OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47
IČO: 328 685

Uznesenia zo zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 15.6.2015

Uznesenie č. 18/15.6.2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a/ program rokovania zastupiteľstva s doplnením bodu rôzne o body: i/ prenájom pracovného stroja

DH-112, j/ Informácia o kontrole Inšpektorátu metrologického ústavu v Košiciach na
vodovod , k/ Informácia o skautskom tábore ,l/ žiadosť ZRPŠ pri ZŠ Rejdová o fin.príspevok
na školský výlet žiakov ZŠ.
b/ zapisovateľa : I.Kolářovú, Návrhovú komisiu : M.Dovalovského, Ing.Demka,
Overovateľov zápisnice : Bc.J.Molčanovú, Ing.M.Ambruža
c/ štartovné vo výške 1 € na 18-tom ročníku Hviezdicového výstupu na Stolicu konaného dňa
11.7.2015 a predaj tomboly vo výške 0,50 €
d/ spoluúčasť obce vo výške najmenej 5 % z celkových nákladov čo činí sumu 300 € na
schválený projekt s názvom „ Beťar som aj beťar budem- CD rejdovských ľudových piesní
v podaní FSk Hôra „
e/ jednorázový finančný príspevok vo výške 100 € na školský výlet pre žiakov ZŠ Rejdová
pre žiadateľa ZRPŠ pri ZŠ Rejdová
f/ odmenu hlavnej kontrolórke obce za I.polrok 2015/mesiace január-jún/ vo výške 30 % z jej
funkčného platu. Odmena bude vyplatená v mesiaci júl 2015.
Za : 6 poslancov

Proti:0

Uznesenie č. 19/15.6.2015
Obecné zastupiteľstvo :
1. b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Rejdová za rok 2014
b) Výročnú správu Obce Rejdová za rok 2014
c) Stanovisko finančnej komisie

Zdržal sa :0

2. s c h v a ľ u j e b e z

výhrad

a) Záverečný účet Obce Rejdová za rok 2014 a celoročné hospodárenie s výsledkom hospodárenia
bežného a kapitálového rozpočtu po zohľadnení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov –
prebytok vo výške 9 134,37 €.
b)Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia: tvorba rezervného fondu 9 134,37 €.
c) Účtovnú závierku Obce Rejdová za rok 2014, ktorá predstavuje z hlavnej činnosti stratu vo výške
– 33 785,88 €. Táto sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.
Za : 6 poslancov

Proti:0

Zdržal sa :0

Uznesenie č.20/15.6.2015
Obecné zastupiteľstvo :
1. berie na vedomie :
Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti Obce Rejdová za rok 2014.
2. schvaľuje :
a) Rozdelenie výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2014 – zisk vo výške 1 318,87 €
nasledovne:
1. na vykrytie straty z roku 2010 vo výške 223,82 €,
2. zostatok vo výške 1 095,05 € po odvedení dane z príjmu vo výške 258,- € ostáva ako nerozdelený
hospodársky výsledok v podnikateľskej činnosti. Tento bude prevedený na samostatný fond, ktorý
bude účelovo viazaný na opravy obecného vodovodu.
b) Účtovnú závierku Obce Rejdová za rok 2014, ktorá predstavuje v podnikateľskej činnosti zisk vo
výške 1 318,87 €. Tento sa preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov.
Za : 6 poslancov

Proti:0

Zdržal sa :0

Uznesenie č. 21/15.6.2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o stave nedoplatkov na miestnych daniach
a poplatkoch k 31.5.2015 a spôsobe ich vymáhania.
Za : 6 poslancov

Uznesenie č. 22/15.6.2015

Proti:0

Zdržal sa :0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a/ Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
b/ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
c/ Informáciu o 18.ročníku Hviezdicového výstupu na Stolicu konanom dňa 11.7.2015
a družobnej návšteve zo Sajobábony
d/ Informáciu o schválených projektoch podaných obcou
e/ Informáciu o zámere vybudovania vodnej nádrže za účelom rozvoja cestovného ruchu
v obci
f/ Informáciu o prácach a akciách prevedených na obci za mesiace apríl-jún 2015
g/ Informáciu o zasadnutí MAS-ky, OZ Dobšinského kraj
h/ Informáciu o projekte „Revitalizácia centrálnej zóny obce“
ch/ Informáciu o výzve Environmentálneho fondu na odstraňovanie nelegálnych skládok
odpadov
i/ Informáciu o potrebe prijatia koordinátora AČ
j/Informáciu o príprave 42.ročníka GFF Rejdová 2015
k/ Informáciu o kontrole Slovenského metrologického inšpektorátu v Košiciach na verejný
vodovod
l/ Informáciu o konaní skautského tábora v k.ú.obce Rejdová
m/ Informáciu o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Slovenský raj“
Za : 6 poslancov

Proti:0

Zdržal sa :0

Uznesenie č. 23/15.6.2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu hnuteľného majetku obce v zmysle zák.č.138/1991
Zb. o majetku obcí. Jedná sa o pracovný stroj DH-112 s príslušenstvom. Cena prenájmu je stanovená
vo výške 70 € mesačne. V cene nie sú zahrnuté náklady súvisiace s prevádzkou stroja t.j.PHM,opravy
a údržba, doprava stroja. Termín na predkladanie ponúk : do 15.7.2015.
Za : 6 poslancov

Proti:0

Zdržal sa :0

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce zverejnením zámeru prenájmu majetku na vývesnej
tabuli OcÚ a internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Za : 6 poslancov

Uznesenie č. 24/15.6.20145

Proti:0

Zdržal sa :0

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce písomným oslovením majiteľov pozemkov
v časti „Potôčok“ v súvislosti so zámerom vybudovania vodnej nádrže a vysporiadaním
vlastníckych vzťahov.
Za : 6 poslancov

Proti:0

Zdržal

V Rejdovej, 17.6.2015

Mgr. Slávka Krišťáková
starostka obce

