OBEC ROŽKOVANY
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY č.106, 082 71 LIPANY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch zo dňa 17.01.2012
v zasadačke O c Ú v Rožkovanoch.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program jednania: 1. Informácia o pripravovanom projekte protipovodňových opatrení.
2. Diskusia
3. Rôzne
4. Prijatie uznesenia
K bodu č. 1: Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba privítal poslancov Obecného
zastupiteľstva v Rožkovanoch na mimoriadnom. zasadnutí, oboznámil ich s programom,
ktorý schválili
Hlasovanie:
9 ZA
Za zapisovateľa zápisnice bola určená: PhDr. Beáta Kollárová
Za overovateľov boli určení: p. Ján Funtáľ a p. Peter Janič
Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba informoval poslancov OZ o spracovaní
žiadosti pre stavbu „ Rožkovany – úprava Rožkovianskeho potoka a prítoku –
protipovodňová ochrana „ v rámci výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný finančný
príspevok kód OPŽP-PO2-11-1 pre Operačný program Životné prostredie, ktorá bola
vyhlásená MŽP SR
- finančné náklady stavby:
a) stavebné náklady - 849 000,- €
b) celkové náklady vrátane projektovej dokumentácie a projektovej správy –
962225,11 € .
- projektovú dokumentáciu : I. Dokumentácia pre geodetické zameranie – polohopis, výškopis
II. Projektová dokumentácia – pre stavebné povolenie stavby
spracoval HYDROARCH, s.r.o., Prešov - Ing. Arch. Marek Jozef Gryglak 18 762,-€
- verejné obstarávanie na dodávateľa prác vykonal obstarávateľ Mgr. Ľubomír Jankura –
LASACHI, Volgogradská 1, 080 01 Prešov
- vo verejnom obstarávaní bola úspešná firma PEhAES, a.s., Slovenská 69, 080 32 Prešov
- spoluúčasť obce na projekte je 5% - 48 111,26 €.

UZNESENIE č. 30/2012
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch schválilo predloženie žiadosti o NFP:
•

s názvom projektu: Rožkovany – Úprava Rožkovianského potoka a prítoku –

•

protipovodňová ochrana

•

výšku celkových výdavkov na projekt: 962 225,11 €

•

výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 962 225,11 €

•

výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov: 48
111,26 €

•

spôsob financovania projektu: cudzie (úverové) zdroje

•

kód výzvy: OPŽP-PO2-11-1

Hlasovanie:

7 ZA
0 PROTI
2 ZDRŽALI SA

K bodu č. 2: Diskusia
Prítomní poslanci dotazovali starostu obce ohľadom dovysvetlenia niektorých skutočností
v rámci finančného krytia, správy a manažovania projektu, projektovej dokumentácie a pod.
K bodu č. 3: Rôzne
Poslanci OZ vo rôznom prejednávali:
a) Návrh na preloženie zástavky SAD musí byť formou oficiálnej žiadosti – odporúčanie
doriešiť na riadnom zasadnutí OZ.
b) Doriešiť záležitosti ohľadom realizácie chráničky vodovodu na základe žiadosti p.
Veľkého.
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba
poďakoval poslancom za účasť a konštruktívne jednanie.

V Rožkovanoch 20.01.2012

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
Overovatelia:

Peter Janič, poslanec OZ
Ján Funtaľ, poslanec OZ
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