Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre dopravu, výstavbu
a rozvoj obce konaného dňa 21.12.2016 na Obecnom úrade
v Rožkovanoch
Prítomní
PhDr. Beáta Kollárová PhD. – starostka obce, Bc. Jozef Koscelník – predseda komisie, Ján
Imrich – členovia komisie
Program zasadnutia komisie
1. Otvorenie
2. Žiadosť p. Maľarika o odkúpenie pozemku
3. Informácia starostky obce Potuček
4. Informácia o postupe výstavby IBV
5. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Jozef Koscelník, predseda komisie, ktorý
všetkých privítal a zahájil rokovanie komisie.
2. Žiadosť p. Maľarika o odkúpenie pozemku
Na obecný úrad bola podaná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku susediaceho
s pozemkom p. Maľarika. Jedná sa o pozemok parc. č. 582/32, ktorý obec nadobudla
vysporiadaním s pozemkovým fondom.
Komisia sa uzhodla, že fyzický premeria za prijateľných klimatických podmienok
skutkový stav a v prípade, že ostanú dostatočne šírkové pomery pre výstavbu inžinierskych
sieti v ďalšej etape IBV odpredá časť pozemku trojuholníkového tvaru. Všetky náklady na
odpredaj, geometrický plán a zápis do katastra nehnuteľnosti bude znášať kupujúci p.
Maľarik.

3. Informácia starostky obce Potuček
Starostka obce informovala o stave vysporiadania prístupovej cesty na potuček
a dohodách jednotlivých dotknutých osôb a možnostiach vysporiadania. Zúčastnení sa
dohodnú na jednej z možností vysporiadania.

4. Informácia o postupe výstavby IBV
Predseda stav. komisie informoval o postupe výstavby IBV Jeruzalem :
 Bytový dom pokračuje v dobrom tempe a po dohode so zhotoviteľom už v máji 2017
zahájime kolaudáciu byt. domu

 Výstavba rodinných domov pokračuje vo veľmi dobrom tempe a jeden RD je už
kolaudovaný
 Starostka spolu so zástupcom pripravujú cenové ponuky na výstavbu miestnych
komunikácií ako aj verejného osvetlenia
 Predaj pozemkov postupuje priebežne a zatiaľ obec eviduje zopár nepredaných
 Inžinierske siete ako kanalizácia vodovod a plynovod sú skolaudované a je možné
napájať sa na tieto siete
6. Záver
Na záver sa predseda stavebnej komisie všetkým poďakoval za konštruktívne jednanie
a ukončil zasadnutie

Zapísal: Bc. Jozef Koscelník, predseda komisie

