
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 

 

 

 

Uznesenie z riadneho zasadania OZ v obci Rejdová dňa 1.10.2012 

 

 

Uznesenie č. 18/1.10.2012 

 

OZ schvaľuje : 

a) Program rokovania OZ 

b) Zapisovateľa, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení 

c) Prvú úpravu rozpočtu obce Rejdová na rok 2012 podľa predloženého návrhu 

d) poplatok za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach obce s účinnosťou od 1.10.2012 

vo výške : 

- letná turistická sezóna 6,67 € 

- zimná turistická sezóna 8,37 € 

e) zníženie pracovného úväzku HK obce Rejdová na 16 hodín mesačne s účinnosťou od 

1.10.2012 

f) prenájom nebytového priestoru - kancelárie č.24 v budove OcÚ a KD na 

administratívne účely pre Spoločenstvo vlastníkov poľnohospodárskej a lesnej pôdy , 

so sídlom Rejdová 47, IČO : 42250579, DIČ : 2023591163 za cenu 11,- € / 1 m2  / 

ročne . V uvedenej cene nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie na vykurovanie 

miestnosti. 

 

Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 

Uznesenie č. 19/1.10.2012 

 

OZ berie na vedomie : 

 

a) Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

b) Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011 

c) Vyhodnotenie 15-teho ročníka Hviezdicového výstupu na Stolicu a 39-teho ročníka 

GFF Rejdová 2012 

d) Správu o čerpaní rozpočtu ŠJ a ŠKD k 31.8.2012 predloženú ekonómkou ZŚ 

e) Informáciu o možnosti využitia majetku obce v extraviláne obce 

f) Informáciu o stave vodovodnej siete 

 

 



Uznesenie č . 20/1.10.2012 

OZ zamieta : 

a) Zámennú zmluvu medzi Ing. Jánom Krišťákom, Rejdová 255 a Obcou Rejdová 

Za : 6 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 0 

b) Vstup obce Rejdová do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Slovenský raj“ 

založenej podľa zákona NR SR č. 91/2010 Z.z.o podpore CR v znení  neskorších 

predpisov 

Za : 5 poslancov Proti : 0 Zdržal sa : 1 

Uznesenie č. 21/1.10.2012 

OZ poveruje obecný úrad písomným vyzvaním Spoločenstva vlastníkov poľnohospodárskej 

a lesnej pôdy v Rejdovej na predloženie návrhu nájomnej zmluvy na prenájom lesných 

pozemkov vo vlastníctve obce a predloženie platných stanov spoločenstva. 

 

Uznesenie č. 22/1.10.2012 

OZ ukladá starostovi obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov so Spoločenstvom vlastníkov poľnohospodárskej a lesnej pôdy Rejdová . 

 

 

 

 

V Rejdovej, 1.10.2012       Ing. Ján Valentík 

             Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 


