OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47
IČO: 328 685

Uznesenia zo zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 31.3.2016

Uznesenie č.8/31.3.2016
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
a/ zapisovateľa : Ing.Molčanovú, Návrhovú komisiu : JUDr.Hrica a Mgr.Dovalovského,
Overovateľov zápisnice : Ing. Ambruža, M.Dovalovského
b/ program rokovania OZ s nasledovným doplnením
do bodu 4. doplnenie – Schválenie dodatku č. 1/2016 k VZN č.5/2009 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol. zariadení zriadených na území obce Rejdová , Plán
činnosti HK na I.a II.polrok 2015
do bodu č.7 Rôzne doplnenie bodu g/ prejednanie protestu prokurátora a zrušenie VZN č.
3/2012 o správnych poplatkoch
c/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. a II.polrok 2016
d/ Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Rejdová s účinnosťou od 1.1.2016
e/ Dodatok č.3/2016 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu medzi Obcou Rejdová
a Mestom Dobšiná
f/ Odmenu kronikárke obce Mgr. Eve Štefánikovej, bytom Rejdová 114 vo výške 360 € /
ročne s účinnosťou od 1.1.2016
g/ v zmysle odst.2 § 4 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie platu starostky obce
o 10 % s účinnosťou od 1.4.2016
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Uznesenie č.9/31.3.2016
OZ v Rejdovej po prerokovaní návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 :
1. schvaľuje rozpočet obce na rok 2016
2. berie na vedomie :

Zdržal sa : 0

a/ návrh rozpočtov na roky 2017 a 2018 ako nezáväzný
b/ stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na r.2016-2018
c/ stanovisko finančnej komisie OZ
3. ukladá ekonómke obce
a/ schválený rozpočet zverejniť na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
b/ zúčtovať schválený rozpočet v účtovníctve roku 2016
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 10/31.3.2016
Obecné zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e :
prevod majetku obce podľa § 9a odst.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Janu Švedovú, rod. Sklenárovú, bytom
Kováčska 9, 040 01 Košice.
Ako osobitný zreteľ uvádzame nasledovné :
Žiadateľka Ing. Jana Švedová, bytom Kováčska 9, 040 01 Košice 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. zapísané na LV obce č.1058:
KN-C 920/17 vo výmere 223 m2 vedené ako orná pôda
KN-C 920/18 vo výmere 250 m2 vedené ako ostatná plocha
Celková výmera 473 m2
Stanovená cena 0,30 € / 1 m2.
2. u k l a d á :
Starostke obce pripraviť
Katastrálnom úrade.

zmluvu

o prevode majetku obce a zrealizovať prevod na

Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 11/31.3.2016
Obecné zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e :
zámenu 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.
Predmetom zámeny budú nasledovné nehnuteľnosti :
1. Vo vlastníctve Obce Rejdová - vedené na LV 1058 vzniknuté zameraním GP č.
22/2016 zhotoviteľom Geodézia Rožňava s.r.o. z parcely č. KN-C 920/19 :
parc.č. KN-C 920/25 vo výmere 401 m2 vedená ako orná pôda
parc.č.KN-C 920/24 vo výmere 401 m2 vedená ako orná pôda
parc. č. KN-C 920/23 vo výmere 401 m2 vedená ako orná pôda
2. Vo vlastníctve Márie Brdiarovej, Rejdová 242
- parc.č. KN-C 4 vo výmere 18 m2, zast.plocha a nádvorie, vedené na LV č.599, stavbakomora, súp.č. 29 na parcele KN-C 4 v celosti –
- parc.č. KN-C 7 vo výmere 102 m2 – vedené na LV č. 833 ako zast.plocha a nádvorie
v podiele 1/3
3. Vo vlastníctve Ing. Jána Demka aValérie Demkovej
- parc.č. KN-C 7 vo výmere 102 m2 vedené na LV 833 ako zast.plocha a nádvorie v podiele
2/3
4. Vo vlastníctve Ing. Jána Demka ml.
- parc.č. KN-C 5 vo výmere 19 m2, zast.plocha a nádvorie, LV 832, stavba-drevenica, súp.č.
222 na parc.č.KN-C 5 v celosti

- parc.č. KN-C 6 vo výmere 19 m2, zast.plocha a nádvorie,LV 832, stavba-drevenica, súp.č.
222, na parc.č. KN-C 6 v celosti

Predmetné nehnuteľnosti sa budú vymieňať nasledovne :
1. parc.č. KN-C 920/25 zamerané GP č. 22/2016 zhotoviteľom Geodézia Rožňava s.r.o. vo
výmere 401 m2 vedené na LV č.1058 ako orná pôda vo vlastníctve Obce Rejdová za parc.č.
KN-C 4 vo výmere 18 m2, zast.plocha a nádvorie, vedené na LV č.599, stavba-komora, súp.č.
29 na parcele KN-C 4 v celosti a parc.č. KN-C 7 vo výmere 102 m2 , vedené na LV č. 833
ako zast.plocha a nádvorie v podiele 1/3 vo vlastníctve Márie Brdiarovej rod. Halkovej, 049
26 Rejdová 242

2. parc.č.KN-C 920/24 zamerané GP č. 22/2016 zhotoviteľom Geodézia Rožňava s.r.o. vo
výmere 401 m2 vedené ako orná pôda vo vlastníctve Obce Rejdová za - parc.č. KN-C 7 vo
výmere 102 m2 vedené na LV 833 ako zast.plocha a nádvorie v podiele 2/3 vo vlastníctve
Ing. Jána Demka , rod. Demka, bytom 049 26 Rejdová 224 a Valérie Demkovej rod.
Laczkovej, bytom Šafárikova 80, 048 01 Rožňava

3. parc. č. KN-C 920/23 zamerané GP č.22/2016 zhotoviteľom Geodézia Rožňava s.r.o.vo
výmere 401 m2 vedené ako orná pôda vo vlastníctve Obce Rejdová za - parc.č. KN-C 5 vo
výmere 19 m2, zast.plocha a nádvorie, LV 832, stavba-drevenica, súp.č. 222 na parc.č.KN-C
5 v celosti a parc.č. KN-C 6 vo výmere 19 m2, zast.plocha a nádvorie,LV 832, stavbadrevenica, súp.č. 222, na parc.č. KN-C 6 v celosti vo vlastníctve Ing. Jána Demka ml., rod.
Demka, bytom 049 26 Rejdová 224

2. u k l a d á
Starostke obce pripraviť zmluvu o zámene majetku obce a následný prevod na Katastrálnom
úrade.

Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 12/31.3.2016
Obecné zastupiteľstvo :
1 . z r i a ď u j e s účinnosťou od 1.4.2016 hasičskú jednotku dobrovoľného hasičského
zboru obce Rejdová podľa zák. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov
2. s c h v a ľ u j e :
a/ Veliteľa DHZO Rejdová p.Erika Štefánika, bytom Rejdová 95
b/ odmenu veliteľovi DHZO vo výške 360 € ročne

3. p r e r o k o v a l o Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi
medzi Obcou Rejdová a DHZO Rejdová

4. p o v e r u je plnením úloh vyplývajúcich z dohody o spolupráci pri plnení úloh na úseku
ochrany pred požiarmi Dobrovoľný hasičský zbor obce Rejdová

5. u k l a d á starostke obce uzatvoriť s DHZO Rejdová Dohodu o spolupráci pri plnení úloh
na úseku ochrany pred požiarmi
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 13/31.3.2016
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie :
a/ Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
b/ Informáciu o schválených projektoch obce
c/ Informáciu o prezentácii obce Rejdová prostredníctvom výstavy organizovanej Krajskou
organizáciou CR v Košiciach pod názvom „Nazrite do Rejdovej“
d/ Informáciu o pozvaní družobného mesta Sajobábony na kultúru akciu organizovanú dňa
1.5.2016
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 14/31.3.2016
Obecné zastupiteľstvo :
a/ Vyhovuje protestu prokurátora číslo PD 20/16/8808-4 zo dňa 24.3.2016, ktorým navrhuje
podľa § 22 odst.1 písm. a/ bod 2 zák.č. 153/2001 Zb. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov zrušiť VZN č. 3/2012 o správnych poplatkoch a o poplatkoch /úhradách/ za
pracovné úkony vykonávané obcou Rejdová schválené uznesením č. 24/3.12.2012
b/ ruší VZN č. 3/2012 o správnych poplatkoch a o poplatkoch /úhradách/ za pracovné úkony
vykonávané obcou Rejdová účinné od 1.1.2013
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č.15/31.3.2016
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce :
a/ zvolaním pracovného stretnutia poslancov OZ s riaditeľkami materskej a základnej školy
b/ doriešiť platby za nájom lesných a poľnohospodárskych pozemkov s nájomcom týchto
pozemkov – PD Rejdová
c/ zvolaním pracovného stretnutia poslancov OZ ohľadom určenia priorít týkajúcich sa
zveľaďovania, resp. opravy majetku obce
Za : 5 poslancov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

V Rejdovej, dňa 31.3.2016

Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.
starostka obce

