OBEC ROŽKOVANY
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY č.106, 082 71 LIPANY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ZÁPISNICA

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch zo dňa 31.01.2013
v zasadačke OcÚ v Rožkovanoch.
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program :

1. Otvorenie
2. Návrh Územného plánu Rožkovany po vydaní súhlasného stanoviska
Obvodného úradu Prešov - návrh na schválenie
3. VZN obce Rožkovany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného
plánu obce Rožkovany - schválenie
4. Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky pre TIPSPORT
SK, a.s., Žilina - posúdenie
5. Prerokovanie Rozpočtu na rok 2013 po dofinancovaní prostriedkov
z MPaRR SR
6. Rôzne
7. Záver

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:
8 ZA
Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Ján Funtáľ a p. Peter Janič
K bodu č. 2: Návrh Územného plánu Rožkovany po vydaní súhlasného stanoviska
Obvodného úradu Prešov – návrh na schválenie
Starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba oboznámil poslancov OZ s výsledkom
preskúmania návrhu územného plánu Obce Rožkovany Obvodným úradom Prešov, odbor
výstavby a bytovej politiky ako príslušný orgán územného plánovania.

UZNESENIE č. 56/2013
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch schválilo návrh územného plánu obce
Rožkovany
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch podľa §11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 zb.
v zn. nesk. predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a §26 ods. 3 a §27 ods. 3 stavebného
zákona č. 50/1976 v platnom znení / ďalej len stavebný zákon /:

1. berie na vedomie
1.1. Správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu územného plánu obce Rožkovany
1.2. Výsledky prerokovania návrhu územného plánu .
1.3. Výsledok preskúmania návrhu územného plánu Rožkovany podľa §25 stavebného zákona
Obvodným úradom Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 16.01.2013 č. ObU-POOVB-2013/28/253 ako príslušným orgánom územného plánovania
2. súhlasí
2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach
a pripomienkach k návrhu územného plánu obce Rožkovany
3. schvaľuje
3.1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/ zákona o obecnom zriadení , Návrh ÚPN-O Rožkovaný
vypracované Ateliérom Mediči , Ing. arch. Juraj Medvecký – autorizovaný architekt , Prešov
3.2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení ,Všeobecne záväzné nariadenie
č.1/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
4. žiada
4.1. zverejniť záväznú časť návrhu ÚPN-O , v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona a to :
a) vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom
zodpovedný:
termín: do 30 dní
4.2. označiť návrh ÚPN-O v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona schvaľovacou doložkou
4.3. uložiť Návrh ÚPN-O , v zmysle §28 ods. 3 stavebného zákona
na týchto miestach:
a) na obecnom úrade v Rožkovanoch
b) na stavebnom úrade v Lipanoch
c) na Krajskom stavebnom úrade v Prešove
zodpovedný :
termín : do 30 dní
4.4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona ,a spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja , Odd.
územného plánovania , odbor ŠSSaÚP , Námestie slobody 6 , 810 05 Bratislava .
zodpovedný:
termín: do 3 mesiacov

Hlasovanie:

8 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽAL SA

K bodu č. 3: VZN obce Rožkovany, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného
plánu obce Rožkovany – schválenie
UZNESENIE č. 57/2013
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
s ch v á l i l o Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rožkovany, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územného plánu obce Rožkovany.

Hlasovanie:

8 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽALI SA

K bodu č. 4: Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu prevádzky pre TIPSPORT
SK, a.s., Žilina - posúdenie
Firma TIPSPORT SK , a. s. J. Kalinčiaka 14, Žilina žiada vydanie súhlasu
k umiestneniu stávkovej kancelárie na adrese prevádzky Pohostinstvo Ihrisko Rožkovany č.
321.
UZNESENIE č. 58/2013
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967
o správnom konaní v y d á v a súhlasné stanovisko k umiestneniu prevádzky pre TIPSPORT
SK, a.s., Žilina s predmetom podnikania – prevádzkovanie kurzových stávok.

Hlasovanie:

8 ZA
0 PROTI
0 ZDRŽALI SA

K bodu č. 5: Prerokovanie Rozpočtu na rok 2013 po dofinancovaní prostriedkov
z MPaRR SR
Poslanci obecného zastupiteľstva na 11. zasadnutí dňa 14.12.2012 pri procese
schvaľovania Rozpočtu na rok 2013 odporučili starostovi obce zvolať mimoriadne zasadnutie
k úsporným opatreniam s termínom zasadnutia január/2013.
UZNESENIE č. 59/2013
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch s ch v á l i l o úpravu rozpočtu
v súlade s Rozpočtovým opatrením č. 1/2013
PREDMET

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

UPRAVENÝ
ROZPOČET
€

BEŽNÉ PRÍJMY

467 198,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
0,00
PRÍJMOVÉ
FINANČNÉ
0,00

€

459 814,00
0,00
0,00

OPERÁCIE
PRÍJMY SPOLU

467 198,00

459 814,00
X

BEŽNÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
FINANČNÉ OPERÁCIE
VÝDAVKY SPOLU

403 089,00
58 169,00
5 940,00
467 198,00

X

402 300,00
51 574,00
5 940,00
459 814,00

K bodu č. 6: Rôzne
Mgr. Miroslav Poklemba , starosta obce informoval poslancov OZ s listom – zápornou
odpoveďou týkajúcu sa predaja pozemkov v časti obce Jeruzalem p. Renáty Poláškovej ,
Jesenická 106, ČR, ktorý obci bol doručený dňa 30.01.2013.
Obecné zastupiteľstvo b e r i e n a v e d o m i e informáciu o nesúhlase predaja
pozemkov p. Renáty Poláškovej.
V závere zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba
poďakoval poslancom OZ za účasť a konštruktívne jednanie

V Rožkovanoch 08.02.2013

Mgr. Miroslav Poklemba
starosta obce
Overovatelia:

Peter Janič, poslanec OZ

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

Ján Funtaľ, poslanec OZ

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

