
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 

 

Zápisnica zo  zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 17.2.2021 

Program : podľa priloženej pozvánky 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie, schválenie programu 

Zasadanie OZ otvorila starostka obce Mgr. Slávka Krišťáková. Oznámila, že  OZ je  spôsobilé 

rokovať a uznášať sa, nakoľko sa ho zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov OZ, t.j. 5 

poslancov . Poslanci Ing. Demko a Mgr. Dovalovský svoju neúčasť ospravedlnili. Starostka 

oboznámila poslancov s programom rokovania OZ, ktorý obdržali v pozvánke .Starostka 

navrhla do programu doplniť nasledovné body :  

Bod č.11 Správa o prevádzke fekálneho vozidla za rok 2020 

Bod č.12 Informácia o rozvojovom projekte MŚVV SR na zlepšenie vybavenia školských 

jedální 

Diskusia sa presúva na bod č.13 a Záver na bod č.14. 

Poslanci schválili program rokovania OZ v nasledovnom znení :  

Schválený program :  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu  

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

4. Zámena nehnuteľného majetku obce /amfiteáter/ - schválenie 

5. Prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Juraj Molčan – 

schválenie 

6. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 

7. Informácia o vykonanej inventarizácii majetku obce v r.2020 

8. Informácia o zverejnenej výzve pre registrované sociálne podniky  

9. Informácia o vývoji ochorenia COVID-19 na území obce a prijatých opatrení 

10. Príprava rozpočtu obce na rok 2021 – návrhy investičných akcií 

11. Správa o prevádzke fekálneho vozidla za rok 2020 

12. Informácia o rozvojovom projekte MŚVV SR na zlepšenie vybavenia školských jedálni 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Hlasovanie :  

Za :5 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková  / 

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

 



2. Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

Predsedajúci určil zapisovateľa , návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice nasledovne : 

Zapisovateľ : I.Kolářová 

Overovatelia zápisnice : Ing. Valentíková, Ing.Ambruž 

Návrhová komisia : JUDr. Hric, M.Dovalovský 

 

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ 

 

Starostka obce prečítala kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ. K uzneseniam OZ 

o schválení VZN starostka informovala, že všetky uznesenia boli po schválení vyvesené na internetovej 

stránke obce a informačnej tabuli a platia od 1.1.2021. K uzneseniu č. 213 starostka informovala , že 

k projektu Náučný chodník „stermina nad Hamriska“ bolo zo strany obce napísaná pre žiadateľov 

informácia ohľadom postupu obce pri prenájme majetku. Tento dokument bolo potrebné doložiť na 

KSK. K uzneseniu č. 217 starostka informovala, že obec obdržala výzvu na doplnenie žiadosti 

o poskytnutie dotácie a starostka v stanovenom termíne zašle na Envirofond žiadané prílohy.Poslanci 

zobrali informáciu z kontroly uznesení na vedomie. 

 

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

4. Zámena nehnuteľného majetku obce /amfiteáter/ - schválenie 

 

Na predchádzajúcom zasadaní bol schválený zámer zámeny nehnuteľného majetku obce  medzi obcou 

Rejdová a súrodencami Liptákovcami. Jedná sa o pozemok , ktorý sa nachádza pod miestnym 

amfiteátrom. Zámer zámeny bol vyvesený po dobu 15 dní na vývesnej tabuli obce a internetovej 

stránke obce. Žiadne pripomienky obec neobdržala. Poslanci sú s touto zámenou detailne oboznámení 

a  schválili :  
1. Zámenu nehnuteľného majetku obce podľa § 9a odst.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

 



Zamieňajúci :  

1. Obec Rejdová, 049 26 Rejdová 47, IČO : 00328685, zastúpená Mgr. Slávkou Krišťákovou, starostkou 

obce 

2. Ing. Radoslav Lipták, rod. Lipták, Jégeho 10, Bratislava, nar. 5.3.1974 a Ing. Andrea Liptáková rod. 

Liptáková, Jégeho 10, Bratislava, nar. 27.7.1975 

 

Predmet zámeny : Zamieňajúci 1: Obec Rejdová je výlučným vlastníkom parcely registra E-KN 507 

v k.ú. Rejdová vedenej na LV č. 1660, o výmere 43 m2, druh pozemku orná pôda. Zamieňajúci 2: Ing. 

Radoslav Lipták a Ing. Andrea Liptáková sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti:  

- diel 1 od parcely registra E-KN 2101/3 vo výmere 165 m2, vedenej na LV 1487, druh pozemku trvalý 

trávny porast k novovytvorenej parcele registra C KN 1212/3, zameraný podľa GP č.36210161-

141/2019 obaja v podieloch po 1/8.   

Ako osobitný zreteľ uvádzame nasledovné : 

Zámena nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, ktorá je pre obec málo významná za pozemok pod 

budovou amfiteátra. 

2.  uložili starostke obce vypracovať zámennú zmluvu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

5. Prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Juraj Molčan – 

schválenie 

 

Na predchádzajúcom zasadaní OZ bol schválený aj zámer prevodu nehnuteľného majetku obce 

Rejdová z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Juraja Molčana, Rejdová 50. Zámer 

prevodu bol zverejnený po dobu 15 dní na internetovej stránke obce a vývesnej tabuli. Žiadne 

pripomienky zo strany občanov vznesené neboli. Jedná sa o pozemky, ktoré sa nachádzajú vo dvore 

jeho rodinného domu, z uvedeného dôvodu poslanci schválili prevod nasledovne :  

 

Obecné zastupiteľstvo  schválilo 

1.Prevod majetku obce podľa § 9a odst.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v prospech Juraja Molčana, Rejdová 50. 

Ako osobitný zreteľ uvádzajú nasledovné: Pozemky o ktoré má žiadateľ záujem sa nachádzajú v dvore 

Hájenky Rejdová, ktorej vlastníkom je žiadateľ a ktoré žiadateľ užíva. 

 



Jedná sa o pozemky v k.ú. Rejdová zamerané GP č.36210161-63/2015 zo dňa 3.7.2015 vyhotoviteľa 

Geodézia Rožňava s.r.o.: diel 8 o výmere 60 m2 vytvorený z parcely E KN č.5026/10 vedenej na LV 

č.1660 k novovytvorenej parcele C KN č.795/1, diel 9 o výmere 138 m2 vytvorený z parcely E KN 

č.5026/10 vedenej na LV č.1660 k novovytvorenej parcele C KN č.795/1, diel 10 o výmere 16 m2 

vytvorený z parcely E KN č.5026/10 vedenej na LV č.1660 k novovytvorenej parcele C KN č.795/2, diel 

11 o výmere 36 m2 vytvorený z parcely E KN č.5026/10 vedenej na LV č.1660 k novovytvorenej parcele 

C KN č.795/2, diel 12 o výmere 11 m2 vytvorený z parcely E KN č.5026/10 vedenej na LV č.1660 

k novovytvorenej parcele C KN č.795/3, diel 13 o výmere 25 m2 vytvorený z parcely E KN č.5026/10 

vedenej na LV č.1660 k novovytvorenej parcele C KN č.795/3, diel 14 o výmere 270 m2 vytvorený 

z parcely E KN č.5026/10 vedenej na LV č.1660 k novovytvorenej parcele C KN č.796/2, diel 15 o výmere 

13 m2 vytvorený z parcely E KN č.5026/10 vedenej na LV č.1660 k novovytvorenej parcele C KN 

č.802/2, diel 16 o výmere 38 m2 vytvorený z parcely E KN č.5026/10 vedenej na LV č.1660 

k novovytvorenej parcele C KN č.802/2.  

Celková výmera: 607 m2. Stanovená cena: 2 € / 1 m2. Cena celkom: 1214,-  €. 

2.  Poslanci uložili starostke obce vypracovať kúpno–predajnú zmluvu a návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností.  

 

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

 

6. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2020 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila na rokovanie  poslancom OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 

2020.V správe zhrnula vykonané kontroly. O jednotlivých kontrolách sú poslanci informovaní detailne 

počas roka. Táto povinnosť vyplýva HK zo zákona. Poslanci mali možnosť sa so správou oboznámiť 

vopred a nemali k nej žiadne pripomienky. Zobrali ju na vedomie. 

 

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

7. Informácia o vykonanej inventarizácii majetku obce v r.2020 

 

Starostka obce informovala poslancov o vykonanej inventarizácii majetku obce k 30.9.2020. 

Inventarizáciu je potrebné v zmysle zákona vykonať 1x za 4 roky. Naposledy bola inventarizácia na 

OcÚ robená v roku 2017. Inventarizácia prebiehala aj v základnej škole na základe príkazu č.2/2020. 

Inventarizácia bola uskutočnená fyzickým prepočítaním majetku a porovnaním s účtovným stavom. 

Starostka informovala poslancov o vyradení majetku v celkovej hodnote 10.606,28 €. V dôvodovej 

správe starostka informovala poslancov o aký majetok sa jedná , z akých priestorov a z akého dôvodu 

bol vyradený. Starostka informovala o vyradení hlavne hodnotnejšieho majetku ako napr. miešačka, 

elektrické náradie, ale aj vyradenie zariadenia bývalej ubytovne v ZŠ. Zároveň starostka informovala 



poslancov aj o inventarizovanej výške pohľadávok a záväzkov. Závery ústrednej inventarizačnej 

komisie boli v zmysle, že pri inventarizácii nebol zistený žiadny nový majetok a nebol zistený rozdiel. 

Poslanci zobrali na vedomie správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov obce k 30.9.2020 a vyradenie neupotrebiteľného majetku obce v hodnote 10.606,28 €. 

Zároveň uložili ekonómke obce zabezpečiť úpravy v evidencii majetku a v účtovníctve o hodnotu 

vyradeného majetku.  

 

 

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

8. Informácia o zverejnenej výzve pre registrované sociálne podniky 

 

Poslankyňa OZ Ing. Valentíková informovala poslancov o zverejnenej výzve pre registrované sociálne 

podniky . Do výzvy sa môže zapojiť už existujúci RSP a môže získať finančné prostriedky na nákup 

strojov a zariadení, ako aj na mzdové výdavky. Ing. Valentíková informovala poslancov o detailoch 

predmetnej výzvy, ktorú je možné podávať do 30.7.2021. Financie nemôžu byť použité na rekonštrukciu 

priestorov a podmienkou je aj nutnosť zamestnania zamestnancov. Maximálna výška podpory na 

zakúpenie vybavenia je 50.000 € + 30.000 € na vytvorenie 1 pracovného miesta. Môže sa jednať 

o činnosti, ktoré už RSP vykonáva, príp. nové, ktoré má záujem spustiť. Zároveň informovala 

o povinnosti mať schválený úver vo výške min. 20 % z celk.nákladov.  

JUDr. Hric poznamenal, že je to zaujímavá výzva, ale bude nutné urobiť kvalitný podnikateľský zámer. 

Starostka informovala, že Rejdovka má spracovaný podnikateľský plán, ktorý bolo nutné predkladať pri 

registrovaní SP. Samozrejme bude nutné tento plán upraviť podľa potreby. JUDr. Hric kládol otázky 

ohľadom financovania a správania sa podnikateľského subjektu, ktorým je aj Rejdovka s.r.o. Starostka 

vyjadrila názor, že určite bude potrebné sa v sociálnom podniku zamerať aj na iné činnosti ako je šitie 

krojov, ktoré by zvýšili jeho príjmy. Ing. Valentíková podotkla, že obec si môže u SP objednávať služby, 

za ktoré riadne platí. JUDr. Hric by chcel vedieť, či je schopný byť soc.podnik ziskový aj v prípade, ak 

by nepoberal žiadne dotácie a či je nutná pri projekte spoluúčasť, na čo mu Ing.Valentíková vysvetlila, 

že je nutné zobrať úver vo výške min.20 % celk.nákladov a toto je vlastne brané ako „spoluúčasť“. Ing. 

Valentíková vyjadrila presvedčenie, že je to momentálne veľmi vhodná výzva pre SP a bolo by dobré 

sa do nej zapojiť. Pri rozhovore vyjadrila názor, že by bolo dobré zakúpiť napr. traktor, ktorý by 

vykonával pre obec služby /napr. pluhovanie miestnych komunikácií a pod./. Starostka s týmto nápadom 

súhlasila, avšak vyjadrila obavy z nájdenia vhodného zamestnanca na výkon tejto činnosti. Ing. Ambruž 

skonštatoval, že rozšírením činnosti by sa mohli poskytovať služby aj pre iné obce. Poslanci sa nakoniec 

dohodli, že táto problematika si vyžaduje samostatné pracovné stretnutie, ktoré by mala zvolať starostka 

do 2 týždňov. Poslanci pouvažujú o možných zámeroch a na stretnutí budú prerokované konkrétne 

nápady a myšlienky. Poslanci zobrali informácie o zverejnenej výzve pre RSP na vedomie.  

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

 



9. Informácia o vývoji ochorenia COVID-19 na území obce a prijatých opatrení 

 

Starostka obce informovala poslancov o vývoji ochorenia COVID-19 na území našej obce. Informovala 

o počtoch otestovaných osôb počas 4 testovacích víkendov a počte pozitívnych. Pri posledných 2 

testovaniach bol zaznamenaný pokles počtu pozitívnych, čo je dobrá správa , napriek tomu bude 

testovanie v obci pokračovať aj naďalej. Čo sa týka prijatých opatrení, starostka informovala poslancov, 

že na rómskej osade bola posilnená rómska hliadka o 2 zamestnancov na DOvP, ktorí dohliadajú na 

dodržiavanie karantény, ako aj nosenie rúšok. Dennú kontrolu vykonávajú aj pracovníci obce – TSP, 

ktorí zároveň v prípade potreby uskutočňujú nákupy. Na rómskej osade pôsobí aj zdravotná asistentka, 

ktorá taktiež dohliada nad vývojom pandémie a dodržiavaním opatrení. Starostka informovala, že pre 

obyvateľov vo veku nad 60 rokov boli zakúpené respirátory FFP2, ktoré boli obyvateľom rozdané 

v počte 2 ks. Pre zamestnancov obce boli zakúpené respirátory FFP3. Obec priebežne zabezpečuje 

nákup ochranných prostriedkov na testovanie, ako aj pre potreby obce a jej organizácií. Dezinfekciu 

vykonávajú aj členovia DHZO. Starostka poznamenala, že zatiaľ sú zdravotníci ochotní sa testovaní 

zúčastňovať, preto vyjadrila názor, že pokiaľ bude okres v čiernej farbe, testovanie bude v našej obci 

prebiehať. Starostka tiež informovala poslancov, že náklady na testovanie by mali byť obci preplatené 

vo výške 5€/1 otestovanú osobu. Zatiaľ boli preplatené náklady z prvého celoplošného testovania v roku 

2021 vo výške 1910 €. Testy poskytuje Okresný úrad Rožňava. Ing. Ambruž poznamenal, že by bolo 

možno dobré zabezpečiť respirátory FFP2 pre všetkých občanov. Poslanci sa s týmto názorom 

nestotožnili. Starostka ešte poznamenala, že na testovaní dňa 6.2.2021 boli všetkých občanom, ktorí sa 

prišli otestovať rozdané bavlnené rúška. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.  

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

10. Príprava rozpočtu obce na rok 2021 – návrhy investičných akcií 

 

Keďže je obec momentálne v rozpočtovom provizóriu starostka informovala poslancov, že je potrebné 

postupne pripravovať návrhy do rozpočtu obce na rok 2021, ktorý by mal byť schválený najneskôr do 

31.3.2021. Starostka informovala , že v rezervnom fonde obce je dostatok financií, aby sme si vedeli 

naplánovať investičné akcie aj na rok 2021. Starostka vyjadrila svoj názor , v ktorom poznamenala, že 

by sa chcela venovať rekonštrukcii budovy „Bujačiareň“, ktorá je v dezolátnom stave. Na túto budovu 

dala spracovať znalecký posudok, ktorý hovorí, že budova je staticky v poriadku a je možné ju 

rekonštruovať. V I.etape by bolo dobré urobiť strechu. JUDr. Hric poznamenal, že by bolo dobré 

dokončiť rekonštrukcie miestnych komunikácií. Starostka ďalej poznamenala, že je potrebné sa venovať 

aj oprave vodovodu a aj takého opravy je možné financovať z rezervného fondu obce. Bc. Molčanová 

navrhla úpravu autobusovej zastávky pri fare, s čím súhlasila aj starostka. JUDr. Hric predostrel 

myšlienku odovzdať správu vodovodu VVS a.s. aj keď By to prinieslo zvýšenie cien vody. Starostka 

podotkla, že vodovod je stále viac poruchový , obec nemá odborníkov na jeho údržbu a všetky opravy 

sa realizujú len vlastnými zamestnancami. Tiež podotkla, že momentálne je veľmi obtiažne hľadať 

poruchy, nakoľko sú nefunkčné redukčné ventily, ktoré sa často správajú ako porucha. JUDr. Hric 

poznamenal, že vodovod má viac ako 45 rokov a čím ďalej , tým bude viac poruchový. Starostka tiež 

poznamenala, že je potrebné počkať na vyhodnotenie projektu na opravu vodovodu cez Envirofond 



a následne , v prípade jeho schválenia bude potrebné projekt dofinancovať z RF. Ing. Ambruž 

poznamenal, že možno by bolo dobré pokračovať v rekonštrukcii ďalších , najviac poruchových vetiev 

vodovodu postupne. Starostka tiež navrhla, aby boli do rozpočtu naplánované aj opravy striech na KD, 

MŠ a na byte č.4, ktoré je potrebné natrieť, vymeniť zvody a podhľady. Ing. Valentíková navrhla 

prečistenie fasády ZŠ – telocvične. Bc. Molčanová informovala poslancov, že ZŚ Rejdová prešiel 

projekt na vybudovanie bezbariérového výťahu pre hendikepované deti. Poslanci sa nakoniec dohodli, 

že konkrétne požiadavky do rozpočtu budú predostreté na samostatnom pracovnom stretnutí zvolanom 

starostkou obce v termíne do 2 týždňov. Informáciu o príprave rozpočtu na rok 2021 zobrali na vedomie.  

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

11. Správa o prevádzke fekálneho vozidla za rok 2020 

 

Starostka obce informovala poslancov o prevádzke fekálneho vozidla obce za rok 2020. Obec zakúpila 

fekálne vozidlo začiatkom roka 2020 a využíva ho na ťahanie fekálií pre občanov obce. Cena za vývoz 

1 fekálu bola stanovená na 10 €, pričom poslanci chceli touto cenou pomôcť občanom obce, ktorí svoje 

žumpy pravidelne ťahajú a majú nevýhodu oproti ostatným občanom. Celkové náklady vrátane odpisov 

boli vyčíslené na sumu 4166,01 €. Tržby boli vo výške 1890 €. Aj keď je obec na prevádzkovaní tejto 

služby stratová, berieme to ako čiastočnú pomoc našim občanom, ktorí sú nútení si takúto službu 

objednávať. Poslanci zatiaľ zvýšenie ceny nenavrhli. Poslanci zobrali správu na vedomie. 

 

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

12. Informácia o rozvojovom projekte MŠVV SR na zlepšenie vybavenia školských jedálni 

 

Starostka obce informovala poslancov o rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia 

škol.jedální pri ZŠ a SŠ. V rámci tohto projektu je možné požiadať o zakúpenie pracovného náradia, 

elektrických spotrebičov a pod. Starostka informovala poslancov, že aj naša ZŠ sa do tohto projektu 

zapojila, nakoľko v predchádzajúcom kole nebola úspešná. Konečný termín zasielania žiadostí je do 

28.2.2021 prostredníctvom on-line žiadosti. Pri uvedenom projekte nie je zo strany žiadateľa žiadna 

spoluúčasť. Poslanci zobrali informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Valentíková/ 

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

 

 

 



13. Diskusia 

 

a/ Ing. Valentíková – informovala poslancov o výzve SAŽP -  Programu obnovy dediny, v ktorej je 

možné žiadať finančné prostriedky na rôzne malé rozvojové projekty. Starostka poznamenala, že o tejto 

výzve vie a určite je za to, aby sme sa do nej v tomto roku zapojili. Z tejto výzvy už obec čerpala financie 

aj v minulosti napr. na vybudovanie náučného chodníka, či vybudovanie oddychovej zóny pri MŠ. 

Termín na podanie projektu je do 19.3.2021. Starostka vyjadrila názor, že by bolo dobré požiadať 

o financie na opravu autobusovej zastávky pri fare s vytvorením malej oddychovej zóny. Poslanci sa 

s týmto zámerom stotožnili a zobrali informáciu na vedomie. 

b/ starostka ešte informovala poslancov o spracúvaní znaleckého posudku na stanovenie ceny pozemkov 

v k.ú. obce Rejdová – časť rómska osada z dôvodu realizácie jednoduchých pozemkových úprav. Podľa 

informácií znalca bude cena znaleckého posudku stanovená na sumu 1,80 €/m2. Poslanci zobrali 

informáciu na vedomie.  

 

14.Záver 

 

Starostka sa prítomným poslancom poďakovala za plodnú diskusiu a účasť a zasadanie OZ ukončila.  

 

 

V Rejdovej, dňa 18.2.2021 

 

Zapisovateľ : I.Kolářová 

Overovatelia zápisnice : Ing.Valentíková .......................... 

    Ing.Ambruž ............................ 

 

 

        Mgr. Slávka Krišťáková v.r. 

             Starostka obce 

 


