Zápisnica
zo zasadnutia Obecnej rady obce ROŽKOVANY
konaného dňa 23.2. 2017
___________________________________________________________________________
Prítomní: Členovia Obecnej rady: viď. prezenčná listina
Hostia: viď. prezenčná listina
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie zasadnutia a privítanie.
Informácie o aktivitách – starostka obce.
Komunikácia IBV Jeruzalem.
Žiadosti o kúpu pozemku IBV Jeruzalem.
Žiadosť p. Maľarika.
Kúpa RD a pozemku pre obec.
Informácia pozemok od žel. stanice.
Cyklochodník.
Plat starostu obce.
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.
Starostka obce informovala obecnú radu o podaní žiadosti a zapojení sa do výziev:
 Aktívna protipovodňová ochrana
 Zberný dvor
 ČOV
 Čierne skládky
 Premostenie cesty na Bogaj
K bodu 3: Komunikácia IBV Jeruzalem.
V tomto bode starostka obce a zástupca informovali o priebehu úpravy prjektovej
dokumentácie a rozpočtu. Pôvodne mala cesta šíku 2 x 3 m a chodník 2 m. Po úprave to bude
2 x 2,5 m a chodník 1,5 m čo šírkovo vyhovuje a nám to ušetrí fin. prostriedky.
K bodu 4: Žiadosti o kúpu pozemku IBV Jeruzalem.
Na obecný úrad bolo doručená žiadosť p. Štiebera o kúpu dvoch pozemkov vedľa seba
na výstavbu RD. Obecná rada sa po diskusií zhodla na tom, že pozemky sa budú predávať po
1, nakoľko každý pozemok má vyvedené prípojky. Odporúčame p. Štieberovi aby si kúpil
pozemok vedľa bytového domu, ktorý má väčšiu výmeru.
K bodu 5: Žiadosť p. Maľarika.
Na obecný úrad bola podaná žiadosť o odkúpenie obecného pozemku susediaceho
s pozemkom p. Maľarika. Jedná sa o pozemok parc. č. 582/32, ktorý obec nadobudla
vysporiadaním s pozemkovým fondom.

Komisia sa uzhodla, že fyzický premeria za prijateľných klimatických podmienok
skutkový stav a v prípade, že ostanú dostatočne šírkové pomery pre výstavbu inžinierskych
sieti v ďalšej etape IBV odpredá časť pozemku trojuholníkového tvaru. Všetky náklady na
odpredaj, geometrický plán a zápis do katastra nehnuteľnosti bude znášať kupujúci p.
Maľarik.
Obecná rada súhlasí s odpredajom časti pozemku v zmysle vyjadrenia stavebnej
komisie.
K bodu 6: Kúpa RD a pozemku pre obec.
Na obecný úrad bola doručená ponuka na odkúpenie RD a pozemku od Mgr. Pavla
Ščerbu, ktorý sa nachádza vedľa farského dvora.
Obecná rada odporúča kúpu pozemku a RD pre potreby obce ak bude cena
odsúhlasená obecným zastupiteľstvom.
K bodu 7: Informácia pozemok od žel. stanice.
Starostka obce informovala o sťažnosti občanov, že sa im skomplikoval prístup
k rodinným domom a to po vysporiadaní a následnom zapísaním pozemku pred ich
nehnuteľnosťami na vlastníka p. Bartolomeja Marchevku. Obecná rada sa uzhodla , že to je
problém dvoch fyzických osôb aby si to vysporiadali. Ak sa ukáže, že aj obec je účastníkom
tohto konania zaujme svoje stanovisko.
K bodu 8: Cyklochodník.
Starostka obce oboznámila radu, že je potrebné zadať trasu vedenia cyklotrasy pre
spracovanie projektovej dokumentácie. Obecná rada navrhuje trasu od Jakubove Voli po most
po vybraných obecných pozemkoch. Od mosta okolo Torysy po napojenie na asfaltovú cestu
pri rybníkoch v Lipanoch. V prípade ak by nedošlo k vysporiadaniu a dohode s vlastníkmi tak
využiť obecné komunikácie (Pod Dbom).
K bodu 9: Plat starostu obce.
Obecná rada prehodnotila doterajšiu prácu a aktivitu starostky obce a navrhla
obecnému zastupiteľstvu zvýšenie funkčného platu starostke obce o 12 %.
K bodu 10: 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

