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Uznesenia z ustanovujúceho zasadania OZ v obci Rejdová dňa 5.12.2018 

 

Uznesenie č. 1/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie :  

a) Zapisovateľky : Ivany Kolářovej 

b) Overovateľov zápisnice : Mgr. Ondreja Dovalovského, Ing.Jána Demka 

c) Návrhovej komisie : Ing. Mateja Ambruža, Bc. Jany Molčanovej 

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 

Uznesenie č.2/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadania OZ 

nasledovne :  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10.11.2018, odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

zasadania novozvoleným starostom 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.1 a ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a menovanie 

zástupcu starostu 



9. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

10. Zriadenie komisií, určenie  náplne ich práce, voľba predsedov  

11. Určenie platu starostu 

12. Schválenie rozpočtového provizória na rok 2019 

13. Schválenie audítorskej spoločnosti na overenie účtovnej závierky za rok 2018  

14. Diskusia 

15. Záver 

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 

Uznesenie č.3/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadaní prerokovalo : 

a) Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

b) Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 

12, odst.2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR 

č.369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

c) Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady 

d) Návrh na zriadenie komisií OZ, určenie náplne ich práce, voľbu predsedov  komisií 

e) Návrh na určenie mesačného platu starostu obce 

 

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 

 

 



Uznesenie č. 4/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Rejdovej : 

A) berie na vedomie : 

1. Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Vystúpenie novozvolenej  starostky obce 

B) Konštatuje že : 

1. Novozvolená starostka obce Mgr.Slávka Krišťáková zložila zákonom predpísaný 

sľub starostu obce 

2. Zvolení poslanci OZ : Ing. Ambruž Matej, Ing. Demko Ján, Dovalovský Marek, 

Mgr. Dovalovský Ondrej, JUDr.Hric Ondrej, Bc.Molčanová Jana, Molčan Marian  

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  
 

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 

Uznesenie č. 5/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca JUDr. Ondreja Hrica zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . 

 

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 6/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie Ing. Mateja Ambruža za zástupcu starostu 

obce Rejdová na volebné obdobie r.2018-2022 podľa § 13b/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 

 

Uznesenie č. 7/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Rejdovej : 

A) Zriaďuje obecnú radu 

B) Volí za členov obecnej rady : Ing. Mateja Ambruža 

Mgr. Ondreja Dovalovského 

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 

Uznesenie č. 8/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Rejdovej 

A) Zriaďuje nasledovné komisie OZ : 

1. Komisia finančná a správy majetku 

2. Komisia výstavby a územného plánovania 

3. Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu 

4. Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu 

5. Komisia na ochranu verejného poriadku 

6. Komisia pre riešenie rómskej otázky 



7. Komisia pre ochranu životného prostredia v obci 

8. Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

B) Určuje náplň práce komisií nasledovne : 

Komisia finančná a správy majetku - prejednáva návrh rozpočtu obce, čerpanie rozpočtu 

obce, záverečný účet obce, prejednáva návrhy VZN o miestnych daniach a poplatkoch , 

čerpanie pôžičiek a úverov, dohliada na hospodárne nakladanie s majetkom obce, posudzuje 

žiadosti o poskytnutie jednorázových sociálnych príspevkov a pod 

Komisia výstavby a územného plánovania - posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce 

z hľadiska potrieb jej obyvateľov , koncepcie z hľadiska rozvoja obce, posudzuje územno-

plánovaciu dokumentáciu obce – jej zmeny, doplnky, predkladá iniciatívne návrhy na opravy 

miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, obecného rozhlasu a pod. 

Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu - spolupracuje pri organizovaní 

kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných obcou, zapája do kultúrno-športového diania 

v obci deti, mládež, spolupôsobí pri koordinácií kult.kolektívov na území obce – FSk Hôra 

Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu -spolupodieľa sa na riešení podnetov zo 

strany občanov na nedodržiavanie prac.doby v predajniach a zariadeniach na území obce, 

pripravuje a kontroluje dodržiavanie VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach obce, podieľa sa na aktivitách obce v súvislosti s rozvojom cestovného 

ruchu, podáva návrhy, iniciatívy na zvýšenie návštevnosti obce, vyjadruje sa k projektom 

podaným v súvislosti s rozvojom CR , podieľa sa na udržiavaní a prehlbovaní partnerských 

vzťahov s družobnými mestami a pod. 

Komisia na ochranu verejného poriadku -predkladá podnety na zabezpečenie ver.poriadku, 

spolupôsobí pri riešení susedských sporov, podáva podnety na ochranu majetku obce 

a majetku občanov obce, podáva podnety na zabezpečenie poriadku , čistoty na verejných 

priestranstvách obce a pod. 

Komisia pre riešenie rómskej otázky - je nápomocná pri riešení zanedbávania PŠD 

rómskych žiakov, zapája sa do hľadania možností na riešenie nepriaznivej soc.situácie rómov, 

zapája sa do projektov zameraných na Rómov, aktivizuje rómskych spoluobčanov na zapájaní 

sa do diania v obci, rieši prípadné konflikty, plní osvetovú úlohu v súvislosti s udržiavaním 

čistoty a poriadku na rómskej osade a pod. 

Komisia pre ochranu životného prostredia v obci -zapája sa do riešenia odpadového 

hospodárstva v obci a príprave POH obce, riešenia nelegálnych skládok odpadov a potreby 

ich sanácie, zapája sa do osvetovej činnosti v súvislosti so separáciou odpadu, dáva návrhy, 

podnety na zníženie množstva KO,  spolupodieľa sa na protipovodňovej ochrane obce, 

spolupodieľa sa riešení podnetov ohľadom nelegálneho výrubu drevín v k.ú.obce a pod. 

 



Komisia na ochranu verejného záujmu -  

prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce.  V prípade pochybností 

je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie. Sprístupňuje 

informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v článku 

7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, predkladá 

návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Skúma podnety na začatie 

konania vo veci ochrany verejného záujmu. Udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcie starostu obce do 

jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

 

C) Volí predsedov komisií nasledovne : 

1. Komisia finančná a správy majetku - Bc. Jana Molčanová 

2. Komisia výstavby a územného plánovania – Ing. Matej Ambruž 

3. Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu – Mgr. Ondrej 

Dovalovský  

4. Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu – Ing. Ján Demko 

5. Komisia na ochranu verejného poriadku – JUDr. Ondrej Hric 

6. Komisia pre riešenie rómskej otázky – Marek Dovalovský 

7. Komisia pre ochranu životného prostredia v obci – Marian Molčan 

 

D) Určuje členov Komisie na ochranu verejného záujmu : Mgr. Ondrej Dovalovský – 

nezávislí, Ing. Matej Ambruž – SNS, Bc. Jana Molčanová-SNS 

E) Poveruje predsedov komisií výberom členov komisií z radov obyvateľov obce do 

budúceho zasadania OZ 

 

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 



Uznesenie č. 9/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Rejdovej   

u r č u j e v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom 

doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostky 

obce Mgr. Slávky Krišťákovej vo výške 1746 €.. 

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

     

Uznesenie č. 10/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje hospodárenie obce Rejdová v rozpočtovom provizóriu až  

do schválenia rozpočtu obce na rok 2019. 

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 

Uznesenie č. 11/5.12.2018 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje audítorku  Ing. Moniku Kešelákovú , autítorku SKAU, 

č.licencie 446, Pod Kalváriou 9, 048 01 Rožňava pre výkon auditu účtovnej závierky 

a konsolidovanej účtovnej závierky obce Rejdová za rok 2018.  

Hlasovanie :  

Za : 7 / Ing.Ambruž, , M.Dovalovský , JUDr. Hric, Mgr. Dovalovský, Ing. Demko, Marian Molčan, 

Bc. Molčanová / 

 Proti : 0   Zdržal sa : 0   Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 0 

 

 

V Rejdovej, 5.12.2018     Mgr. Slávka Krišťáková 

           starostka obce 


