OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47
IČO: 328 685

Uznesenia zo zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 25.2.2016

Uznesenie č. 1/25.2.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a/ program rokovania OZ s doplnením bodu č.8 – Rôzne o body:
f/ SchválenieVZN č. 1/2016
g/ Schválenie zámeru prevodu majetku obce – žiadosť Ing. Jany Švedovej, Kováčska
9, Košice
b/ zapisovateľa : Bc. J.Molčanovú, Návrhovú komisiu : JUDr. O.Hrica, Ing . J.Demka,
Overovateľov zápisnice: Ing. J.Molčanovú, Ing. M.Ambruža
c/ Kronikára obce Rejdová od 1.1.2016 : Mgr.Evu Štefánikovú, Rejdová 114
d/ Zásady odmeňovania poslancov, členov obecnej rady a volených členov komisií v Obci
Rejdová s účinnosťou od 1.1.2016
e/ VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole Rejdová s účinnosťou 15-tym dňom od vyvesenia
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 2/25.2.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a/ Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
b/ Informáciu o správe k požiaru od HaZZ Rožňava pri ktorom došlom k poškodeniu
drevenice, v ktorej je zriadené Múzeum tradičnej ľudovej kultúry
c/ informáciu o majetkovom vysporiadaní múzea tradičnej ľudovej kultúry
d/ Informáciu o prieskume trhu v súvislosti s predajom drevnej hmoty vyťaženej na
pozemkoch vo vlastníctve obce
e/ Informáciu o projekte „Podpora opatrovateľskej služby“ cez IA MPSVR

f/ Informáciu o projekte na zatepľovanie budovy TU
g/ informáciu o zmene dozorného výboru COOP Jednoty v obci a zámere rekonštrukcie, resp.
prístavby predajne potravín
h/ Informáciu o podaní návrhu na založenie OZ Hôra Rejdová
ch/ Dôvodovú správu o zámere realizovania dobrovoľnej zbierky na spolufinancovanie
opravy Múzea tradičnej ľudovej kultúry v obci Rejdová
h/ požiadavku rodiny Kubaskej-Pavlíkovej na odstránenie zadnej izby drevenice
ch/ požiadavky poslancov OZ, ktoré boli predostreté v bode 9. Diskusia / zváženie odmeny
pre veliteľa DHZO p. Erika Štefánika, vyčistenie rigola popri ceste od ZŠ Rejdová , okolo
cintorína, smerom k O.Oravcovi, požiadavku na separáciu odpadu z kontajnera pri cintoríne,
vyčistenie lúky pri amfiteátri od kameňov , prekrytie kanála na ulici/
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 3/25.2.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a/ Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na spolufinancovanie opravy Múzea tradičnej ľudovej
kultúry v obci Rejdová v termíne od 1.3.2016 do 31.12.2016
b/ spôsob konania zbierky :
1. zaslaním finančných prostriedkov na samostatný účet Obce Rejdová vedený vo
VUB banke Rožňava , č.účtu SK07 0200 0000 0035 3709 4151
2. v hotovosti : pokladnička s označením „Dobrovoľná zbierka“ umiestnená vo
vstupnej chodbe obecného úradu
3. v hotovosti : označená prenosná pokladnička na podujatiach organizovaných, resp.
spoluorganizovaných Obcou Rejdová
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 4/25.2.2016
Obecné zastupiteľstvo :
a/ s c h v a ľ u j e :
zámer zámeny nehnuteľného majetku obce podľa § 9a odst.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Ako osobitný zreteľ uvádzame nasledovné :

Zámena pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sú pre obec málo významné za
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa priamo na námestí obce, v ktorej je zriadené Múzeum
tradičnej ľudovej kultúry a obec využíva tieto priestory pri väčšine kultúrnych podujatí.
Presná identifikácia parcelných čísiel stavby a pozemkov , ktoré budú predmetom zámeny je
uvedená v prílohe č. 1 k dôvodovej správe.
b/ u k l a d á
Starostke obce zverejniť zámer zámeny majetku obce na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce po dobu 15 dní.
Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa : 1
/Ing. Molčanová/

Uznesenie č. 5/25.2.2016
Obecné zastupiteľstvo zamieta požiadavku rod.Kubaskej-Pavlíkovej na odstránenie poslednej
miestnosti Múzea tradičnej ľudovej kultúry. Dôvodom je zmluva, ktorú má obec uzatvorenú
s KSK v ktorej sa obec zaviazala udržať budovu v pôvodnom stave po dobu 4 rokov od
ukončenia rekonštrukcie, t.j. do 30.9.2016.
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 6/25.2.2016
OZ poveruje starostku obce jednaním s PD Rejdová ohľadom podmienok Zmluvy o nájme
lesných pozemkov a následným uzavretím zmluvného vzťahu.
.

Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 7/25.2.2016
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 pre Ing. Janu Švedovú, Kováčska 9,
Košice.
Ako osobitný zreteľ uvádzame nasledovné :
Žiadateľka v r.2015 súhlasila s prevodom svojho spoluvlastníckeho podielu vo výmere
472,5 m2 v prospech Obce Rejdová v súvislosti s vysporadúvaním pozemkov
nachádzajúcich sa na spodných ihriskách ZŠ Rejdová a odpredala svoj spoluvlastnícky
podiel v rovnakej výmere , akú žiada následne od obce odkúpiť.
Jedná sa o parc.č. :KN-C 920/17 vo výmere 223 m2
KN-C 920/18 vo výmere 250 m2

Celková výmera 473 m2
Stanovená cena 0,30 € / 1 m2.

2. u k l a d á starostke obce zverejniť zámer prevodu majetku obce na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V Rejdovej, 25.2.2016
Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.
starostka obce

