
 

 

Zápisnica  

zo  zasadnutia Obecnej  rady   obce ROŽKOVANY  

konaného  dňa    29.9. 2016   
___________________________________________________________________________ 

Prítomní: Členovia Obecnej rady: viď. prezenčná listina 

Hostia: viď. prezenčná listina 

 

PROGRAM : 
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Rozčlenenie Eli. Futbalový areál.  

3. Predaj pozemkov Jeruzalem. 

4. Komunikácia Potuček. 

5. Miestne komunikácie IBV Jeruzalem. 

6. ZŠ Rožkovany. 

7. Obecný podnik. 

8. Rôzne. 

9. 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: Rozčlenenie Eli. Futbalový areál.    

 

Starostka obce informovala obecnú radu o podaní žiadosti nájomcov baru na 

futbalovom ihrisku o rozdelenie ELI. pre bar a futbalový klub. Po preskúmaní starostky obce 

bolo zistené, že náklady na rozčlenenie elektrickej energie si vyžiadajú náklady vo výške cca 

400 € a navrhuje aby tieto náklady boli rozdelené na ½ obec a ½ nájomca s čím obecná rada 

vyslovuje súhlas. 

 

 

K bodu 3: Predaj pozemkov Jeruzalem. 

 

V tomto bode starostka obce a zástupca informovali o prebiehajúcich aktivitách na 

IBV Jeruzalem a zároveň starostka obce oboznámila so záujmom ďalších záujemcov o kúpu 

pozemkov už v ďalšej časti. Obecná rada sa zhodla na tom, že pokiaľ je dostatok pozemkov 

môžu si záujemcovia vyberať pozemky. 

  

 

K bodu 4: Komunikácia Potuček. 

 

 Na obecný úrad bolo doručená žiadosť p. Marchevkovej o osadenie značky zákaz 

vjazdu nákladným automobilom na komunikáciu v Potučku. Na základe toho bol spracovaný 

geometrický plán kde sa zistilo, že skutkový stav nie je zhodný s aktuálnym stavom KN – C 

v katastri nehnuteľnosti. Starostka rozhodla, že bude zvolané ďalšie stretnutie dotknutých 

osôb, ktorý užívajú túto prístupovú komunikáciu a taktiež bude prizvaný odborník 

s dopravného inšpektorátu, ktorý posúdi osadenie navrhovanej značky. 

 

 



 

K bodu 5: Miestne komunikácie IBV Jeruzalem. 

 

Výstavba na IBV Jeruzalem napreduje ako v súkromnom sektore takisto aj obecný 

bytový dom dostáva už svoje konečné črta a blíži sa jeho kolaudácia, ktorá sa predpokladá 

v mesiaci máj – jún 2017.   Nastáva čas riešenia ďalšej etapy a to miestnych komunikácií čo 

je jedna s najvyšších nákladov na vybudovanie týchto sietí na IBV Jeruzalem. Obecná rada sa 

uzhodla, že budú rozposlané výkazy výmer na miestne komunikácie aby boli zistené skutočné 

náklady na vybudovanie miestnych komunikácií. 

 

K bodu 6: ZŠ Rožkovany. 

 

Na základe žiadosti na havarijný stav ZŠ nám bola schválená dotácia vo výške 

50.000.- €. Prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Úspešnou bola firma STV-

MAJO s.r.o. Lipany. Zahájenie stavby bolo stanovené na 3.10.2016. 

 

 

K bodu 7: Obecný podnik. 

 

Starostka obce sa prednedávnom zúčastnila na pracovnom rokovaní o možnosti 

založenie obecného podniku. Informovala obecnú radu aké sú možnosti, výhody ale aj 

zodpovednosť a snažila sa spoločne s obecnou radou nájsť človeka, ktorý by bol vhodný viesť 

takýto podnik. 

 

 

K bodu 8: Rôzne. 

 

 Prijať Nehilovú a Havaničovú cez úrad práce na 1 úväzok.  

 Oboznámenie sa s materiálmi na obecné zastupiteľstvo. 
 

K bodu 9: 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 


