OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47
IČO: 328 685

Uznesenie z riadneho zasadania OZ v obci Rejdová dňa 25.6.2012

Uznesenie č. 8/25.6.2012
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a) Program rokovania OZ
b) Zapisovateľa, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení
c) Výsledok hospodárenia Obce Rejdová za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez
výhrad
d) Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2011 – prebytok vo výške 9461,42 € na
účelovo určené výdavky, ktoré k 31.12.2011 tvoria príjmovú časť finančných operácií
e) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rejdová na II.polrok 2012
f) Štartovné na 15-ty ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu vo výške 1,- €
g) Finančný príspevok pre MŠ Rejdová na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich
s prepravou detí na školský výlet vo výške 30,- €
h) Finančný príspevok pre ZŠ Rejdová na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich
s prepravou žiakov na školský výlet vo výške 100,- €
i) Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve č.6/2012 uzatvorenej dňa 7.3.2012
j) Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve č.7/2012 uzatvorenej dňa 7.3.2012
k) Dodatok č.1/2012 k nájomnej zmluve č.8/2012 uzatvorenej dňa 7.3.2012

Uznesenie č. 9/25.6.2012
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a) Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
b) Stanovisko HK k materiálu : Záverečný účet obce Rejdová za rok 2011
c) Informáciu o čerpaní rozpočtu obce Rejdová k 31.5.2012
d) Informáciu o nedoplatkoch na miestnych daniach a poplatkoch k 31.5.2012
e) Informáciu o 15-tom ročníku Hviezdicového výstupu na Stolicu
f) Informáciu o tábore ochrancov prírody
g) Informáciu o ukončení projektu : Obnova dedinských studní
h) Informáciu o úspešnosti podaného projektu na zriadenie múzea ľudovej kultúry
z programu TERRA INCOGNITA
i) Informáciu o družobnej návšteve v meste Sajobábony dňa 27.6.2012
j) Informáciu o súdnom spore –Obec Rejdová – Ing. Ján Krišťák
k) Informáciu o ponuke firmy RWE Group na odber elektriny a plynu

Uznesenie č. 10/25.6.2012
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad do najbližšieho zasadania OZ zabezpečením
predloženia priebežného čerpania rozpočtu za školskú jedáleň a školský klub detí, ktoré sú
financované Obcou Rejdová.

Uznesenie č. 11/25.6.2012
OZ poveruje starostu obce podaním výpovede nájomnej zmluvy č. 278/2005 uzatvorenej s PD
Rejdová na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Rejdová.

Uznesenie č. 12/25.6.2012
OZ poveruje starostu obce vstúpením do jednania s Lesmi SR, š.p. Banská Bystrica,
odštepným závodom Rožňava ohľadom lesných pozemkov vo vlastníctve obce Rejdová, ktoré
sú v užívaní Lesov SR.

Uznesenie č. 13/25.6.2012
OZ poveruje starostu obce písomným upozornením PD Rejdová na zákaz využívania lesných
pozemkov vo vlastníctve obce Rejdová z dôvodu absencie nájomnej zmluvy na využívanie
týchto lesných pozemkov.

Uznesenie č. 14/25.6.2012
OZ zamieta žiadosť firmy JR.EKO-stav s.r.o na zmenu UPN-O Rejdová.

Uznesenie č. 15/25.6.2012
OZ poveruje obecný úrad písomnou výzvou občanov rómskej osady na porušovanie
stavebného zákona – výstavbou nelegálnych stavieb, na porušovanie VZN obce Rejdová č.
3/2006 o chove , vodení a držaní psov na území obce Rejdová a zjednanie nápravy v termíne
do 15.7.2012.

V Rejdovej,27.6.2012

Ing. Ján Valentík, v.r.
Starosta obce

