Zápisnica
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce ROŢKOVANY,
konaného dňa 30.09. 2014.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

................ Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce
Poslanci : PhDr. Beáta Kollárová, Bc. Jozef Koscelník,
Ján Funtaľ, Miroslav Ceperko, Peter Petruf, Margita Kuchárová,
Peter Janič, Mgr. Cecília Šarišská
Neprítomní:
Marián Gira...............................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: .....................................................................................................
Verejnosť:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Rekonštrukcia chodníka
Ţiadosť o odkúpenie pozemku
Rekonštrukcia budovy športového areálu
Rôzne
Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie MZ otvoril Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce. Privítal všetkých
prítomných.
Starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je osem a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: p. Ján Funtáľ a p. Peter Janič
Zapisovateľka:
p. Mária Daňková.................
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch schválilo program rokovania
Hlasovanie:

za:
8
proti :
0
zdrţal sa: 0

1

K bodu 3. Rekonštrukcia chodníka
Predloţil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba.
V nadväznosti na spracované verejné obstarávanie na rekonštrukciu chodníka od čísla domu
272 po číslo domu 250 starosta obce predniesol návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 6/2014 - presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu do beţného rozpočtu na
zabezpečenie prostriedkov na realizáciu rekonštrukcie chodníkov vo výške 24 650,00 EUR.
Bc. Jozef Koscelník navrhuje rekonštrukciu chodníka cenové lacnejšiu –
svojpomocne.
PhDr. Beáta Kollárová navrhuje finančné prostriedky investovať do IBV Jeruzalem.
P. Miroslav Ceperko navrhuje finančné prostriedky investovať do realizácie
inţinierskych sieti v časti obce Jeruzalem, ale taktieţ zdôrazňuje aj potrebu rekonštrukcie
chodníka v uvedenej časti obce.
Mgr. Cecília Šarišská a p. Margita Kuchárová poukázali na prioritu IBV Jeruzalem.
Uznesenie č. 112/2014
Obecné zastupiteľstvo Obce v Roţkovanoch
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
I. N e s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu t. j. presun prostriedkov z kapitálového rozpočtu do beţného rozpočtu na
rekonštrukciu chodníka v čiastke 24 650,00 EUR. Objem finančných prostriedkov bude
presunutý do poloţky kapitálového rozpočtu 0620 717001 – realizácia stavieb a ich technické
zhodnotenie na realizáciu infraštruktúry IBV Jeruzalem
Hlasovanie:

za:
7
proti :
0
zdrţal sa: 1

Uznesenie č. 113/2014
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p
II. N e s ch v a ľ u j e
rekonštrukciu chodníka od čísla domu 272 po číslo domu 250.
K bodu 4: Ţiadosť o odkúpenie pozemku
Predloţil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba.
P. Jozef Martoňák , Roţkovany 80 a spol. ţiadajú o prehodnotenie stanovenej ceny 2,EUR/m2 - ţiadosť o odkúpenie pozemkov . Predmetom je pozemok zapísaný na LV č. 1327
pod p. č. „E „ 1506/3 o výmere 2413 m2. Návrh ţiadateľov je 1,- EURO/m2
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Uznesenie č. 114/2014
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch
v súlade s § 11 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. N e s ch v a ľ u j e
ţiadosť o odpredaj pozemku 1,- EURO/m2 zapísaný na LV č. 1327 pod p. č. „E „ 1506/3
o výmere 2413 m2
Hlasovanie:

za:
5
proti :
1
zdrţal sa: 2

K bodu 5: Rekonštrukcia budovy športového areálu
Predloţil p. Miroslav Ceperko.
P. Miroslav Ceperko oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s rekonštrukciou budovy
športového areálu. Vykonané práce na rekonštrukcii budovy športového areálu boli vykonané
svojpomocne členmi futbalového klubu. Materiál zakúpil obecný úrad v rámci spoluúčasti
VÚC, ktorý náklady vo výške 1500,- EUR bude refundovať. Zhodnotil aj činnosť
Futbalového klubu v Roţkovanoch, ktorý dosahuje pekné výsledky a poţiadal o navýšenie
dotácie z rozpočtu obce na činnosť klubu.
Uznesenie č. 115/2014
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
I. S ch v a ľ u j e
navýšenie transferu z rozpočtu obce pre Futbalový klub Roţkovany vo výške 1000,EUR.
Hlasovanie:

za:
8
proti :
0
zdrţal sa: 0

K bodu 6: Rôzne
6.1. Zakúpenie autobusu
P. Peter Janič predniesol návrh na zakúpenie autobusu .
Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba zdôraznil, ţe zakúpenie autobusu podlieha verejnému
obstarávaniu. Po diskusii sa upustilo od zakúpenia autobusu.
6.2. Zakúpenie stoličiek do KSM
Bc. Jozef Koscelník predniesol dopyt na zakúpenie stoličiek do KSM.
Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba potvrdil zaslanie objednávky – dodávka do
25.10.2014.
6.3.Zúčtovanie pracovnej cesty
PhDr. Beáta Kollárová predniesla dopyt na zúčtovanie súkromnej pracovnej cesty starostom
obce.
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Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva so
zúčtovaním súkromnej pracovnej cesty ( pouţitie sluţobného motorového vozidla ), ktoré
bolo pouţité v súlade s internou smernicou.
6.4.Rekonštrukcia ZŠ
Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba v súlade s poskytnutými kapitálovými finančnými
prostriedkami MF SR na Rekonštrukciu ZŠ v Roţkovanoch vo výške 3000,- EUR poţiadal o
stretnutie stavebnej komisie za účelom určenia investičného zámeru.
K bodu 7.Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal/(a): Mária Daňková
Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
Overovatelia:
Peter Janič
Ján Funtaľ

........................................
........................................
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