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     ZÁPISNICA 
z Verejného zhromaždenia obcanov, ktoré sa uskutocnilo dna 06.06.2008 o 19.00 hod. 
v KSM Rožkovany 
 
Prítomní : podla prezencnej listiny 
 
Predmet  : Vízie a skutocnost rozvoja našej obce z pohladu samosprávy a obcanov 
 
 
 Poslankyna OZ  PhDr. Beáta Kollárová  privítala obcanov , Mgr. Miroslava 
Poklembu, starostu obce a poslancov Obecného zastupitelstva v Rožkovanoch na Verejnom 
zhromaždení obcanov. 
 V úvode zdôraznila predmet Verejného zhromaždenia obcanov, ktorým cielom je 
informovanost obcanov o vykonaných a plánovaných  aktivitách obecného úradu a obecného 
zastupitelstva  a zároven uvítanie podnetov zo strany obcanov.  
 O zhodnotenie cinnosti pani PhDr. Beáta Kollárová požiadala starostu obce Mgr. 
Miroslava Poklembu. 
 
 Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce privítal obcanov na Verejnom zhromaždení  
a zdôraznil skvalitnenie dialógu obcan a samospráva. Zhodnotil post starostu  obce a post 
poslancov obecného zastupitelstva za obdobie od 01.01.2007. 
 Rozvoj obce je závislý od príjmov zo štátneho rozpoctu a fondov Európskej únie , 
nakolko vlastné prostriedky nestacia na investicné akcie. Vysvetlil podmienky cerpania 
prostriedkov  z fondov EU . Hlavný zámer pre investicný rozvoj  je nadväzovanie 
a pokracovanie v investicných zámeroch z predošlých rokov. 
 Hlavným prínosom financií sú prostriedky poskytované zo ŠR  prostredníctvom 
danového úradu – výnosy dane poukazované miestnej samospráve.  
 Prioritami v investicnom rozvoji sú: 

a) rekonštrukcia materskej školy spojená s nadstavbou z dôvodu zväcšenia poctu deti 
v MŠ 

b) intenzifikácia COV – nedisciplinovanostou  niektorých obcanov, ktorí vypúštajú 
mocovku  dochádza k znecistovaniu biologického cistenia, starosta obce zdôraznil 
apeláciu medzi obcanmi 

c) rekonštrukcia budovy COV v rámci II. etapy 
d) revitalizácia verejného priestranstva  pred farským úradom – park Augustína 

Roškovaniho 
e) rekonštrukcia miestnej komunikácie - spracovanie projektovej dokumentácie okolo 

rieky Torysy , geometrického plánu  
f) spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie miestnej komunikácie v casti 

obce tzv. Bogaj 
g) v rámci údržby: - oprava zábradlia okolo Rožkovianskeho potoka        

     - oprava rigolu Patucek. 
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  Prioritami v kontakte obcan – samospráva: 

a) obecné slávnosti – pokracovanie v 2. rocníku 
b) rozlúcka so starým rokom – obecná zabíjacka 
c) prispievanie dôchodcom na stravovanie  
d) uvedenie do prevádzky bezplatného internetu 
e) usporiadanie kultúrnych a športových podujatí –  MDD, Den matiek, Den otcov, Úcta 

k starším, Vianocná akadémia, Stolnotenisový turnaj, založenie mužského folklórneho 
súboru Jazero.     

 
 Starosta obce poukázal aj na problémy, ktoré sa tykajú : 

a) rómskej otázky, plánovanie výstavby do budúcna , výber lokality na výstavbu 
rodinných domov pre Rómov, migrácia Rómov  

b) spolunažívanie obcanov 
c) investicná bytová výstavba – vypracovaná je štúdia v priestoroch hona Jeruzalemka, 

ale dôležité je  majetkoprávne vysporiadanie. 
 
 Po strucnom zhodnotení cinnosti starostu obce a poslancov obecného zastupitelstva 
PhDr. Beáta Kollárová oboznámila obcanov s komisiami, ktoré pracujú pri Obecnom úrade 
v Rožkovanoch: 

- komisia stavebná 
- komisia školstvo a prácu s mládežou 
- komisia na ochranu verejného poriadku 
- komisia kultúrno športová 
- komisia sociálna 
- komisia pre ochranu verejného záujmu 
- komisia ROEP. 
   

   Po  predstavení jednotlivých komisii, ich predsedov a poli cinnosti PhDr. Beáta 
Kollárová  vyzvala obcanov do diskusie.  
 
P. Jozef Lipovský – apeluje na starostu obce, poslancov obecného zastupitelstva, aby 
rómskej otázke sa venovala väcšia pozornost, lebo pocet Rómov v osadách sa zväcšuje. Ide 
predovšetkým o obcanov, ktorí nie sú prihlásení k trvalému pobytu v obci a ktorí budujú 
chatrce t.j. nelegálne stavby. 
 
Vyjadril aj nespokojnost s potulovaním hovädzieho dobytka po obci , ktorého vlastníkom je 
Ing. Ján Gergelcík, Lipany, so vzniknutými škodami na súkromnom majetku po hovädzom 
dobytku a s ohrozením bezpecnosti obcanov.    
 
Dalej upozornil aj malú priepustnost popod hlavný most. Odporúca vycistenie a prehlbenie 
koryta rieky Torysa v uvedenej lokalite.  
   
P. Helena Pribulová – vyjadrila obavy zo znecistenie priestorov v rómskych osadách na 
možný výskyt infekcných chorôb. Odporúca  pravidelné kontroly jedenkrát do mesiaca, 
tykajúce sa udržiavania hygieny a cistoty v rómskych osadách. 
 
PhDr. Beáta Kollárová – predniesla problém  spoluobcanky , ktorá sa nedokáže postarat 
o seba . Nakolko je svojprávna , návrh na umiestnenie do sociálneho zariadenia je možné 
podat iba s jej súhlasom, ktorý odmieta. Druhou alternatívou , ktorá prichádza do úvahy je  
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opatrovatelská služba, ak by mal niekto záujem o túto prácu. Kontaktovaná je aj dcéra 
dotycnej spoluobcanky, ktorá žije v Ceskej republike. 
 
Sl. Jana Bodnárová -   sa spýtala , akým spôsobom sa budú riešit a odstranovat divoké 
skládky po tuhom komunálnom a stavebnom odpade v katastrálnom území  obce Rožkovany. 
 
Na dodržiavanie cistoty v obci navrhuje realizáciu a umiestnenie košov na tuhy komunálny  
odpad na hlavných trasách. 
 
P. Jordán Nehila – navrhuje zakúpenie drvica na konáre s väcším výkonom, cím by sa 
zabránilo skladovaniu konárov na verejných priestranstvách. 
 
 Kedže do diskusie sa nikto nehlásil PhDr.  Beáta Kollárová sa podakovala obcanov za 
podnety, pripomienky za dôstojný priebeh verejného zhromaždenia  a ukoncila Verejné 
zhromaždenie obcanov obce Rožkovany. 
 
 
V Rožkovanoch 10.06.2008 
 
 
      
 
       Mgr. Miroslav Poklemba 
                starosta obce    
     
  
 
 
 
Overovatelia: 
 
Šarišský Anton, poslanec OZ  ................................... 
 
Smetanka Jozef, poslanec OZ ................................... 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Danková           


