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Zápisnica  

z 22.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce ROŽKOVANY,  

konaného dňa 28.08. 2014.    
___________________________________________________________________________ 

 

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

                          Poslanci : PhDr. Beáta Kollárová, Miroslav Ceperko, Peter Petruf, 

                                           Mgr.Cecília Šarišská, Marián Gira                 

Neprítomní:                      Peter Janič, Ján Funtaľ, Bc. Jozef Koscelnik, Margita Kuchárová 

                            

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

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

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

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie rozpočtového opatrenia 

4. Záver 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

prítomných.  

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

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: p. Mgr.Šarišská, Peter Petruf 

Zapisovateľ:                   p. Mgr. Miroslav Poklemba 

 

Obecné zastupiteľstvo   v Rožkovanoch  schválilo  program rokovania  

 

Hlasovanie:                     za:               5 

                                         proti :          0 

                                         zdržal sa:     0 

 

 

 

K bodu 3. Schválenie rozpočtového opatrenia 

      Návrh rozpočtového opatrenia predložil starosta obce Mgr. Miroslav Poklemba. 

Starosta obce zdôvodnil prečo sa musí prijať zmena rozpočtu ak sa v roku 2015 chcú zvýšiť 

výdavky (investície do infraštruktúry IBV Jeruzalem). Úprava rozpočtu v tomto roku spočíva 

v navýšení príjmov aj výdavkov uvedených v rozpočtovom opatrení č.5 Je potrebné prijať 

zmenu rozpočtu aj keď sa niektoré položky možno nenaplnia, ale bude sa vychádzať pri 

tvorbe rozpočtu na rok 2015 z tejto úpravy. Ak by sa neupravili výdavky na vyššiu sumu 

nemohlo by sa v roku 2015 investovať viac ako v roku 2014 a to je pre výstavbu 

infraštruktúry na Jeruzaleme veľmi nízka položka. Ďalej je potrebné zapracovať do rozpočtu 
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príjem a výdavok na záchranné práce počas povodne v máji 2014. Taktiež prevod 

prostriedkov z rezervného fondu – realizácia nových stavieb  IBV, odkúpenie pozemkov 

v časti obce Jeruzalem a na  spoluúčasť rekonštrukcia a modernizácia ZŠ. Rozpočtové 

opatrenie je prílohou zápisnice. 

  

  

 

Uznesenie č. 112/2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce v Rožkovanoch  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách  

 

I. S ch v a ľ u j e 

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5 /2014  zo dňa 27.08.2014. 

 

Príjem      381 530,00 EUR 

Výdaj      381 530,00 EUR 

 

Hlasovanie:                     za:              5 

                                         proti :         0 

                                         zdržal sa:    0 

 

K bodu  4. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Mgr. Miroslav Poklemba 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Miroslav Poklemba     

                                                                                               starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

Mgr. Cecília Šarišská   ........................................ 

Peter Petruf    ........................................ 


