OBEC ROŽKOVANY
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY č.106, 082 71 LIPANY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch zo dňa 28.09.2012 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 Rožkovanoch na 10. zasadnutí, oboznámil ich s programom, ktorý schválili
Hlasovanie:
5 ZA
1 ZDRŽAL SA
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: p. Mária Daňková
Za overovateľov boli určení: p. Ján Futaľ a p. Peter Janič

K bodu č. 2: Informácia o vykonaných aktivitách O c Ú
O vykonaných aktivitách obecného úradu informoval Mgr. Miroslav Poklemba , starosta
obce:
A: Dňa 20.7.2012 sa uskutočnilo verejné zhromaždenie za účelom vysporiadania vlastníckych
vzťahov k futbalovému ihrisku. Verejné zhromaždenie malo charakter informačný. Návrh
o darovaní pozemkov pre obec na športové účely nebol podporený.
B: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Košice prevzala odovzdaný majetokverejný vodovod Obcou Rožkovany do svojej správy, čím sa umožnilo občanom obce
Rožkovany napájať sa na verejný vodovod.
C: Výsledkom činnosti ÚoZ, pracovníkov zamestnaných na aktivačných prácach a MOS sú
opravené rigoly , čisté potoky, udržiavane a čisté verejné priestranstva .
D: V mesiaci september zasadala komisia ROEP na podnet Katastrálneho úradu Sabinov
z dôvodu číselných úprav parciel.
F: Na základe upozornenia ObÚ ŽP v Prešove, pracovisko Sabinov na zhoršený stav výskytu
divokých skládok, obec pristúpila k ich likvidácii a lokality označila nápisom „ Zákaz sypať
smetí“.
G: Územný plán obce je v štádiu , kde plynie lehota na podávanie stanovísk, či sa má územný
plán posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

H: Terénny sociálny pracovník Bc. Andrea Mišenková sleduje inkriminované skupiny
v osadách, dohliada na dochádzku žiakov, hygienu v rámci spolupráce s príslušnými
inštitúciami.
CH: Ing. Michal Kopčík , riaditeľ Regionálna rozvojová agentúra Torysa., Lipany – externý
manažment pre projekt „ Rekonštrukcia ZŠ s MŠ v obci Rožkovany - šanca pre deti
z marginalizovanej rómskej komunity „ , spracoval záverečnú žiadosť o platbu na finančné
prostriedky , ktoré budú uhradené po zrealizovaní celej stavby v zmysle podpísanej zmluvy
s MPRV SR.

Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e informácie o vykonaných
aktivitách OcÚ.

K bodu 3:Vyhodnotenie obecných slávností 2012
Dňa 19.08.2012 sa uskutočnil 6. ročník Obecných slávností. Príprava a realizácia
OBS
bola v súlade so schváleným rozpočtom, s hospodárnosťou a efektívnosťou
vynaložených finančných prostriedkov .
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť plnenia

-

2 720,00 EUR
1 110,00 EUR
1 092,00 EUR

Obecné zastupiteľstvo
slávností 2012.

b e r ie

n ave d om ie

vyhodnotenie obecných

K bodu 4. VZN o sociálnych službách v obci Rožkovany
Zákon č. 50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov .
Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu v súlade so
všeobecne záväzným nariadením obce, najviac vo výške ekonomicky oprávnených
nákladov. Sumu úhrady za sociálnu službu poskytovanú plnoletej fyzickej osobe obec určí vo
všeobecne záväznom nariadení tak, aby suma úhrady za túto sociálnu službu poskytovanú
bola najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov
spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby v územnom obvode príslušnej obce.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie k zmenám vo VZN t.j. článok 6 ods. 2
a článok 8 ods. 1.
UZNESENIE č. 43/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o návrh Dodatku VZN obce
Rožkovany o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované
sociálne služby – zmeny v Článku 6 ods. 2 , zmeny v Článku 8 ods. 1, ktorý nadobúda
účinnosť dňa 01.11.2012.
Hlasovanie:

6 ZA
0 PROTI
1 ZDRŽAL SA

K bodu č.5: Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2013
V zmysle nariadení vyplývajúcich z Výnosu z 23.júla 2008 č. 3/2008 Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v znení výnosu úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009
č. 3/2009 je potrebné podať žiadosť o vyňatie z regulovanej činnosti na rok 2013 do
30.9.2012.
Pri narastajúcich nákladoch na prevádzkovanie ČOV je potrebná úprava poplatku na rok
2013.
UZNESENIE č. 44/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o
cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
- stočné na rok 2013. 15,-€/ osoba
Hlasovanie:

5 ZA
0 PROTI
2 ZDRŽAL SA

K bodu č.6: Projekt protipovodňovej ochrany – „Úprava Rožkovianskeho potoka
a prítoku „
Mgr Miroslav Poklemba, starosta obce oboznámil poslancov OZ s návrhom zmluvy
s dodávateľom prác PEhAES, a.s., Prešov , ktorý na základe verejného obstarávania bol
vybratý ako zhotoviteľ diela pre stavbu „ Úprava Rožkovianskeho potoka a prítoku „ .
Verejné obstarávanie bolo postavené na celú stavu. Vzhľadom k nedoriešeným vlastníckym
vzťahom sa NFP nežiadal na polder v časti toku Rybníky. Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo
predloženie žiadosti vo výške celkových nákladov 962 225,11 EUR. .a 5% spoluúčasť obce.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e návrh Zmluvy a odporúča
starostovi obce z dôvodu nejasnosti a potrebného vysvetlenia obsahu zmluvy stretnutie
so zástupcami dodávateľskej firmy PEhAES, a.s., Prešov.
K bodu č.7: Rôzne
7.1.: Podanie žiadosti na environmentálny fond na rekonštrukciu ČOV
Dňa 31.10.2012 končí termín na podávanie žiadosti o NFP na Environmentálny fond
Bratislava .
Na ukončenie rekonštrukcie ČOV je potrebné požiadať o NFP vo výške 68 000,- EUR .
Spoluúčasť obce je 5% t.j. 3 400,- EUR
UZNESENIE č. 44/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o podanie žiadosti o NFP na
stavbu „ Rožkovany rekonštrukcia ČOV – II. etapa“ .
7.2.:S informáciami zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Rožkovany poslancov OZ
oboznámila PhDr. Beáta Kollárová , člen Rady školy za zriaďovateľa Obec Rožkovany:
Poukázala na:
- znížený počet žiakov v ZŠ
- zvýšené náklady na vykurovanie
- problémy s dostavbou ZŠ.

7.3.: Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce informoval poslancov OZ so stavom
vysporiadania pozemkov v časti obce Jeruzalem. Parcela vlastníkov p. Cecília Stracenská a p.
Renáta Polášková, ČR nevysporiadaná . P. Polašková nereaguje na list, neodpovedá.
Predseda stavebnej komisie Bc. Jozef Koscelník navrhuje stretnutie stavebnej komisie,
starostu obce a projektanta k zameraniu pozemkov.
TERMÍN: 15.10.2012
7.4.: Dňa 10.10.2012 sa uskutočni zájazd seniorov Selce – Banská Bystrica – Staré Hory.
Poplatok pre seniorov je 12,- € pre neseniorov 15,- €.
7.5.:Predseda DHZ Peter Petruf a poslanec OZ žiada, aby z dôvodu ochrany osôb a majetku
boli v mape obce zakreslené a v teréne označené hydranty s vodou.
7.6.:Z dôvodu personálnej zmeny poslancov , došlo k zmenám predsedov a členov komisii pri
Obecnom úrade v Rožkovanoch:
- Marián Gira – predseda komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii
verejných funkcionárov
- PhDr. Beáta Kollárová, Ph - predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, práce
s mládežou spoločenskými a záujmovými organizáciami, práce s Rómami
- Margita Kuchárová – predseda komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného
majetku
- Bc. Jozef Koscelník – predseda komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania,
dopravy, životného prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení
- Mgr. Cecília Šarišská – predseda komisie sociálnej, starostlivosti o dôchodcov, ochrany
verejného poriadku, riešenia medziľudských vzťahov, vybavovania sťažnosti
. Členovia komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov :
Peter Petruf, Ján Funtaľ, Mgr. Cecília Šarišská, Margita Kuchárová
- Členovia komisie ekonomickej, kontroly a správy obecného majetku :
:Mária Daňková, Peter Janič, Ing. Marta Koscelníková , Martina Girašková,
- Členovia komisie výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy, životného
prostredia, poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení:
Ján Imrich, Peter Janič
:
- Členovia: komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport, práce s mládežou spoločenskými
a záujmovými organizáciami, práce s Rómami:
Bibiána Perufová, Miroslav Kollár, Anton Šarišský, Marián Kravec, Alena Bucková,
Ceperko Miroslav
- Členovia: komisie sociálna, starostlivosť o dôchodcov, ochrany verejného poriadku,
riešenia medziľudských vzťahov, vybavovania sťažnosti:
Andrea Mišenková, Margita Kuchárová, PhDr. Beáta Kollárová,Ph, Marián Gira,
Miroslav Ceperko

V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba
poďakoval poslancom za účasť a konštruktívne jednanie.
V Rožkovanoch 05.10.2012

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
Overovatelia:

Peter Janič, poslanec OZ

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

Ján Funtaľ, poslanec OZ

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

