
 

 

Zápisnica  

zo  zasadnutia Obecnej  rady   obce ROŽKOVANY  

konaného  dňa    27.1. 2016   
___________________________________________________________________________ 

Prítomní: Členovia Obecnej rady: viď. prezenčná listina 

Hostia: viď. prezenčná listina 

 

PROGRAM : 
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Informácia o aktivitách.  

3. Rekonštrukcia ZŠ. 

4. Civilná ochrana. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecnej rady   otvorila PhDr. Beáta Kollárová, PhD. , ktorá privítala 

prítomných a zahájila rokovanie obecnej rady.   

 

K bodu 2: Informácie o aktivitách.   

Starostka obce informovala obecnú radu o projekte zateplenia ZŠ do ktorého sa 

plánovala obec zapojiť s tým, že všetky potrebné podklady a doklady boli pripravené do 

podania výzvy.  Následne bola podaná informácia , že ZŠ sú vyňaté z tejto výzvy do 15.1.2016 

a budú zaradené do výzvy nasledujúcej kde je termín podania 15.3.2016 do ktorej sa obec 

Rožkovany zapojí. 

 

K bodu 3: Rekonštrukcia ZŠ. 

K bodu rokovania č. 3, starostka navrhla aby sme postupne z rozpočtu obce ako aj školy 

ušetrili nejaké finančné prostriedky a spoločne pokračovali v II. Etape rekonštrukcie ZŠ. 

Riaditeľka ZŠ s týmto návrhom súhlasila a v krátkosti predstavila rozpočet ZŠ aj s možnosťou 

kde je možné ušetriť finančné prostriedky na rekonštrukciu a potvrdila aj spoluúčasť na 

financovaní prípravy projektu na zateplenie ZŠ. 

 

K bodu 4: Civilná ochrana. 

 K bodu rokovania č. 4 si zobral slovo zástupca starostky, ktorý zároveň informoval 

obecnú radu, že prizval k tomu bodu aj poslanca a zároveň aj predsedu DHZ p. Petra Petrufa. 

V krátkosti informoval prítomných o zameraní činností miest a obcí územného obvodu 

Okresného úradu Sabinov pri plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany 

obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania, 

ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci 

v roku 2016. Skonštatoval spolu aj s prítomným poslancom p. Petrufom , že niektoré materiály 

CO a krízového riadenia je potrebné aktualizovať nakoľko došlo k zmenám ako zamestnancov 

obecného úradu tak aj právnických a fyzických osôb v obci. Spoločne dospeli k dohode na 

stretnutí dňa 4.2.2016 a spoločne dopracujú tieto materiály a oboznámia  nimi starostku obce. 

K bodu 5: Rôzne. 

Starostka v bode rôzne informovala o rokovaní s firmou Marduňa s.r.o. a možnosťou 

zámeny budovy , ktorá stojí na obecnom pozemku za pozemok vo vlastníctve obce v časti 

hospodárskeho dvora. Prítomný členovia obecnej rady sa stotožnili s takouto zámenou 

a privítali ju. Zástupca sa kladne vyjadril k tejto zmene a hovoril o prínose takejto budovy do 

obce nakoľko obec nedisponuje takými to budovami. 

 



 

 

K bodu 5: Záver 

Na záver starostka obce všetkým poďakovala a ukončila zasadnutie obecnej rady. 

 

Zapísal/(a): Bc. Jozef Koscelník – zástupca starostu 

 

                                                                                 PhDr. Beáta Kollárová PhD.     

                                                                                          starostka obce 


