OBEC ROŽKOVANY
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY č.106, 082 71 LIPANY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁPISNICA
z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch zo dňa 28.06.2013 v zasadačke
O c Ú v Rožkovanoch.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program jednania: Príloha zápisnice
K bodu č. 1: Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba privítal poslancov Obecného
zastupiteľstva v Roţkovanoch na 13. zasadnutí, oboznámil ich s programom, ktorý schválili
Hlasovanie:

7 ZA

Za overovateľov boli určení: p. Ján Funtáľ a p. Peter Janič
K bodu č. 2: Záverečný účet Obce Rožkovany za rok 2012
Záverečný účet Obce Roţkovany za rok 2012 je zostavený na základe §16 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov, kde po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení
súhrnne spracuje do záverečného účtu.
Obsahuje:
a/údaje o plnení rozpočtu za rok 2012 – viď materiál „Plnenie rozpočtu obce Roţkovany za
rok 2012“, pričom súčasťou vyhodnotenia rozpočtu sú aj vyhodnotenia školy a školské
organizácie v pôsobnosti obce.
b/ bilanciu aktív a pasív – viď materiál „Aktíva a pasíva za rok 2012“
c/ prehľad o stave a vývoji dlhu – viď materiál „Stav a vývoj dlhu za rok 2012“
UZNESENIE č. 66/2013
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch
I. Berie na vedomie
1. stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2012
II. Schvaľuje
1. celoročné hospodárenie obce schodok 11 236,99 EUR bez výhrad

2. usporiadanie schodku hospodárenia obce nasledovne:
- z prebytku beţného rozpočtu,
- zo zostatku finančných operácií
3. usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 30598,- EUR
- úhrada schodku vo výške 11 236,99 EUR.
- v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa nevyčerpané účelové prostriedky vylučujú, keďţe hospodárenie skončilo schodkom tieto
prostriedky a usporiadajú zo zostatku FO:
- započítavajú nevyčerpané prostriedky RO vo výške 23,78 EUR
4. zostatok FO po usporiadaní bude vo výške 19 361,01€ bude rozdelený do fondov
nasledovne:
- do rezervného fondu v plnej výške

Hlasovanie:

7 ZA
0 PROTI
0 ZDRŢAL SA

K bodu č. 3: Plnenie rozpočtu
Rozpočtové opatrenie č. 03/2013 bolo spracované v súlade s § 14 ods. 2 písmeno a) aţ
c) a ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
UZNESENIE č. 67/2013
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch s ch v á l i l o úpravu rozpočtu
v súlade s Rozpočtovým opatrením č. 03/2013
PREDMET

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

UPRAVENÝ
ROZPOČET
€

BEŽNÉ PRÍJMY

467 198,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
0,00
PRÍJMOVÉ
FINANČNÉ
0,00
OPERÁCIE
PRÍJMY SPOLU

467 198,00

€

478 408,00
11 562,00
0,00
489 970,00

X
BEŽNÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
FINANČNÉ OPERÁCIE
VÝDAVKY SPOLU

403 089,00
58 169,00
5 940,00
467 198,00

X

424 872,00
59 158,00
5 940,00
489 970,00

Hlasovanie:

7 ZA
0 PROTI
0 ZDRŢAL SA

K bodu č. 4:Informácie o stave a sprístupnenia obytnej zóny Jeruzalem na výstavbu
Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce informoval poslancov OZ o stave
a sprístupnenia obytnej zóny Jeruzalem na výstavbu. Oboznámil ich so ţiadosťou o vydanie
územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby : Obytná skupina IBV, Roţkovany – obytná
zóna Jeruzelem, objekty technickej infraštruktúry( komunikácie a chodníky, parkoviská pre
bytové domy, verejný vodovod, verejná kanalizácia splašková, verejná kanalizácia daţďová,
plynovod , STL plyn. Zariadenie, NN royvody, odberné elektrické zariadenia, verejné
osvetlenie, VN prípojky, trafostanica) , ktorá je podaná na stavebnom údade.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e informácie o stave
a sprístupnenia obytnej zóny Jeruzalem na výstavbu
K bodu č. 5:Informácia o realizácii schváleného projektu ne prevenciu kriminality (
kamerový systém v obci )
Obci Roţkovany bol schválený kapitálový transfer vo výške 5000,00 EUR ( päťtisíc
eur ) na realizáciu kamerového systému – projekt v oblasti prevencie kriminality s 20%
spoluúčasťou obce na financovaní projektu.
Projekt rieši päť kamier rozmiestnených po obcí.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e. informáciu o realizácii
schváleného projektu ne prevenciu kriminality ( kamerový systém v obci ).
K bodu č. 6: Príprava obecných slávností 2013
Poslanci OZ sa zaoberali prípravou 7. ročníka obecných slávností 2013.
Termín uskutočnenia obecných slánosti 2013 určili na deň 18.08.2013 so začiatkom o
14.00 hod.
Poslanci OZ
ukladajú
starostovi obce zvolať neformálne stretnutie
za účelom prijatia konkretných úloh spojených s prípravou obecných slávností
2013.
K bodu č. 7: Vystavenie vlastnej vista blankozmenky – schválenie
Prima banka , a.s., pobočka Prešov ţiada súhlas obecného zastupiteľstva obce Roţkovany
k zabezpečeniu úveru podľa Zmluvy o úvere (Municipálny úver – Univerzál) č. 40/008/13 zo
dňa 26.4.2013 a to vo forme vlastne zmenky obce.
UZNESENIE č. 68/2013
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch s ch v á l i l o podľa príslušných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu obce

vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
Prima banky Slovensko, a.s. z existujúceho Municipálneho úveru – Univerzál poskytnutého
v súlade so Zmluvou o úvere č. 40/008/13.
Hlasovanie:

7 ZA
0 PROTI
0 ZDRŢAL SA

K bodu č. 8:Žiadosti občanov a občianskych združení
8.1. Žiadosť Helena Kravcová, Rožkovany 201 – jednorazová sociálna výpomoc
UZNESENIE č. 69/2013
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch s ch v á l i l o jednorazovú sociálnu výpomoc
pre Helena Kravcová, nar. 21.5.1955, bytom Roţkovany č. 201 vo výške 150,- EUR, slovom
:jednostopäťdesiat EUR.
8.2.: Žiadosti DHZ Rožkovany o poskytnutie dotácií z rozpočtovej kapitoly MV SR
Prezídium HaZZ
V rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie ţiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtovej
kapitoly MV SR pre DHZ boli spracované dve ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
t.j.:
a) Ţiadosť Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane
ţivota, zdravia, majetku a ţivotného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane ţivota,
zdravia, majetku a ţivotného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa §
2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
b) Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti
subjektov pôsobiacich pri záchrane ţivota, zdravia, majetku a ţivotného prostredia na úseku
integrovaného záchranného systému podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
UZNESENIE č. 70/2013
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch s ch v á l i l o podanie ţiadosti o poskytnutie
dotácií z rozpočtovej kapitoly MV SR, PrezidiumHaZZ na zlepšenie materiálno – technického
zabezpečenia a činností pri záchrane ţivota, zdravia , majetku a ţiadosti podpora odbornej
prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov za účasti
spolufinancovania obce vo výške 5%.
Hlasovanie: 7 ZA
0 PROTI
0 ZDRŢAL SA
8.3. Žiadosť RMR CLUB , Rožkovany 76 – podpora športového podujatia s názvom
Cassovia Cup Rožkovany dňa 7.7.2013
Mgr. Miroslav Poklemba , starosta obce poţiadal štatutárneho zástupcu p. Miloša
Sekeráka , aby oboznámil poslancov OZ s činnosťou klubu a poţiadavkou o poskytnutie
dotácie na plánovanú akciu.
Dňa 17.6.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport
s mládeţou, spoločenskými a záujmovými organizáciami, práce s Rómami, ktorá sa zaoberala
aj predmetnou ţiadosťou.
PhDr. Beáta Kollárová, Ph., predseda komisie oboznámila poslancov OZ so zápisom
komisie zo zasadnutia , ktorá odporúčila starostovi obce poskytnúť zdruţeniu jednorazovú
finančnú dotáciu vo výške 300,00 EUR v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e informáciu žiadateľa a zápis
komisie o poskytnutí dotácie RMR CLUB, Rožkovany 76.

K bodu č. 9:Rôzne
Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce oboznámil poslancov OZ s:
9.1. Oznámením Environmentálneho fondu, Bratislava - zamietavé stanovisko projektu
„ Zateplenie budovy ZŠ v obci Roţkovany.
9.2: Uznesením Okresného súdu Prešov k sp. Zn. 8 C 138/2012 – zastavenie konania voči
ţalovaným Róbert Zarobila, Roţkovany; Rudolf Zarobila, Skrychov ČR; Milan Zarobila,
Bratislava; Irena Harčariková, Dolní Morava.
9.3: Posúdením aktívneho zosuvu v obci Roţkovany – Štátny geologický ústav Dionýza
Štúra , Košice v časti obce Potuček.
9.4: Cenovou ponukou Adrián Tkáč – GEOAT, Prešov za účelom geodetických prác,
vyhotovenie geometrického plánu na cesty , par. číslo KN C 628 v katastrálnom území
Roţkovany – prístupová cesta k pozemkov v časti obce Jeruzalem. Vlastníkom je SPF
9.5: Dobudovaním cyklotrasy Lipany – Roţkovany v rámci Eurovalu.
9.6: P. Peter Janič pripomienkoval a poukázal
a) na nečinnosť vlastníka plechového skladu Ing. Jozefa Pribulu spojenú s jeho
odstránením z pozemku obce
b) na otváracie hodiny predajne Potraviny Kristián
9.7: P. Miroslav Ceperko predniesol poţiadavku – zakúpenie vozidla na
prepravu osôb pre členov kultúrno- športových organizácii v obci Roţkovany

V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba
poďakoval poslancom OZ za účasť a konštruktívne jednanie
V Roţkovanoch 01.07.2013

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
Overovatelia:
Peter Janič, poslanec OZ
Ján Funtaľ, poslanec OZ
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