Zápisnica
zo zasadnutia Obecnej rady obce ROŽKOVANY
konaného dňa 9.12. 2015
___________________________________________________________________________
Prítomní: Členovia Obecnej rady: viď. prezenčná listina
Hostia: viď. prezenčná listina
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Inžinierske siete Jeruzalem.
Rozpočet na rok 2016
Odpadové hospodárstvo obce Rožkovany.
Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecnej rady otvorila PhDr. Beáta Kollárová, PhD. , ktorá privítala prítomných
a zahájila rokovanie obecnej rady.
K bodu 2: Inžinierske siete Jeruzalem
Starostka obce spolu so zástupcom informovali obecnú radu s prípravami inžinierskych sietí
v lokalite IBV Jeruzalem. Starostka ďalej informovala o jednaní na prípravu verejného obstarávania
na jednotlivé siete a rokovanie na VVS a.s. v Košiciach. Zástupca poznamenal, že najdôležitejšie je
aby v roku 2016 boli zrealizované najdôležitejšie siete ako vodovod , kanalizácia a plynovod.
K bodu 3: Rozpočet na rok 2016.
K bodu rokovania č. 3, starostka predstavila návrh rozpočtu na rok 2016 s tým, že je
nastavený tak ako bol v roku 2015 bez zapracovania sľúbeného navýšenia nakoľko ešte nie je jasné
aké navýšenie bude. Ďalej radu oboznámila s rozpočtom ZŠ, MŠ, ŠKD, Školskej jedálne a CVČ
upozornila na niektoré zmeny v rozpočte, ktoré budú pripravené do zastupiteľstva. V tomto bode
starostka predstavila aj žiadosti jednotlivých príspevkových organizácií a spoločne s obecnou radou
navrhli výšky príspevkov.
K bodu 4: Odpadové hospodárstvo obce Rožkovany.
Na základe nového zákona o odpadoch je potrebné zapracovať do VZN likvidáciu drobného
stavebného odpadu. Starostka po preskúmaní v okolitých mestách a obciach navrhla aby sme začali
s najnižším poplatkom za drobný stavebný odpad a uvidíme čo prinesie nasledujúci rok. V tomto
bode bola prejednaná aj potreba triediť odpad a hlavne informovať širokú verejnosť v obci, že čím
viac budeme triediť odpad tým menej to bude stáť obec, ktorá v tomto období dopláca na komunálny
odpad. Do zastupiteľstva bude predložený návrh na navýšenie poplatku na osob/rok a to z 8 € na 10
€, s tým že sa zvýši počet vývozov a to z 1 krát za tri týždne na 1 krát za dva týždne. Obec si od toho
sľubuje že sa zníži počet čiernych skládok resp. tieto zaniknú.
K bodu 5: Záver
Na záver starostka obce všetkým poďakovala a ukončila zasadnutie obecnej rady.
Zapísal/(a): Bc. Jozef Koscelník – zástupca starostu
PhDr. Beáta Kollárová PhD.
starostka obce

