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Zápisnica  

z 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce ROŽKOVANY,  

konaného dňa 18.08. 2014.    
___________________________________________________________________________ 

 

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

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

          Ján Funtaľ, Miroslav Ceperko, Peter Petruf, Margita Kuchárová, 

                  Marián Gira 

 

Neprítomní:        Peter Janič, Mgr. Cecília Šarišská............................................. 

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

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

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

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

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Rožkovany na celé volebné obdobie 

rokov 2014 - 2018 

4. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch a počtu 

volebných obvodov 

5. Príprava 8. Obecných slávnosti 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných.  

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

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  p. Ján Funtáľ  a Bc. Jozef Koscelník,  

Zapisovateľka:               p. Mária Daňková................. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce  v Rožkovanoch   

schválilo   
program rokovania  

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 
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K bodu 3. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Rožkovany na celé volebné 

obdobie rokov 2014 – 2018 

 Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba. 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby 

do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. 

 Podľa § 11 ods.4  písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  je vyhradené Obecnému zastupiteľstvu obce Rožkovany určiť 

najneskôr 90 dní pred konaním volieb  do orgánov samosprávy obcí rozsah výkonu funkcie 

starostu Obce Rožkovany  

 

Uznesenie č. 109/2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

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

 

I. S ch v a ľ u j e 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Rožkovany na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie 

vo volebnom období rokov 2014 – 2018. 

 

Hlasovanie:                     za:              4 

                                         proti :         3 

                                         zdržal sa:    0 

 

K bodu 4: Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch a počtu 

volebných obvodov 

 Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba. 

Podľa § 11 ods.3   zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov  je vyhradené Obecnému zastupiteľstvu obce Rožkovany určiť najneskôr 90 dní 

pred konaním volieb  do orgánov samosprávy obcí počet poslancov obecného zastupiteľstva  

obce Rožkovany podľa počtu obyvateľov a volebný obvod . Pre obec Rožkovany je rozpätie  

7 až 9 poslancov.  

 

 

Uznesenie č. 110/2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

v súlade s § 11 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

I. S ch v a ľ u j e 

počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rožkovany na volebné obdobie 2014 – 2018 

a to 9 poslancov 

 

II. U r č u j e 

v súlade s § 9 ods. 3 zákona SNR č. 346/1990 Zb. v z. n. p. o voľbách do orgánov samosprávy 

obcí  jeden volebný obvod   

 

Hlasovanie:                     za:              7 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 
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K bodu 5: Príprava 8.obecných slávnosti  

Predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba. 

 Príprava 8. ročníka obecných slávností  2014 je spojená s prehodnotením 

organizačného zabezpečenia slávnosti. 

 

 

Uznesenie č. 111/2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

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

 

I. B e r i e  n a  v e d o m i e  

prípravu 8. ročníka obecných slávnosti 2014  dňa 24.08.2014 

 

II. S ch v a ľ u j e  
uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce – položka 0820 637002 OBS vo 
výške 500,- EUR na zakúpenie tomboly na  8. ročníka obecných slávnosti 2014.    

 

K bodu 6: Rôzne 

 

6.1. Zájazd pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším 

Predseda kultúrno-športovej komisie PhDr. Beáta Kollárová oboznámila poslancov OZ 

s programom poznávacieho zájazdu pre seniorov v rámci mesiaci úcty k starším Budapešť – 

Tropicarium  cestovnou kanceláriou EZOTOUR v  termíne 02.10.2014. 

 

K bodu  7.Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal/(a): Mária Daňková 

 

                                                                                 Mgr. Miroslav Poklemba     

                                                                                          starosta obce 

 

Overovatelia:  

Bc. Jozef Koscelník   ........................................ 

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


