OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY
Rožkovany č. 106, 082 71 Lipany
Telefón / Fax: +421 51 457 23 21 E-mail: obec@rozkovany.sk
_______________________________________________________________________

POZVÁNKA
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a zákona č.102/2010 Z. z

zvolávam
6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rožkovany
ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2015 o 18.00 hodine v kultúrnospoločenskej miestnosti

s navrhovaným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Plnenie úloh a uznesení
4. Informácie o vykonaných aktivitách OCÚ a činnosti komisií, náplň práce zriadených
komisií
5. Pracovné miesto pedagogického zamestnanca materskej školy a príspevky rodičov
na výchovu a vzdelávanie žiakov v materskej škole
6. Nakladanie s majetkom obce – prehľad čerpania rozpočtu obce, rozpočtové opatrenie,
žiadosť o príspevok (Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia
v Rožkovanoch), kompetencie starostky obce, schválenie zámeru predaja (2 parcely)
– Jeruzalem, schválenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov s víťazom
obchodnej verejnej súťaže na prenájom obecného majetku – budovy športového
areálu č. s. 321 o výmere 103m2.
7. Záverečný účet obce
8. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce
9. Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za poskytované
sociálne služby
10. IBV Jeruzalem – SPF schválenie bezodplatného prevodu časti pozemku
- príprava zmluvy o výstavbe elektrických rozvodov

11. Cyklotrasa EuroVelo 11
12. Výzva MH SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí
13. Výzva environmentálneho fondu na získanie dotácie
na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom (čierne skládky)
14. Riešenie dopravnej situácie – križovatka Rožkovany
15. Schválenie zámeru rekonštrukcie cesty okolo Torysy
16. RÔZNE – internet v KSM (z 5. zasadnutia), žiadosť Sentiványiová, kronikár obce
(Valéria Ščerbová), ochranná sieť areál MŠ
17. Interpelácie poslancov
18. Záver
Na zasadanie obecného zastupiteľstva pozývam všetkých spoluobčanov.
Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

V Rožkovanoch 19.06.2015
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce

