OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47
IČO: 328 685

Zápisnica zo zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 31.3.2021
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. 6
poslancov . Poslankyňa Ing.Eva Valentíková svoju neúčasť ospravedlnila. Starostka
oboznámila poslancov s programom rokovania OZ, ktorý obdržali v pozvánke . Poslanci
nemali do programu žiadne doplnenia. Starostka navrhla do programu doplniť nasledovné body
:
Bod č.10 Návrh VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou - schválenie
Bod č.11 Návrh VZN č. 2/2021 – dodatok č.2 k VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Rejdová pre rok 2021schválenie
Bod č. 12 Čerpanie rezervného fondu – schválenie
Bod č. 13 Informácia o epidemiologickej situácii v obci Rejdová v súvislosti s ochorením
COVID-19
Bod č. 14 Informácia o otváraní škôl a školských zariadení
Diskusia sa presúva na bod č.15 a Záver na bod č.16.
Poslanci schválili program rokovania OZ v nasledovnom znení :
Schválený program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ
Návrh rozpočtu obce Rejdová na rok 2021-schválenie, Stanovisko HK k návrhu rozpočtu
Správa HK o výsledku kontroly dodržiavania VZN obce o podrobnostiach financovania
MŠ a školských zariadení Obce Rejdová v roku 2020
Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej soc.služby – Dom seniorov
Rejdová n.o.
Žiadosť o dotáciu na rok 2021 – OZ Hôra Rejdová
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Rejdová – Ing. Ján Oravec, Snina
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Ing. Ján Mihók, Rejdová 17

10. Návrh VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole zriadenej obcou - schválenie
11. Návrh VZN č. 2/2021 – dodatok č.2 k VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Rejdová pre rok 2021schválenie
12. Čerpanie rezervného fondu – schválenie
13. Informácia o epidemiologickej situácii v obci Rejdová v súvislosti s ochorením COVID-19
14. Informácia o otváraní škôl a školských zariadení
15. Diskusia
16. Záver

Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
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 : Mgr. Ondrej Dovalovský, Marek Dovalovský
Návrhová komisia : Ing. Ján Demko, Bc. Jana Molčanová

Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
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 uzneseniu č. 224 a 225
informovala poslancov, že zmluvy k zámene a prevodu majetku obce pripraví zástupca starostky Ing.
Ambruž, následne budú zaslané na podpis. Ostatné uznesenia boli splnené , resp.sa priebežne plnia.
Poslanci zobrali informáciu z kontroly uznesení na vedomie.

Hlasovanie :
Za :5 // Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský Ing.Demko/
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 1 /Mgr. O.Dovalovský/

Neprítomní pri hlasovaní : 0

4. Návrh rozpočtu obce Rejdová na rok 2021-schválenie, Stanovisko HK k návrhu

rozpočtu
Starostka obce informovala poslancov, že návrh rozpočtu pripravila ekonómka obce. Pri
zostavovaní rozpočtu sa držala hlavne údajov o výške podielových daní pre obec na rok 2021
a ostatných záväzných regulatív. Svoje požiadavky do rozpočtu predostrela aj starostka obce,
ktorá ich konzultovala aj s poslancami OZ. Do rozpočtu boli zapracované výdavky na výkup
pozemkov na rómskej osade v rámci JPU, opravy striech na budovách vo vlastníctve obce,
oprava cesty od súp.č.1 po dom seniorov a taktiež výdavky na opravy vodovodu. Starostka obce
podotkla, že v tomto roku nastal pokles podielových daní pre obec a dá sa predpokladať, že ani
predpoklady nebudú naplnené na 100 %, preto by bolo vhodné realizovať len najnutnejšie
opravy. Starostka zároveň poznamenala, že v tomto roku sa chce viac venovať opravám
obecného vodovodu, ktorý je dosť poruchový, nefunkčné sú uzatváracie šupátka, čo v prípade
vzniku porúch vedie k nutnosti odstavovania celej obce. Rozpočet je v konečnom dôsledku
zostavený ako prebytkový. Starostka zároveň informovala poslancov o nájdení poruchy na
vodovode v potoku na rómskej osade. Táto porucha bola hľadaná viac ako 3 mesiace. Zároveň
bola identifikovaná ďalšia porucha pri dome č. 252. Preto zapracovala do návrhu rozpočtu aj
väčšie výdaje na opravu vodovodu. Výmenu si vyžadujú tiež poklopy na vodovodných
šachtách. Starostka informovala poslancov, že 1 poklop pre prejazd nákladných motorových
vozidiel stojí cca 350 €. Nutné je vymeniť tiež redukčný ventil v križovatke na ulici, ktorý je
nefunkčný. Starostka urobila prieskum trhu na dodanie tohto vodovodného materiálu a jeho
cena je viac ako 3000 €.
JUDr. Hric poznamenal, či nie je možné vyrobiť poklop na vodovodnú šachtu vo vlastnej réžii.
Starostka o tejto možnosti neuvažovala, nakoľko poklopy zakúpené v špecializovaných
predajniach majú certifikát s ich nosnosťou, čo pri vlastnej výrobe nevieme zabezpečiť. Jedná
sa o bezpečnosť našich občanov a prejazd vozidiel, preto by asi bolo vhodné takýto materiál
radšej zakúpiť, nie vyrobiť. Poklopy na vodovodných šachtách neboli menené nikdy, preto
postupne bude dochádzať k ich praskaniu, resp. poškodzovaniu. Poslanci nemali k návrhu
rozpočtu žiadne iné výhrady, ani doplnenia. Ekonómka obce ešte poznamenala, že rozpočet bol
zverejnený po dobu 15 dní na vývesnej tabuli OcU a internetovej stránke obce. Žiadne
pripomienky zo strany občanov vznesené neboli.
S návrhom rozpočtu sa oboznámila aj hlavná kontrolórka obce. Zamerala sa hlavne na

dodržanie právnych predpisov a nariadení, ako aj súlad s rozpočtovými pravidlami.
K predloženému návrhu rozpočtu nemala žiadne výhrady a navrhla rozpočet schváliť
v predloženom znení.
Poslanci OZ po prerokovaní daného bodu schválili rozpočet obce na rok 2021 zostavený na
úrovni rozpočtových kategórií a zobrali na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 ako
nezáväzný a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023.
Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

5.Správa HK o výsledku kontroly dodržiavania VZN obce o podrobnostiach financovania
MŠ a školských zariadení Obce Rejdová v roku 2020
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov s výsledkom kontroly, ktorá bola zameraná na
dodržiavanie VZN o podrobnostiach financovania MŠ a školských zariadení obce v roku 2020.
Vykonanou kontrolou bolo skontrolované čerpanie finančných prostriedkov počas roka 2020
v ŠJ , ŠKD a MŠ Rejdová, ktoré sú financované obcou. HK skonštatovala, že prijaté
a nevyčerpané transfery sedeli so zostatkami na bankových účtoch k 1.1.2021 a kontrolou
neboli zistené nedostatky. Poslanci zobrali správu HK na vedomie.
Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

6. Žiadosť o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej soc.služby – Dom seniorov
Rejdová n.o.
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 15.2.2021 podal Dom seniorov n.o. Rejdová 12
žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi
na r.2021 v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. na 3 obyvateľov s trvalým pobytom na území obce
Rejdová /Bezek, Kolesárová, Siman/ . Dom seniorov n.o. vo svojej žiadosti výšku finančného
príspevku neuvádza. Uvedenú žiadosť podal Dom seniorov aj v roku 2020.
Starostka informovala poslancov, že povinnosť obce platiť tento príspevok vyplýva z § 75 resp.
77 zák. č. 448/2008 Zb. v znení neskorších predpisov. Obec je v zmysle uvedeného § 75 ods. 1
povinná poskytovať príspevok na prevádzku poskytovanej SS v prípade, ak o poskytovanie
tejto sociálnej služby požiadala OBEC. V našom prípade o to požiadal klient – obyvateľ, resp.
jeho rodinní príslušníci. Je teda na rozhodnutí OZ či príspevok a v akej výške schváli.

Iné zariadenie zatiaľ o príspevok nepožiadalo, preto starostka navrhla schváliť Domu seniorov
Rejdová rovnaký príspevok ako v roku 2020 a to vo výške 140 €/ročne/1 klienta.
Jedná sa o obyvateľov , ktorý majú v obci Rejdová TP, sú to obyvatelia, ktorí sa svojou
prácou podieľali sa na jej rozvoji. V súčasnej dobe vzhľadom na ich vek a zdravotný stav si
vyžadujú celodenné opatrovanie , z uvedeného dôvodu boli umiestnení v zariadeniach
sociálnych služieb, t.j. v domovoch pre seniorov. Obec by preto mala zvážiť poskytovanie
tohto príspevku aj keď v súčasnosti nemá túto povinnosť vyplývajúcu zo zákona. V rozpočte
na rok 2021 bola na tento účel v položke Sociálne služby-dôchodcovia naplánovaná suma 700
€. Poslanci nemali iné návrhy a odsúhlasili poskytnutie finančného príspevku pre Dom seniorov
n.o. Rejdová vo výške 140 €/1 občana a 1 rok. Celková suma na rok 2021 činí 520 €.
Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

7.Žiadosť o dotáciu na rok 2021 – OZ Hôra Rejdová
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 29.1.2021 podalo OZ Hôra Rejdová žiadosť
o dotáciu na svoju činnosť, ktorá je zameraná na uchovávanie kultúrneho dedičstva obce
Rejdová a jej reprezentáciu navonok. Výška požadovanej dotácie je stanovená na sumu 2000
€. Starostka obce žiadosť pred jej posudzovaním skontrolovala a konštatuje, že žiadosť splnila
všetky obligatórne obsahové a formálne náležitosti v zmysle VZN č.6/2020.
Starostka poznamenala, že v zmysle predmetného VZN oprávnená schvaľovať len dotácie vo
výške do 300 €. Vyššia suma je v kompetencii obecného zastupiteľstva, z uvedeného dôvodu
je predmetná žiadosť predložená na rokovanie a rozhodovanie obecnému zastupiteľstvu.
K žiadosti sa vyjadrila poslankyňa Bc. Molčanová, ktorá je zároveň predsedníčkou OZ Hôra
Rejdová. Poznamenala, že aj keď je v žiadosti uvedená suma 2000 €, navrhla by schváliť sumu
1000 €. V súčasnej dobe je činnosť OZ Hôra Rejdová obmedzená na minimum, nerealizujú sa
žiadne vystúpenia a preto je otázne, či by bolo možné dotáciu vo výške 2000 € zúčtovať,
nakoľko nie je zrejmé od kedy budú uvoľnené opatrenia v súvislosti s ochorením COVID19
a kedy sa budú môcť nejaké akcie uskutočňovať. Ostatní poslanci nemali k tomu návrhu žiadne
výhrady a považovali ho za vhodný. Nakoniec schválili dotáciu pre OZ Hôra Rejdová v zmysle
VZN č. 6/2020 na rok 2021 vo výške 1000 €.
Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

8.Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Rejdová – Ing. Ján Oravec, Snina
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 17.2.2021 podal žiadateľ Ing. Ján Oravec,
Strojárska 1832, 069 01 Snina žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Rejdová
vedeného na LV č.1660. K žiadosti bol priložený geometrický plán vyhotovený firmou
Geodézia Rožňava s.r.o. číslo GP 36210161-124/2019. Podľa priloženého GP ide o diel 1
o výmere 46 m2 oddelený od parcely E KN č.5026/12, ktorá je vedená na LV č.1660 vo
vlastníctve obce Rejdová k novovytvorenej parcele C KN č.1090/4. Predmetnú žiadosť preveril
Ing. Ambruž, predseda komisie výstavby a územného plánovania. Informoval poslancov, že
pozemok o ktorý má žiadateľ záujem sa nachádza pred pozemkami vo vlastníctve žiadateľa
domu s.č. 164 s priľahlými pozemkami. Ide o plochu pred oplotením smerom k cestnému rigolu
dlhodobo užívaný rodičmi žiadateľa a v súčasnosti ním samotným. O ich odkúpenie žiada
z dôvodu vysporiadania si majetku, ktorý užíva.
Starostka obce vyjadrila svoj názor v zmysle, že v tomto prípade by sa priklonila k zamietnutiu
žiadosti, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý sa nenachádza v oplotenom dvore pri rodinnom
dome č.164, ale pred oplotením.
JUDR. Hric poznamenal, že treba dôkladne zvážiť, či sa jedná o osobitný zreteľ. Zároveň
poznamenal, že sa jedná o veľmi malú výmeru a v iných obdobných prípadoch sme postupovali
tak, že sme pozemky záujemcom odpredali.
Mgr. Dovalovský sa tiež priklonil k názoru odpredaja pozemku tak, ako tomu bolo doteraz.
Ing. Ambruž poznamenal, že podľa jeho názoru sa nejedná o žiadne verejné priestranstvo
a tento pozemok je pre obec bezpredmetný.
Poslanci nakoniec po odhlasovaní schválili Zámer prevodu majetku obce podľa § 9a odst.8
písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v prospech Ing. Jána Oravca, Strojárska 1832, 069 01 Snina.
Ako osobitný zreteľ uviedli nasledovné:Pozemok o ktorý má žiadateľ záujem sa nachádza
pred pozemkami vo vlastníctve žiadateľa domu s.č. 164 s priľahlými pozemkami. Ide
o plochu pred oplotením smerom k cestnému rigolu dlhodobo užívaný rodičmi žiadateľa
a v súčasnosti samotným žiadateľom. Pre obec je tento pozemok nevyužiteľný.
Jedná sa o pozemok v k.ú. Rejdová zameraný GP č.36210161-124/2019 zo dňa 8.1.2020
vyhotoviteľa Geodézia Rožňava s.r.o.: diel 1 o výmere 46 m2 vytvorený z parcely E KN
č.5026/12 vedenej na LV č.1660 k novovytvorenej parcele C KN č.1090/4.
Celková výmera: 46 m2. Stanovená cena: 2 € / 1 m2. Cena celkom: 92,- €.

Poslanci zároveň uložili starostke obce zverejniť zámer prevodu na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce po dobu 15 dní.

Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

8.Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Ing. Ján Mihók, Rejdová 17
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 25.3.2020 podal žiadateľ Ing. Ján Mihók,
Rejdová 17 žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Rejdová vedeného na LV č.1660.
K žiadosti bol priložený geometrický plán vyhotovený firmou Geodézia Rožňava s.r.o. číslo
GP 36210161-90/2020. Podľa priloženého GP ide o diel 1 o výmere 37 m2 oddelený od parcely
E KN č.382, ktorá je vedená na LV č.1660 vo vlastníctve obce Rejdová. Uvedenú žiadosť
preskúmal Ing. Ambruž a informoval poslancov, že uvedená časť parcely sa nachádza
v záhrade, ktorej užívateľom je žiadateľ. O jej odkúpenie žiada z dôvodu vysporiadania si
majetku, ktorý užíva a sprístupnenia vlastného pozemku z cestnej komunikácie.
Mgr. Dovalovský poznamenal, že sa jedná o kamenný múr , ktorý sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti pozemkov žiadateľa a túto časť má žiadateľ dlhodobo ohradenú a taktiež ju užíva,
preto sa prikláňa k jej odpredaju. Ostatní poslanci sa vyjadrili taktiež kladne, nakoľko sa jedná
o veľmi malé výmery pozemkov, ktoré sú pre obec nepoužiteľné a prispejú tým
k vysporiadaniu si vlastníctva našich občanov. Ostatní poslanci sa priklonili taktiež k názoru
odpredaja uvedenej parcely. Poslanci po prerokovaní žiadosti schválili Zámer prevodu majetku
obce podľa § 9a odst.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v prospech Ing. Jána Mihóka, Rejdová 17.
Ako osobitný zreteľ uvádzajú nasledovné :Pozemok o ktorý má žiadateľ záujem sa
nachádza v záhrade, ktorej užívateľom je žiadateľ, kde časť záhrady je vo vlastníctve
žiadateľa a spolu tvoria jednu ucelenú záhradu. Uvedený pozemok je pre obec
nevyužiteľný.
Jedná sa o pozemok v k.ú. Rejdová zameraný GP č.36210161-90/2020 zo dňa 3.3.2021
vyhotoviteľa Geodézia Rožňava s.r.o.: diel 1 o výmere 37 m2 vytvorený z parcely E KN č.382
vedenej na LV č.1660 k novovytvorenej parcele C KN č.1096/3.
Celková výmera: 37 m2. Stanovená cena: 2 € / 1 m2. Cena celkom: 74,- €.

Poslanci zároveň uložili starostke obce zverejniť zámer prevodu na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce po dobu 15 dní.

Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

10.Návrh VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou – schválenie

Starostka obce informovala poslancov, že v rámci aktualizácie VZN a vnútorných smerníc
obce pripravila JUDr. Jurčová návrh predmetného VZN, ktoré je pre obec povinné. VZN
pojednáva o určení miesta a času, v ktorom sa uskutoční zápis detí do základnej školy. VZN
určuje v § 5 bode 1, že zápis sa uskutoční vždy tretí aprílový týždeň v pondelok, utorok a stredu.
Konkrétny deň s uvedením dátumu podľa miestnych podmienok následne zverejní základná
škola na svojom webovom sídle najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka.
Starostka informovala poslancov, že VZN bolo vyvesené po dobu 15 dní a žiadne pripomienky
vznesené neboli. Poslanci VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou jednohlasne schválili
s účinnosťou 15-tym dňom od vyvesenia.

Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

11.Návrh VZN č. 2/2021 – dodatok č.2 k VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Rejdová pre rok 2021schválenie

Starostka obce informovala poslancov, že po dobu 15 dní bol vyvesený aj Návrh VZN č. 2/2021
ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení pre rok 2021.
Financovanie školstva ozrejmila ekonómka obce v dôvodovej správe k návrhu VZN. Uvedené
bolo zapracované aj do návrhu rozpočtu na rok 2021. Predmetné VZN mení dodatok č. 2
a určuje výšku príspevkov na jednotlivé školské zariadenia, ktoré sú financované obcou, čo sa

následne premietne aj v rozpočte obce. Poslanci nemali k návrhu žiadne doplnenia
a jednohlasne schválili VZN č. 2/2021 – dodatok č.2 k VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Rejdová pre
rok 2021 s účinnosťou 15-tym dňom od vyvesenia po schválení.

Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

12.Čerpanie rezervného fondu – schválenie

Starostka obce požiadala poslancov, aby na základe schváleného rozpočtu obce zároveň
schválili aj čerpanie z rezervného fondu obce. Rezervný fond obce je možné použiť na
kapitálové výdavky a jeho čerpanie vždy podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Starostka obce navrhla schváliť z RF výdaje na výkup pozemkov na rómskej osade v rámci
jednoduchých pozemkových úprav vo výške 15.000 €. Táto suma je len orientačná, pretože
momentálne nevieme odhadnúť, koľko vlastníkov bude mať záujem o vysporiadanie
v peniazoch a koľko bude chcieť zámenu pozemkov. Ďalej požiadala poslancov, aby z RF
vyčlenili sumu 5000 € na opravy verejného vodovodu a sumu 18.000 € na opravu miestnej
komunikácie od domu č.1 po dom seniorov. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a schválili
čerpanie rezervného fondu nasledovne :
-

výkup pozemkov na rómskej osade v rámci jednoduchých pozemkových úprav vo
výške 15.000 €.
Opravy verejného vodovodu vo výške 5000 €
Oprava miestnej komunikácie od súp.č.1 po Dom seniorov vo výške 18.000 €

Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0

Neprítomní pri hlasovaní : 0

13.Informácia o epidemiologickej situácii v obci Rejdová v súvislosti s ochorením
COVID-19
Starostka obce informovala poslancov o aktuálnej epidemiologickej situácii v súvislosti
s vývojom ochorenia Covid 19 na území našej obce. Informovala poslancov o testovaní
v mesiaci marec 2021 - počte otestovaných a počte pozitívnych osôb. Zároveň dodala , že ku
dňu 31.3.2021 obec zrealizovala 3469 testov. Celková refundácia nákladov by mala byť vo
výške 17.345 €, z toho reálne prišlo refundovaných 12.415 €. Najviac pozitívnych bolo v 3
týždni, kedy na rómskej osade bolo 16 osôb pozitívnych a celkový počet osôb v karanténe
prekročil 40 osôb. Starostka informovala poslancov, že boli posilnené kontroly dodržiavania
karantény, ktoré vykonávajú 2 UoZ – prijatí na dobrovolnícku činnosť, terénni sociálni
pracovníci , ako aj 2 zamestnanci na DoVP. Pre rómsku menšinu bola dovezená potravinová
pomoc prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, obec im
zabezpečila drevo i lieky. Zamestnanci obce im taktiež realizujú potrebné nákupy. Karanténa
je zatiaľ dodržiavaná a neboli zaznamenané väčšie problémy. Starostka informovala, že peniaze
, ktoré obec obdrží za testovanie sú využívané prevažne na nákup ochranných pracov.pomôcok,
oblekov, dezinfekcií, rúšok a respirátorov, čistiacich potrieb, odmien pre dobrovolníkov
a zdravotníkov a pod. Starostka tiež vyjadrila poďakovanie zdravotníčkam, ktoré realizujú
pravidelné testovanie posledné 2 mesiace a to Mgr. Ľubke Paralovej a Stanke Breznenovej, ako
aj ostatným zdravotníkom, ktorí sa na testovaní podieľali a tiež dobrovoľníkom, ktorí
vykonávajú ostatnú administratívu, pretože bez nich by nebolo možné testovanie uskutočniť.
Poslanci zobrali informáciu o epidemiologickej situácii v obci Rejdová na vedomie.
Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

14.Informácia o otváraní škôl a školských zariadení
Starostka obce informovala poslancov o postupnom otváraní školských zariadení. Podľa
súčasných odporúčaní by mali do základnej a materskej školy deti nastúpiť až 12.4.2021 ,
pričom musí byť vydané nové rozhodnutie Ministerstva školstva SR. K vyjadreniu starostky
obce sa pripojil aj poslanec Mgr. Dovalovský, ktorý potvrdil, že po Veľkej noci by malo prísť
nové Rozhodnutie .Momentálne je materská škola v obci zatvorená a základná škola funguje
len I.stupeň pre deti rodičov, ktorí chodia do práce. Obec bude pri otváraní školských zariadení
postupovať podľa odporúčaní RUVZ, Ministerstva školstva SR a aktuálne situácie na území
našej obce. Poslanci zobrali správu na vedomie.
Hlasovanie :
Za :6 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Ing. Demko, Mgr.Dovalovský /
Proti : 0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval : 0 Neprítomní pri hlasovaní : 0

15. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil JUDr. Hric, ktorý vzniesol požiadavku p. Ondreja Molčana, Rejdová
14 na riešenie problému ohľadom kanála vedúceho popod miestnu komunikáciu od domu č.14
smerom k potoku. P. Molčan má požiadavku na jeho prečistenie, resp. vyspravenie.
Starostka ubezpečila JUDr. Hrica, že sa v priebehu nasledujúceho týždňa osobne stretne s p.
Molčanom a bude s ním konzultovať jeho požiadavky.
Ostatní poslanci nemali do diskusie žiadne príspevky.

16.Záver
V závere sa starostka obce poďakovala prítomným poslancom a zasadanie OZ ukončila.

V Rejdovej, dňa 6.4.2021

Zapisovateľ : I.Kolářová
Overovatelia zápisnice : Mgr. Ondrej Dovalovský .............................
Marek Dovalovský ..............................

Mgr. Slávka Krišťáková, v.r.
Starostka obce

