OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47
IČO: 328 685

Uznesenie zo zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 24.1.2017

Uznesenie č. 1/24.1.2017
1.Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová v súlade s § 18a, odst.2 vyhlasuje opakované konanie voľby
hlavného kontrolóra obce Rejdová dňa 23.2.2017 v priestoroch zasadačky OcÚ z dôvodu, že
k termínu 12.1.2017 obec Rejdová neobdržala žiadnu prihlášku do výberového konania na funkciu
HK.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová určuje pracovný čas hlavného kontrolóra obce Rejdová
v novom volebnom období na 16 hod. / mesačne.
3. Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby HK obce a náležitosti
prihlášky :
a) Kvalifikačné predpoklady – minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou
b) Náležitosti prihlášky

– osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, titul, dátum
narodenia, trvalé bydlisko
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov
a kurzov
-profesijný životopis,
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu
-prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania
voľby v OZ

c) Ďalšie predpoklady – znalosť podvojného účtovníctva, znalosť právnych predpisov týkajúcich sa
hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, o majetku obcí a ďalších
právnych predpisov týkajúcich sa samosprávy, užívateľské ovládanie počítača,
d / Uchádzač na funkciu HK obce Rejdová zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku
v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu : Obec Rejdová, 049
26 Rejdová 47 najneskôr do 8.2.2017 do 15.00 hod.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu.

e/ Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so
všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18
a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Uchádzačom, ktorí splnili
kritériá bude obecným úradom zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 3 dni pred
konaním voľby.
f/ Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
g/ Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
h/ Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu
najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
i/ Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami
obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút.
Deň nástupu do zamestnania : 1. marec 2017

4. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje :
Komisiu, v zložení : Ing. Matej Ambruž, Bc. Jana Molčanová, Ing. Janka Molčanová. ktorej
úlohou bude :
a/ otváranie obálok prihlásených kandidátov
b/ posúdenie podaných prihlášok a vyhodnotenie splnenia podmienok jednotlivých kandidátov
c/ vydanie zoznamu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
d/ sčítanie hlasov jednotlivých kandidátov pri tajnej voľbe HK
Otváranie obálok a posúdenie prihlášok sa uskutoční dňa 8.2.2017 o 16.00 hod. na obecnom úrade.
5.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za členov výberovej komisie na funkciu hlavného kontrolóra
všetkých poslancov OZ.
6. Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu
a/ zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby HK na úradnej tabuli obce a webovom sídle
obce v zákonom stanovenej lehote
b/ vyhotoviť hlasovacie lístky na voľbu HK, na ktorých budú kandidáti uvedení podľa abecedy a ktoré
budú opatrené pečiatkou obce

Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 2/24.1.2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a/ program rokovania OZ s doplnením bodov : prenájom poľnohospodárskej pôdy vo
vlastníctve obce Rejdová, výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou pri rod.dome č.4
b/ zapisovateľa : Ing. Molčanovú, Overovateľov zápisnice :, Bc.Molčanová, Ing. Ambruž,
Návrhová komisia : JUDr. Hric, Ing. Demko
c/ dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 v zmysle VZN č. 3/2016 vo výške 1200 € pre OZ
Hôra Rejdová, 049 26 Rejdová 47, IČO : 50 200 429.
d/ cenu vody pre rok 2017 určenú URSO nasledovne :
maximálna fixná zložka ceny 5 € / rok na každé odberné miesto
maximálna variabilná zložka ceny 0,4970 € / 1 m3
e/ zakúpenie a inštaláciu 7 ks infražiaričov pre vykurovanie priestorov domu smútku
.Predpokladaná cena vrátane inštalácie 2800 €.
f/ podanie žiadosti na MF SR – Dotácia na individuálne potreby obcí na rekonštrukciu
turistickej ubytovne na námestí obce /výmena okien, dverí, rekonštrukcia kúrenia/.
g/ Výkup pozemkov do vlastníctva obce pod miestnou komunikáciou pri rodinnom dome č.4
Jedná sa o parcelné čísla KN-E 370/15, 370/42, 370/32, 370/22, 370/12, 368/43, 368/32
v celkovej výmere 142 m2. Cena za 1 m2 / 2 €.
h/ spoločné stretnutie poslancov OZ mesta Sajobábony a obce Rejdová v dňoch 9.-10.2.2017
s prehliadkou Vysokých Tatier /Hrebienok, Starý Smokovec/.
i/ spoločné stretnutie poslancov OZ dňa 8.2.2017 za účelom riešenia prenájmu
poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce .

Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 3/24.1.2017
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a/ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rejdová za rok 2016
b/ Správu o činnosti obce za rok 2016
c/ správu o činnosti DHZ obce Rejdová za rok 2016

d/ Správu o činnosti Klubu dôchodcov za rok 2016
e/ Správu o činnosti terénnej sociálnej práce a opatrovateľskej služby v obci Rejdová za rok
2016
f/ Správu o činnosti OZ- Hôra Rejdová za rok 2016 a zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné
výdavky v roku 2016 z rozpočtu obce
g/ Správu o výsledkoch verejnej zbierky vyhlásenej za účelom záchrany Múzea tradičnej
ľudovej kultúry v obci Rejdová po požiari v januári 2016
h/ Správu o vyčíslení celkových príjmov a výdavkov v súvislosti s opravou Múzea tradičnej
ľudovej kultúry po požiari.
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 4/24.1.2017
Obecné zastupiteľstvo :
1. s c h v a ľ u j e
Zámer prevodu majetku obce podľa § 9 odst.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Ing. Ondreja Kračúna, bytom Rejdová 6,
nar.23.2.1956.Ako osobitný zreteľ uvádzame nasledovné :
. Pozemky o ktoré má žiadateľ záujem sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti jeho
rodinného domu . Jedná sa o pozemky, ktoré rodina užíva viac ako 40 rokov.
Jedná sa o parc.č.
vedené na LV č.1660 KN - E 403/2 vo výmere 27 m2
vedené na LV č.1058 KN - C 375/2 vo výmere 477 m2

Celková výmera 504 m2
Stanovená cena 2 € / 1 m2.
Cena celkom 1008,- €

2. u k l a d á
Starostke obce zverejniť zámer prevodu na internetovej stránke a vývesnej tabuli OcÚ

Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 5/24.1.2017
Obecné zastupiteľstvo :
1. s c h v a ľ u j e
Zámer prevodu majetku obce podľa § 9 odst.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech Ing. Jána Oravca, Strojárska 1832, Snina
a Ondreja Oravca, Rejdová 176.
Ako osobitný zreteľ uvádzame nasledovné :
Pozemky o ktoré majú žiadatelia záujem sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti ich
rodinného domu . Jedná sa o pozemky, ktoré rodina užíva viac ako 50 rokov.

Jedná sa o parc.č. vedené na LV č.1660, druh pozemku trvalo trávnatý porast:
KN - E 5026/12 zamerané GP č.69/03 zo dňa 3.7.2003,
diel 10 s výmerou 232 m2,
diel 11 s výmerou 4 m2,
diel 12 s výmerou 67 m2,
diel 13 s výmerou 15 m2
Celková výmera 318 m2
Stanovená cena 2 € / 1 m2.
Cena celkom 636,- €

2. u k l a d á
Starostke obce zverejniť zámer prevodu na internetovej stránke a vývesnej tabuli OcÚ.

3. Ruší uznesenie č. 33/16.11.2016 o zámere prevodu majetku
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 6/24.1.2017
OZ zamieta podanie žiadosti na rekonštrukciu turistickej ubytovne na námestí obce na
Environmentálny fond – činnosť L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania.
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V Rejdovej, dňa 24.1.2017

Mgr. Slávka Krišťáková
starostka obce

