
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 

 

Uznesenia  zo zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa16.11.2016 

 

Uznesenie č. 27/16.11.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

a/ program rokovania s doplnením bodu Rôzne o nasledovné body : 

 Žiadosť Ing. Jána Oravca , Snina – odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce  

 a žiadosť GOS Rožňava – fin. príspevok Rok na Gemeri. 

b/ zapisovateľa : I.Kolářovú, Overovateľov zápisnice : Ing. M.Ambruža, Mgr. 

O.Dovalovského, návrhovú komisiu :Bc. Janu Molčanovú, Ing. J.Demka 

c/ použitie rezervného fondu obce vo výške 30.000,- € na opravu miestnych komunikácií 

d/ finančný príspevok na kultúrne podujatie Rok na Gemeri 2016 pre Gemerské osvetové 

stredisko Rožňava vo výške 50 € 

      Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Uznesenie č.28/16.11.2016 

Obecné zastupiteľstvo 

1.schvaľuje II. úpravu rozpočtu obce Rejdová na rok 2016  

2. berie na vedomie : 

 a/ stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce na rok 2016 –II.úprava 

 b/ Stanovisko finančnej komisie OZ  

 c/ čerpanie rozpočtu k 30.9.2016 

 d/ I. úpravu rozpočtu obce na rok 2016 – transfery 

 

      Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 



Uznesenie č.29/16.11.2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

a/ kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

b/ Vyúčtovanie 19.ročníka Hviezdicového výstupu na Stolicu 

c/ Vyúčtovanie 43.ročníka GFF Rejdová 2016 

d/ Správu nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke Obce Rejdová za r.2015 

e/ Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Obce Rejdová za r. 2015 

f/ Informáciu o obecnom vodovode 

g/ informáciu o realizácii projektov obce  

h/ informáciu o stretnutí  so zástupcom spoločnosti Free zone s.r.o. Rožňava ohľadom riešenia 

internetu v obci 

i/ informáciu o zámere obnovy internetovej stránky obce 

j/ informáciu o zámere vymaľovania priestorov kultúrneho domu 

     Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Uznesenie č. 30/16.11.2016 

Obecné zastupiteľstvo : 

a/ schvaľuje VZN č.3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s účinnosťou 15-tym dňom 

od vyvesenia po schválení na vývesnej tabuli OcÚ 

b/ ukladá obecnému úradu zverejniť predmetné VZN na vývesnej tabuli obce 

     Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č.31/16.11.2016 

Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad zistením odmeny za audítorske služby 

u minimálne 3 dodávateľov v súvislosti s výberom audítorskej spoločnosti pre výkon auditu 

Obce Rejdová za roky 2016-2017. 

     Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

 



Uznesenie č.32/16.11.2016 

Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová : 

a) b e r i e   n a    v e d o m i e : 

Plán opatrení na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo 

životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení 

a odberných oprávnení, ktorý bol vypracovaný Okresným úradom Rožňava, odborom 

krízového riadenia 

b) s c h v a ľ u j e : 

2 vedúcich a 4 členov pre 2 výdajne odberných oprávnení v nasledovnom zložení:  

Pre výdajňu č. 1 – jedáleň ZŠ Rejdová 

                             vedúci: Ján Parala 

                             člen:     Ing. Jaroslava Roliková 

                             člen:     Bc. Jana Molčanová 

Pre výdajňu č. 2 – jedáleň PD Rejdová 

                             vedúci: Ing. Matej Ambruž 

                             člen:     Margita Oravcová 

                             člen:     Ivana Kolářová 

     Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 33/16.11.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

1. 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. Jána Oravca, Strojárska 1832, 069 01 Snina. 

Ako osobitný zreteľ uvádzame nasledovné : Pozemky o ktoré má žiadateľ záujem sa nachádzajú 

v bezprostrednej blízkosti jeho rodičovského 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,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. Cena za 1 m2 / 2,- €. 

2.  u k l a d á 

Starostke obce zverejniť zámer prevodu majetku na vývesnej tabuli a internetovej stránke obce. 

      

     Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 



Uznesenie č. 34/16.11.2016 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

1. založenie obchodnej spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným , ktorá bude mať 

štatút sociálneho podniku  

2. Základné imanie spoločnosti vo výške 5.000 € 

3. Konateľa spoločnosti : Mgr. Slávku Krišťákovú, starostku obce Rejdová 

4. Dozornú radu spoločnosti v zložení : Mgr . Ondrej Dovalovský, Marek Dovalovský, Bc. 

Jana Molčanová, Ing. Janka Molčanová, Ing. Ján Demko, Ing. Helena Lacková 

5. Predmet živnosti : 

0102 Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

0201 Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 

1001 Výroba potravinárskych výrobkov 

1301  Textilná výroba 

1401 Odevná výroba 

1601 Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 

1602 Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava, 

 údržba 

2303 Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 

3201 Výroba bižutérie a suvenírov 

3203 Výroba hračiek a hier 

3204 Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia 

4301 Prípravné práce k realizácii stavby 

47 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným 

 prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 

7901 Informačná činnosť 

8101 Čistiace a upratovacie služby 

9302 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

6. Názov a sídlo spoločnosti : REJDOVKA s.r.o. 049 26 Rejdová 47 

     Za : 5 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 

V Rejdovej, 16.11.2016 

       Mgr.Slávka Krišťáková 

             starostka obce 



 


