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ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Roţkovanoch zo dňa 04.03.2011 v zasadačke
O c Ú v Roţkovanoch.
Prítomní : Viď prezenčnú listinu
Program jednania : Príloha zápisnice
Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba privítal poslancov Obecného zastupiteľstva
v Roţkovanoch na 2.zasadnutí , oboznámil ich s programom jednania, ktorý jednohlasne
schválili.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. Mária Daňková
Za overovateľov boli určení p. Peter Janič , p. Ján Funtaľ
K bodu č. 2: Kontrola plnenia uznesení.
A. OZ dňa 11.1.2011 sa oboznámilo so ţiadosťou Jozefa Kelemena, Roţkovany č. 96
o príspevok na stravovanie pre Bohuša Kelemena, ktorú odporúčalo opätovne prejednať po
prehodnotení príjmov Bohuša Kelemena.
Menovaný spĺňa podmienky pre poskytovanie príspevku na stravovanie za predpokladu, ţe sa
upravia zásady poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.
UZNESENIE č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch prehodnotilo zásady poskytovania príspevku
na stravovanie pre dôchodcov a článok č. I. upravilo v znení :
. Príspevok na stravovanie bude poskytnutý občanovi, ktorý je poberateľom
a) starobného dôchodku
b) invalidného dôchodku, ktorý pre svoj nepriaznivý stav je odkázaný na spoločné
stravovanie a jeho stravovanie nemoţno zabezpečiť inak. (§ 16 zák. č. 195/1998)
B. OZ dňa 11.1.2011 odporúčalo zapojiť sa do projektu – výkon terénnej sociálnej práce.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e
podanie projektu – výkon terénnej sociálnej práce.
K bodu č. 3: Schválenie členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve
OZ dňa 11.1.2001 zvolilo predsedov komisií. Úlohou predsedov bolo predloţiť návrh členov
pre jednotlivé komisie .
UZNESENIE č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch schválilo členov pre jednotlivé komisie:

- komisia ekonomická, kontroly a správy obecného majetku
Predseda : PhDr. Beáta Kollárová , Ph
Členovia: Mária Daňková, Peter Janič, Ing. Marta Koscelníková , Martina Girašková,
- komisia výstavby, územného plánovania, rozvoja bývania, dopravy,
poľnohospodárstva, riešenia protipovodňových opatrení
Predseda: Bc. Jozef Koscelník
Členovia: Ján Imrich, Peter Janič

ţivotného prostredia,

- komisia pre vzdelávanie, kultúru a šport, práce s mládeţou spoločenskými a záujmovými
organizáciami, práce s Rómami
Predseda: Peter Petruf
Členovia: PhDr. Beáta Kollárová, Ph, Bibiána Perufová, Miroslav Kollár, Anton
Šarišský, Marián Kravec, Alena Bucková
- komisia sociálna, starostlivosti o dôchodcov, ochrany verejného poriadku, riešenia
medziľudských vzťahov, vybavovania sťaţnosti
Predseda: Mgr. Cecília Šarišská
Členovia: Andrea Mišenková, Peter Kocúrek, PhDr. Beáta Kollárová,Ph, Ján Duľa,
Miroslav Ceperko
K bodu č. 4: Schválenie investičných akcií na nasledujúce obdobie
Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce oboznámil poslancov OZ s rozostavanosťou
jednotlivých stavieb a s investičným plánom na nasledujúce obdobie.
UZNESENIE č. 4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch schválilo investičné akcie na nasledujúce
obdobie:
- dokončenie rekonštrukcie základnej školy
- dokončenie rekonštrukcie ČOV
- dokončenie prístavby a rekonštrukcie kultúrno-spoločenskej miestnosti
- rekonštrukcia miestnych potokov a hrádzi ( Roţkoviansky potok, potok Rybníky
- príprava časti lokality Jeruzalem na individuálnu bytovú výstavbu ( stavebné
pozemky)
UZNESENIE č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch schválilo navýšenie objemu úverových
prostriedkov do výšky 54 600,00 € ( slovom : päťdesiatštyritisícšesťsto eur) Zmluva o úvere
č. 18/016/02 zo dňa 21.10.2002.
K bodu č. 5: Eurofondy , aktuálne výzvy na podávanie projektov – informácia, zámer
Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce informoval o aktuálnych výzvach na podávanie
ţiadosti o NFP, na ktoré obec reagovala a na ktoré by mohla reagovať.
Ţiadosti sú spracované a podané:
a) Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Roţkovany
b) Rekonštrukcia budovy ČOV
c) Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylučovaním alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
MRK
Aktuálne výzvy:
a) Zateplenie budovy ZŠ Roţkovany

b) Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – rekonštrukcia miestnych potokov
a hrádzi
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e podané ţiadosti o NFP.
UZNESENIE č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch schválilo spracovanie ţiadosti o NFP:
a) Zateplenie budovy ZŠ Roţkovany
b) Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami – rekonštrukcia Roţkovianskeho
potoka a jeho prítoku Rybníky
UZNESENIE č. 7/2011
Obecné zastupiteľstvo v Roţkovanoch schválilo úpravu rozpočtu na rok 2011 na
základe schválených ţiadosti o NFP a oznámení KŠÚ Prešov o úprave rozpočtu pre ZŠ s MŠ
Roţkovany.
K bodu č. 6: Rôzne
Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce informoval
a) o povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z. z.
b) o príprave novely zákona - platové pomery primátorov miest a starostov obcí
c) koniec funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce – príprava volieb na základe
výberového konania
d) skončenie platnosti zmluvy o spolupráci BONA FIDE Prešov- riešenie pozemkov v
lokalite Jeruzalem
e) povinnosť obce spracovať povodňový plán
f) rekonštrukcia plynového rozvodu na obecnom úrade

V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba
poďakoval poslancom za účasť a konštruktívne jednanie.
V Roţkovanoch 07.03.2011

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
Overovatelia:
Peter Janič, poslanec OZ

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

Ján Funtaľ, poslanec OZ
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