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Zápisnica  

z 19.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce ROŢKOVANY,  

konaného dňa 07.03. 2014.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          ................ Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce 

                           Poslanci :Peter Janič, PhDr. Beáta Kollárová, Bc. Jozef Koscelník,  

          Ján Funtaľ, Miroslav Ceperko, Peter Petruf, Mgr. Cecília Šarišská, 

          Margita Kuchárová 

 

Neprítomní:        Marián Gira,.............................................................................. 

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

Ďalší prítomní: ..................................................................................................... 

Verejnosť:         ..................................................................................................... 

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

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie Zásad prideľovania pozemkov na výstavbu rodinných domov IBV 

4. Rekonštrukcia ZŠ v Rožkovanoch – podanie projektu 

5. Rôzne. 

6.   Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie MZ  otvoril Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce.  Privítal všetkých 

prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Marián Gira  

Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je  osem a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Ján Funtáľ  a p. Peter Janič 

Zapisovateľka:                   Mgr, Cecília Šarišská.................... 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce  v Rožkovanoch   

schválilo   
program rokovania  

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 

 

 

 

 

 



 2 

K bodu 3. Schválenie Zásad na prideľovanie pozemkov na IBV na území obce 

Roţkovany v lokalite Jeruzalem 

Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba . 

 Oboznámil poslancov OZ o tom, že zmluvy o predaji pozemkov na IBV v lokalite 

Jeruzalem   boli schválené OZ dňa 26.02.2014. 

 Prvé  rokovanie k návrhu Zmlúv na odkúpenie pozemkov lokalite Jeruzalem od 

vlastníkov nehnuteľností bolo v roku 2009 . Spoločnosť BONA FIDE , s.r.o., Prešov  

vypracovala návrhy Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení predkupného práva v súlade 

s ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka o odkúpení pozemkov v lokalite „ 

Jeruzalem“ ako 1. verziu. 

 Dňa 30.4.2010 bola  schválená OZ  Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného 

práva -konečná verzia zmlúv so zapracovanými pripomienkami. 

Poslanci OZ po prehodnotení Zásad na prideľovanie pozemkov na IBV upravujú bod 5 

v znení : Vlastníci pozemkov s predkupným právom podmieneným výstavbou majú právo 

previesť svoje predkupná právo na syna, dcéru, vnuka , vnučku. 

 

Uznesenie č. 99/2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

a) schvaľuje 

99.1./2014  Zásady na prideľovanie pozemkov na IBV v obci Rožkovany. 

 

b) podmieňuje 

99.2./2014 Účasť pri losovaní pozemkov za prítomnosti poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Rožkovanoch 

c) ukladá  

99.3./2014 Pripraviť návrh kúpnej zmluvy pre vlastníkov s predkupným právom , ktorá 

nepodmieňuje výstavbu rodinného domu. 

 

Hlasovanie:                     za:              8 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 

 

K bodu 4: Rekonštrukcia ZŠ v Roţkovanoch – podanie projektu 

Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba . 

 MV SR zverejnilo Výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V rámci tejto výzvy bol spracovaný 

projekt „ Pokračovanie v rekonštrukcii ZŠ v obci Rožkovany“ za predpokladu schválenia 

spoluúčasti pri financovaní projektu vo  výške 5%. 

 

Uznesenie č. 100/2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p  

 

a) schvaľuje  

Financovanie projektu  „ Pokračovanie v rekonštrukcii ZŠ v obci Rožkovany“, na ktorý  

požaduje dotáciu z  rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci 

Výzvy číslo I.ÚSVRK 2014 na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia 
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mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity  , zabezpečené spolufinancovanie 

z vlastných zdrojov alebo iných ako verejných zdrojov  vo výške najmenej 5 % 

z celkového rozpočtu projektu. 

Hlasovanie:                     za:              8 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 

 

K bodu  8.Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal/(a): Mgr. Cecília Šarišská                          

 

                                                                                 Mgr. Miroslav Poklemba     

                                                                                          starosta obce 

 

Overovatelia:  

Peter Janič      ........................................ 

Ján Funtaľ    ........................................ 


