
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 

 

Uznesenia zo zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 26.3.2014 

 

Uznesenie č. 1/26.3.2014 

OZ berie na vedomie : 

a) Návrh rozpočtu obce Rejdová na roky 2015-2016 

b) Stanovisko HK obce Rejdová k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016 

c) Informáciu o výzve č. 1/2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti 

MV SR – riešenie sociálnych a kultúrnych potrieb mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej 

komunity 

d) Plán odpadového hospodárstva obce Rejdová do roku 2015 

e) Informáciu o možnostiach modernizácie verejného osvetlenia v obci 

f) Informáciu ohľadom poskytovania stravy na 41.GFF Rejdová 2014 

g) Informáciu o likvidácii nelegálnej skládky odpadu pri rómskej osade 

h) Žiadosť OZ Hudobná skupina Admirál o finančný príspevok na vydanie CD nosiča „K 

tebe o Bože môj“ 

i) Návrh poslanca OZ p . Jána Jánošíka ohľadom prekrytia kanála pozdĺž ulice smerom 

k Espressu Jánošík s možným rozšírením miestnej komunikácie 

j) Podnet občana obce p. Jána Valentíka na voľný pohyb psov v okolí rómskej osady, 

žiadosť o opravu miestnej komunikácie smerom k PD a na záhumienok 

k) Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2013 

l) Upozornenie poslanca OZ p. Jaroslava Breznena na porušovanie zákona č. 282/2002 

Z.z. ktorým sa upravujú podmienky držania psov 

 

Uznesenie č.2/26.3.2014 

OZ schvaľuje : 

a) Program rokovania obecného zastupiteľstva s doplnením bodov –  



- Návrh odmeny pre HK za rok 2013  

-  Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na rok 2014 a správa o činnosti za rok 

2013 

b) Zapisovateľa : Bc.J.Molčanovú, Návrhovú komisiu v zložení : O.Bezek, J.Jánošík, 

J.Breznen a Overovateľov zápisnice : Mgr.Štefánikovú a M.Dovalovského 

c) Rozpočet obce Rejdová na rok 2014 

d) VZN č. 1/2014 o nakladaní s odpadmi a území obce Rejdová s účinnosťou 15 –tym dňom od 

vyvesenia na vývesnej tabuli OcÚ 

e) Dodatok č. 1/2014 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na mzdy, prevádzku škôl 

a škol.zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rejdová 

f) Náhradu za prevod vlastníctva spoluvlastníckych podielov zameraných GP č. 144/2011 vo 

výške 0,30 € / 1 m2 

g) Odmenu hlavnej kontrolórke obce  vo výške 30 % zo mzdy za mesiace január – december 

2013 čo predstavuje sumu  396,- € v hrubej mzde 

h) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2014 

 

Za : 7 poslancov Proti  : 0  Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 3/26.3.2014 

OZ schvaľuje plat starostu obce Rejdová s účinnosťou od 1.1.2014 : 

a) Podľa § 3 odst. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 1360,- € 

b) Podľa § 4 ods. 2 zák.č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 22 % čo predstavuje 300,- € 

Plat starostu obce Rejdová podľa § 3 odst.1 a podľa § 4 odst.2 zák. č. 253/1994 Z.z. spolu vo 

výške 1660,- €. 

Za : 7 poslancov Proti  : 0  Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 4/26.3.2014 

OZ zamieta žiadosť OZ – Hudobná skupina Admirál o finančný príspevok na vydanie CD 

nosiča „K tebe o Bože môj“. 

    Za : 5 poslancov Proti :0 Zdržal sa : 2 

        (Mgr.Štefániková, Bc.Molčanová) 



Uznesenie č. 5/26.3.2014 

OZ poveruje starostu obce : 

a) Prípravou materiálov a podaním žiadosti o o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR – 

riešenie sociálnych a kultúrnych potrieb mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity 

na rekonštrukciu jedálne ZŠ Rejdová – výmenu okien a dverí v termíne do 14.4.2014 

b) Výberom firmy na prevedenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Rejdová v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. 

c) Preverením možností prekrytia kanála na ulici smerom k Espressu Jánošík s cieľom rozšírenia 

miestnej komunikácie 

d) Preverením možného umiestnenia občana obce p. Rudolfa Ferka v sociálnom zariadení mimo 

obce Rejdová 

 

Za : 7 poslancov Proti  : 0  Zdržal sa : 0 

 

V Rejdovej, 26.3.2014 

 

 

         Ing. Ján Valentík 

                Starosta obce 

 

 

 


