Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, výstavbu
a rozvoj obce konaného dňa 02.06.2015 na Obecnom úrade
v Rožkovanoch
Prítomní
PhDr. Beáta Kollárová PhD. – starostka obce, Bc. Jozef Koscelník – predseda komisie, Peter
Petruf, Ján Imrich – členovia komisie
Program zasadnutia komisie
1. Otvorenie
2. Návrh a odsúhlasenie povrchu komunikácie okolo Torysy
3. Žiadosť p. Jordána Marhevku
4. Prerokovanie možnej alternatívy miestnej cyklotrasy
5. Navýšenie jednej strany potoka rybníky
6. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Jozef Koscelník, predseda komisie, ktorý
všetkých privítal a zahájil rokovanie komisie.
2. Návrh a odsúhlasenie povrchu komunikácie okolo Torysy
Po predložení návrhov a vyžiadaní si ponúkaných cien za dodávku a realizáciu nového
povrchu na miestnu komunikáciu okolo rieky Torysa sa komisia uzhodla na uloženie
betónového povrchu. Obec Rožkovany zašle výzvu na cenové ponuky na dodávku betónovej
zmesi a zhotovenie povrchu komunikácie a po predložení cenových ponúk vyberie
najlacnejšiu ponuku.
3. Žiadosť p. Jordána Marhevku
Na základe osobnej žiadosti p. Jordána Marhevku informoval predseda stavebnej
komisie prítomných o probléme, ktorý mu vzniká pri prudších dažďoch. Po tejto informácií
navrhol p. Koscelník aj riešenie, ktorým by bolo možné tento problém odstrániť a to
osadením betónových žľabov a zaústením do potoka. Satrostka obce poverila p. Koscelníka
aby preskúmal cenové relácie týchto žľabov a po odsúhlasení by sa nakúpili a zrealizovali
svojpomocne s pracovníkmi VPP.
4. Prerokovanie možnej alternatívy miestnej cyklotrasy
Starostaka informovala stavebnú komisiu, že po jednaní na stretnutí starostov bola
otvorená otázka vybudovania cyklotrasy a ukázala možné alternatívy trasy cez obec
Rožkovany. Najdôležitejšie v tejto otázke sú majetkoprávne vysporiadania a následne
získanie finančných prostriedkov na vybudovanie cyklotrasy.
5. Navýšenie jednej strany potoka rybníky
Na základe podnetu p. Čekana o navýšenie jednej strany potoka Rybníky v zákrute
kde sa najviac vylieva voda pri väčších dažďoch. Na základe tejto informácie dal p. Imrich

návrh či by nebolo možné ta osadiť a zakopať L betónové profily pod názvom IZE. Komisia
sa s týmto návrhom stotožnila a poverila p. Koscelníka aby preskúmal cenové relácie za tieto
výrobky a informoval starostku obce.
6. Záver
Na záver sa predseda stavebnej komisie všetkým poďakoval za konštruktívne jednanie
a ukončil zasadnutie

Zapísal: Bc. Jozef Koscelník, predseda komisie

