
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 

 

Zápisnica zo  zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 14.12.2020 

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 . Poslanec Ing. Ambruž sa ospravedlnil a poslanec Mgr. Dovalovský sa zasadania 

nezúčastnil. Starostka oboznámila poslancov s programom rokovania OZ, ktorý obdržali 

v pozvánke . Starostka sa poslancov spýtala, či majú do programu nejaké doplnenia. Poslankyňa 

Bc.Molčanová navrhla do programu doplniť nasledovný bod : Schválenie odmeny za rok 2020 

pre hlavnú kontrolórku obce a navýšenie platu pre starostku obce a zaradiť ho za bod č.19 . 

Poslanci s doplnením tohto bodu programu jednohlasne súhlasili. 

Poslanci o doplnení tohto bodu hlasovali nasledovne :  

Doplnenie bodu Schválenie odmeny za rok 2020 pre hlavnú kontrolórku obce a navýšenie platu 

starostky obce.  Uvedený bod bude doplnený pod poradovým číslom 20.  

Hlasovanie :  

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

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

 

Poslanci po hlasovaní o doplnení programu 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. Rozpočtové provizórium v roku 2021 – schválenie 
5. Schválenie audítora na výkon auditu za rok 2020 
6. Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 

2019 
7. Odpis zmarenej investície – Obnova a revitalizácia vnútornej infraštruktúry a verejných 

priestranstiev v obci Rejdová 
8. II.úprava rozpočtu obce – schválenie 
9. Návrh VZN č.7/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

s účinnosťou od 1.1.2021- schválenie 
10. Návrh VZN č. 8/2020 o podrobnostiach o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických 



služieb s účinnosťou od 1.1.2021 
11. Návrh VZN č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Rejdová s účinnosťou 

od 1.1.2021 
12. Návrh VZN č. 10/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území 

obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku s účinnosťou od 1.1.2021 
13. Súhlas s realizáciou projektu „Náučný chodník Stermina nad Hamriská“ vypracovanom 

žiadateľom Petrom Mihókom, Rejdová 1 na parcele vo vlastníctve obce 
14. Správa z vykonanej kontroly – Kontrola dodržiavania zákonnosti pri uplatňovaní zákona 

o obecnom zriadení 
15. Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021 – schválenie 
16. Schválenie ceny za odber vody z verejného vodovodu v obci Rejdová od 1.1.2021 
17. Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt s názvom“Rekonštrukcia verejného 

vodovodu v obci Rejdová – I.etapa“ – schválenie 
18. Zámer zámeny pozemkov /vysporadúvanie pozemkov pod amfiteátrom/ - schválenie 
19. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v majetku obce- Juraj Molčan, Rejdová 49  

20. Schválenie odmeny za rok 2020 pre hlavnú kontrolórku obce a navýšenie platu starostky 

obce. 
21. Diskusia 
22. Záver 
 

Hlasovanie :  

Za :5 / Ing. Demko, , 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. E.Valentíková, Bc.J.Molčanová 

Návrhová komisia : JUDr. O.Hric, Ing.J.Demko 

Poslanci s predloženým návrhom jednohlasne súhlasili.  

 

Hlasovanie :  

Za :5 // Ing.Demko, , 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 

Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ prečítala starostka obce. K uzneseniu č. 

197/7.10.2020  starostka informovala poslancov, že vyspravenie predmetnej komunikácie bolo 

zrealizované , samozrejme bude nutné pokračovať v oprave aj v budúcom roku. K uzneseniu č. 

198/7.10.2020 starostka informovala poslancov, že od 1.12.2020 boli na dobrovolnícku činnosť 

vzatí 2 UoZ prostredníctvom UPSVaR,  ktorí budú vykonávať časť činností, ktoré vykonávala 

MOPS. Bude sa jednať prevažne o doprovod detí do a zo školy. K uzneseniu č. 200/7.10.2020 

starostka obce informovala poslancov, že stavebný dozor na stavbe „Zvyšovanie energetickej 

účinnosti ZŠ Rejdová-pavilón C“ bol zabezpečený. Projekt bol ukončený a zúčtovaný aj 

s poskytovateľom dotácie – Environmentálnym fondom Bratislava.     Poslanci OZ zobrali 

kontrolu uznesení na vedomie.  

 

Hlasovanie :  

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

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

 

4. Rozpočtové provizórium v roku 2021 – schválenie 

 

Ekonómka obce Ing. Roliková predložila poslancom OZ návrh na schválenie rozpočtového 

provizória v roku 2021. V dôvodovej správe ekonómka konštatuje, že obec takto hospodári už 

niekoľko rokov a rozpočet je schvaľovaný najneskôr v I.Q nasledujúceho roka. Dôvodom je 

hlavne skutočnosť, že obec nedisponuje koncom roka reálnymi číslami, s ktorých je rozpočet 

obce zostavovaný. V provizóriu je potrebné dodržiavať zákonom stanovené pravidlá a to 

neprekročiť v mesiaci 1/12 celkových výdavkov rozpočtu, čo obec doteraz vždy rešpektovala. 

Starostka obce zároveň informovala poslancov o výške podielových daní k 30.11.2020 

a predpokladanom rozdiele výšky daní oproti  pôvodnému rozpočtu. Starostka tiež požiadala 

poslancov, aby si priebežne pripravovali návrhy do rozpočtu na rok 2021. Poslanci nemali 

k predloženému návrhu žiadne pripomienky a predložený návrh na hospodárenie obce Rejdová 

v rozpočtovom provizóriu až do schválenia rozpočtu obce na rok 2021 jednohlasne schválili. 

Hlasovanie :  

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

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

 

5. Schválenie audítora na výkon auditu za rok 2020 
 

Ekonómka obce informovala poslancov na povinnosť overovať účtovnú závierku obce 

audítorom. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 583/2004 Zb. Od roku 2018 spolupracuje obec 

Rejdová s audítorkou Ing. Kešelákovou. S prácou Ing. Kešelákovej je obec spokojná. 

Audítorka pristupuje ku kontrole účtovníctva zodpovedne a je aj poradným orgánom v prípade 

potreby konzultácií ohľadom vedenia účtovníctva obce. Na základe uvedeného navrhuje 



starostka obce uzavrieť s uvedenou audítorkou zmluvu aj na výkon auditu za rok 2020. Poslanci 

nemali k uvedenému návrhu žiadne pripomienky a schválili audítorku Ing. Moniku 

Kešelákovú, audítorku SKAU, č.licencie 446, Pod kalváriou 9, Rožňava na výkon auditu 

individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce Rejdová za rok 2020 

. 
Hlasovanie :  

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

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

 
 

6. Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej a konsolidovanej účtovnej 

závierky za rok 2019 

 

Ekonómka obce informovala poslancov o vykonaní overenia účtovnej závierky obce Rejdová 

za rok 2019 audítorkou Ing. Monikou Kešelákovou. Ekonómka oboznámila poslancov so 

správou audítora za rok 2019.  Audítorka pri overení nezistila žiadne porušenie rozpočtových 

pravidiel a vo svojej správe skonštatovala, že aj záverečný účet obce bol zostavený v súlade so 

zákonom o účtovníctve. Na základe overenia audítorka konštatuje, že informácie 

v konsolidovanej účtovnej závierke , ako aj konsolidovanej výročnej správe sú pravdivé 

a poskytujú verný obraz o konsolidovanom celku, t.j. Obci Rejdová. Túto správu je nutné 

každoročne prerokovať na zasadaní OZ . Starostka obce zároveň informovala poslancov, že 

správa audítora je k nahliadnutiu na obecnom úrade a je zároveň zverejnená na informačnom 

portáli verejnej správy – RISAM. Poslanci OZ nemali k predloženému materiálu žiadne 

pripomienky a zobrali na vedomie Správu nezávislého audítora z overenia individuálnej 

účtovnej závierky obce Rejdová za rok 2019 a konsolidovanej účtovnej závierky obce Rejdová 

za rok 2019.  

 

Hlasovanie :  

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

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

 

7.Odpis zmarenej investície – Obnova a revitalizácia vnútornej infraštruktúry a 

verejných priestranstiev v obci Rejdová 

 

Ekonómka obce informovala poslancov kedy je možné z účtovného hľadiska zmariť investíciu. 

Môže sa tak stať v prípadoch , pri ktorých nedôjde k jej dokončeniu. Obec Rejdová vedie na 

účte 042 výdavok na obstaranie hmotného majetku – jedná sa konkrétne o projektovú 

dokumentáciu na projekt s názvom „Obnova a revitalizácia vnútornej infraštruktúry 

a verejných priestranstiev v obci Rejdová „ v celkovej výške 17.123,75 €. Táto dokumentácia 

bola obstaraná ešte v roku 2010. Jednalo sa o projekt na ktorý mala obec už podpísanú zmluvu, 

poskytovateľ však od zmluvy odstúpil a projekt nebol zrealizovaný. Z uvedeného dôvodu 

ekonómka obce aj na základe doporučenia audítorky obce navrhuje túto investíciu ako celok 

odpísať, aby nefigurovala v majetku. Starostka obce informovala poslancov, že jednotlivé časti 



projektovej dokumentácie už boli využité napr. pri projekte „Rozvoj infraštruktúry CR v obci 

Rejdová – obnova priestranstva pri četerni na námestí obce“ , či oprava miestnych komunikácií 

. Čiastkovo môžu byť z projektovej dokumentácie využité aj ďalšie časti. Poslanci nemali 

k tomuto návrhu žiadne pripomienky a schválili odpísanie zmarenej investície Obnova a 

revitalizácia vnútornej infraštruktúry a verejných priestranstiev v obci Rejdová vo výške 

17.123,75 € z účtovnej evidencie obce. 
 

Hlasovanie :  

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

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

8.II.úprava rozpočtu obce – schválenie 

 

Ekonómka obce predložila poslancom návrh na schválenie II.úpravy rozpočtu v roku 2020 

podľa skutočného plnenia . Úprava sa týka úpravy bežných príjmov ako aj výdavkov. 

V dôvodovej správe ekonómka ozrejmila poslancom detailne ktorých položiek rozpočtu sa 

úprava týka.  Úpravy navrhuje aj základná škola z dôvodu poklesu vlastných príjmov školskej 

jedálne , ktorý vznikol z dôvodu zníženia počtu obedov z dôvodu pandémie COVID-19. Tento 

pokles vysvetlila Bc.Molčanová, ktorá je ekonómkou ZŠ. Ekonómka obce zároveň informovala 

poslancov, že výsledok hospodárenia upraveného rozpočtu je vo výške + 104.618 €. K II.úprave 

rozpočtu podala stanovisko aj hlavná kontrolórka, ktorá ju odporúča schváliť. Poslanci boli tiež 

oboznámení s čerpaním rozpočtu k 30.11.2020. Poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne 

pripomienky. Poslanci schválili II. úpravu rozpočtu obce za rok 2020 a zobrali na vedomie 

Stanovisko HK k II. úprave rozpočtu a čerpanie rozpočtu k 30.11.2020. 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

9.Návrh VZN č.7/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce s účinnosťou od 1.1.2021- 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 stanovení všeobecnej prevádzkovej doby v zariadeniach obchodu a služieb na 

území obce, stanovuje osobitné pravidlá  pri vybraných prevádzkach ako je napr. hostinec, 

reštaurácia a stanovuje tiež prevádzkovú dobu v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie. 

Uvedené VZN zároveň stanovuje povinnosti jednotlivých prevádzkovateľov vo vzťahu k obci 

- § 6. VZN bolo vyvesené po dobu 15 dní na vývesnej tabuli a internetovej stránke obce. 

Žiadne pripomienky zo strany občanov vznesené neboli.  



Poslanci nemali k návrhu VZN žiadne pripomienky a VZN č.7/2020 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce schválili s účinnosťou od 

1.1.2021. 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

10.Návrh VZN č. 8/2020 o podrobnostiach o elektronickej komunikácií a poskytovaní 

elektronických služieb s účinnosťou od 1.1.2021 

 

Starostka obce informovala poslancov, že v rámci aktualizácie VZN a vnútorných smerníc obce 

pripravila JUDr. Jurčová aj návrh predmetného VZN, ktoré je pre obec povinné. VZN 

pojednáva o tom, ako obec zabezpečuje elektronické služby slúžiace pre FO a PO.  VZN bolo 

vyvesené po dobu 15 dní na vývesnej tabuli a internetovej stránke obce. Žiadne pripomienky 

zo strany občanov vznesené neboli. Poslanci nemali k návrhu uvedeného VZN žiadne 

pripomienky a VZN č. 8/2020 o podrobnostiach o elektronickej komunikácií a poskytovaní 

elektronických služieb schválili s účinnosťou od 1.1.2021. 

Hlasovanie :  

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

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

 

11.Návrh VZN č. 9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Rejdová 

s účinnosťou od 1.1.2021 

 

V rámci aktualizácie VZN a vnútorných smerníc obce pripravila JUDr. Jurčová návrh 

predmetného VZN, ktoré je pre obec povinné. Starostka obce informovala poslancov, že 

predmetné VZN pojednáva o všetkých druhoch odpadov, ktoré je obec povinná zbierať. 

V jednotlivých článkoch popisuje detailne spôsob zberu jednotlivých druhov odpadu a ich 

likvidáciu. VZN upravuje tiež pravidlá pre užívanie a udržiavanie zberných nádob. Článok III. 

pojednáva o nakladaní s triedenými zložkami odpadu ako sú papier, sklo, plast, kov a iné. VZN 

pojednáva aj o ďalších druhoch odpadu ako je stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, 

biologický rozložiteľný odpad, akumulátory a iné. Predmetné VZN stanovuje komplexné 

nakladanie s odpadmi na území obce. V rámci pripomienkovania návrhu VZN navrhla 

starostka  doplnenie : do § 4 /Zberné nádoby na zmesový odpad/ , odst.1 bodu a/ a b/ 

doplniť vetu :“ v prípade potreby aj viac zberných nádob“. Starostka Vychádza zo 

skutočnosti, že viaceré domácnosti majú viac ako 1 odpadovú nádobu, ktorú využívajú na 

vývoz TKO. Odpadové nádoby si domácnosti zakupujú na vlastné náklady a ich cena nie 



je zahrnutá vo výške poplatku za KO.  VZN bolo vyvesené po dobu 15 dní na vývesnej tabuli 

a internetovej stránke obce. Žiadne iné pripomienky zo strany občanov vznesené neboli.  

Poslanci nemali k návrhu VZN žiadne iné doplnenia. Poslanci schválili doplnenie návrhu VZN 

v § 4 /Zberné nádoby na zmesový odpad/ , odst.1 bod a/ a b/ doplniť vetu :“ v prípade potreby 

aj viac zberných nádob a VZN č.  9/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce 

Rejdová s týmto doplnením schválili s účinnosťou od 1.1.2021. 

Hlasovanie :  

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

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

 

12.Návrh VZN č. 10/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických 

výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku s účinnosťou od 

1.1.2021 

 

V rámci aktualizácie VZN a vnútorných smerníc obce pripravila JUDr. Jurčová návrh 

predmetného VZN, ktoré je pre obec povinné. Predmetné VZN upravuje obmedzenia 

používania pyrotechnických výrobkov na území obce Rejdová a stanovuje, že na území obce 

je možné používať pyrotechniku len počas Silvestra a Nového roka- teda 31.12. od 20.00 do 

24.00 hod. a 1.1. od 0.00 hod. do 4.00 hod. rána. 

 VZN bolo vyvesené po dobu 15 dní na vývesnej tabuli a internetovej stránke obce. Žiadne 

pripomienky zo strany občanov vznesené neboli. Poslanci nemali k návrhu VZN žiadne 

doplnenia a VZN č. 10/2020 o pravidlách používania niektorých pyrotechnických výrobkov na 

území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku schválili s účinnosťou od 1.1.2021. 

Hlasovanie :  

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

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

 

13.Súhlas s realizáciou projektu „Náučný chodník Stermina nad Hamriská“ 

vypracovanom žiadateľom Petrom Mihókom, Rejdová 1 na parcele vo vlastníctve obce 

 

Starostka obce informovala, že p. Peter Mihók, Rejdová č.1 má záujem o podanie projektu na 

vybudovanie náučného chodníka vedúceho od amfiteátra smerom na horizont časti „Hamriská“. 

Cieľom vybudovania chodníka je zážitkový ekoturizmus a podpora rozvoja CR v našej obci. 

Pre tento účel bol vytypovaný pozemok vo vlastníctve obce Rejdová, ktorý by slúžil ako trasa 

náučného chodníka, na ktorom by boli vybudované náučné tabule, lavičky, rebríky a iná drobná 

architektúra. Pre podanie projektu je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou 

projektu a udržateľnosťou jeho výstupov. Po predbežnom prerokovaní a ústnom súhlase 

nadpolovičnej väčšiny poslancov OZ starostka obce poskytla žiadateľovi písomný súhlas obce 



s týmto zámerom, ktorý bolo nutné predložiť do termínu podania projektu, t.j. do 30.11.2020.  

Starostka navrhuje , aby bol súhlas schválený aj riadnym uznesením obecného zastupiteľstva. 

Poslanci sa s týmto projektom oboznámili vopred a už ústne vyjadrili súhlas s týmto zámerom, 

ktorý v prípade schválenia prispeje k rozvoju cestovného ruchu.  

Poslanci OZ obce Rejdová po predbežnom prerokovaní súhlasia s realizáciou projektu pod 

názvom „Náučný chodník Stermina nad Hamriská“ žiadateľa Petra Mihóka, Rejdová č. 1 

v rámci programu TERRA INCOGNITA na parcele vo vlastníctve obce Rejdová, parc.č. KN-

E 2068, vedenej na LV č.1660, druh pozemku vodná plocha, výmera 18 185 m2 a jeho 

udržateľnosťou minimálne 3 roky od ukončenia projektu. 

Hlasovanie :  

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

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

 

14.Správa z vykonanej kontroly – Kontrola dodržiavania zákonnosti pri uplatňovaní 

zákona o obecnom zriadení 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ výsledky kontroly, ktoré boli zamerané na 

dodržiavanie zákonnosti pri uplatňovaní zákona o obecnom zriadení. Pri kontrole sa HK 

zamerala na zverejňovanie dokumentov a dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe 

k informáciám. Kontrolórka v opise zistených skutočností konštatovala, že kontrolou bolo 

zistené, že obec nezverejňuje na internetovej stránke obce zápisnice zo zasadania OZ, len 

uznesenia. Na túto skutočnosť bola upozornená starostka obce. Starostka obce poznamenala, že 

na základe vykonanej kontroly už boli dodatočne zverejnené aj všetky zápisnice zo zasadaní 

OZ za posledných 5 rokov a ostatné sa zverejnia v čo najkratšom čase. Poslanci nemali 

k predloženej správe žiadne pripomienky a Správu z vykonanej kontroly dodržiavania 

zákonnosti pri uplatňovaní zákona o obecnom zriadení zobrali na vedomie. 

 
Hlasovanie :  

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

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

 

 

 

 

 



15.Plán kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2021 – schválenie 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti 

na I.polrok 2021. Tento návrh bol zverejnený po dobu 15 dní na vývesnej tabuli OcU 

a internetovej stráne obce. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a Plán kontrolnej 

činnosti na I.polrok 2021 schválili v predloženom znení. 
 

Hlasovanie :  

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

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

 

16.Schválenie ceny za odber vody z verejného vodovodu v obci Rejdová od 1.1.2021 

 

Starostka obce predložila na predchádzajúcom zasadaní OZ návrh na zvýšenie ceny vody v obci 

Rejdová. Dôvodom je zvýšenie nákladov na prevádzku verejného vodovodu a skutočnosť, že 

cena vody nebola upravovaná od roku 2012. Poslanci po predbežnom prerokovaní navrhli 

zvýšiť cenu vody na 0,6500 € / 1 m3. Uvedený návrh bol zaslaný na schválenie URSO 

Bratislava. Starostka obce informovala poslancov, že dňa 5.11.2020 obdržala obec Rejdová 

Potvrdenie o cene vody č. 0014/2020/V-PC, v ktorom URSO schválilo obci Rejdová cenu za 

výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom od 1.1.2021 vo výške navrhnutých 0,6500 

€/1m3. OZ obce Rejdová po predbežnom prerokovaní a vydanom Potvrdení ÚRSO 

o maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom č. 0014/2020/V-PC 

zo dňa 3.11.2020 schválilo cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v obci 

Rejdová vo výške 0,6500 € / m3 s účinnosťou od 1.1.2021. 

Starostka k uvedenému bodu informovala poslancov o výskyte a odstraňovaní porúch na 

obecnom vodovode. Informovala poslancov, že na „ulici“ pri Espresse Jánošík bolo vymenené 

šupátko, ktoré uzatvára zadnú cestu a bolo už nefunkčné. Táto oprava bola realizovaná 

dodávateľským spôsobom, nakoľko obec nemá k dispozícii potrebný materiál, ani odborníka 

na tento typ opravy. Porucha bola odstránená aj na prívodnom potrubí v časti Judov. Porucha 

je predpokladaná aj pri rodinnom dome č.118 , kde je nutné urobiť výkop. Naďalej je stav vody 

denne monitorovaný a v prípade potreby obec pristúpi k hľadaniu ďalších porúch a ich 

odstraňovaniu. Poslanci zobrali tieto informácie na vedomie. 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

 



17.Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt s názvom“Rekonštrukcia 

verejného vodovodu v obci Rejdová – I.etapa“ – schválenie 

 

Obec Rejdová je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu, ktorý bol postavený 

v r.1976. Vodovod je značne poruchový a vyžaduje si jeho kompletnú obnovu, ktorá však 

vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nie je možná. Preto sa obecné zastupiteľstvo  

rozhodlo začať s opravou postupne, podľa komunikácií, ktoré sú najviac poruchové. Obec má 

vypracovanú projektovú dokumentáciu na úsek od súp.č.1 po Dom seniorov. Žiadosť o dotáciu 

bola podaná už 2x cez Envirofond na projekt s názvom „Rekonštrukcia verejného vodovodu 

v obci Rejdová – I.etapa“, bohužiaľ projekt nebol schválený. Starostka obce informovala 

poslancov, že aj v roku 2020 je možné uvedenú žiadosť podať a jej  zámerom je uchádzať sa 

o dotáciu aj v roku 2021. Obec má na uvedený projekt vydané aj právoplatné stavebné 

povolenie, ktoré je zároveň súčasťou príloh.  

p. poslanec JUDr. Hric mal otázku kedy budú známe výsledky , či bude projekt podporený. 

Starostka ho informovala , že predpokladá v I.štvrťroku 2021. JUDr. Hric predostrel 

pripomienky obyvateľov žijúcich v blízkosti tejto komunikácie, ktorí sa neustále sťažujú na 

miestnu komunikáciu, ktorá je v dezolátnom stave. Starostka obce informovala p. poslanca, že 

je nutné pristúpiť najprv k oprave vodovodu a následne vyspraveniu komunikácie, keďže 

v tejto komunikácii je uložené aj kanalizačné potrubie. Poslanci sa už aj na predchádzajúcich 

zasadaniach zaoberali touto otázkou a predbežne sa dohodli, že ak nedôjde k schváleniu dotácie 

ani v roku 2021 obec pristúpi k oprave miestnej komunikácie asfaltovaním v tomto úseku.  

Poslankyňa OZ Ing. Valentíková, ktorá sa podieľala na príprave žiadosti o dotáciu 

skonštatovala, že takéto projekty podliehajú bodovaniu a pri ich schvaľovaní sa berú do úvahy 

viaceré faktory. V našom prípade je na túto vetvu vodovodu napojených len 44 obyvateľov, čo 

by mohlo znamenať nedostatok získaných bodov pri hodnotení projektu. Taktiež poznamenala, 

že náklady na tento úsek v prepočte na 1 m2 vychádzajú na dosť vysokú sumu, čo môže mať 

tiež nepriaznivý vplyv pri bodovaní.  

Starostka obce poznamenala, že náklady sú vyššie z dôvodu zloženia pôdy v našom katastri. 

Pôda je kamenistá, čo si vyžaduje zvýšené náklady na výkopové práce, ako v oblastiach, kde je 

pôda ílovitá, bez kameňov a výkop je možné realizovať bez väčších problémov a za kratší čas. 

Všetci poslanci sa nakoniec zhodli na názore, že žiadosť je určite potrebné podať . Poslanci OZ 

súhlasia s podaním žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na Environmentálny fond 

pre rok 2021 na projekt s názvom „Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová – 

I.etapa“ a  schvaľujú  minimálne 5 % spoluúčasť obce z celkových nákladov projektu 

z vlastných zdrojov vo výške minimálne 8.937,37 €.  

Hlasovanie :  

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

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

 



18.Zámer zámeny pozemkov /vysporadúvanie pozemkov pod amfiteátrom/ - schválenie 
 

Obec Rejdová má záujem o vysporiadanie pozemkov pod budovou amfiteátra, ktoré nie sú v jej 

majetku. Predmetné bolo rokované už na predchádzajúcich zasadaniach OZ, kde poslanci 

schválili uznesením vykupovanie týchto pozemkov do vlastníctva obce v cene 2 €/m2. Za týmto 

účelom bol zhotovený aj geometrický plán.  S týmto zámerom boli oslovení vlastníci 

predmetných pozemkov. 1 vlastník – Mgr. Ján Lipták s predajom súhlasil. Ostatní 

spoluvlastníci požadujú zámenu za iné pozemky vo vlastníctve obce. Vlastníci Ing. Radoslav 

Lipták a Ing. Andrea Liptáková, bytom Jégeho 10, Bratislava, ktorí sú podielovými 

spoluvlastníkmi časti pozemku majú záujem o parcelu vo vlastníctve obce, ktorá je pre obec 

málo významná a bola im k zámene ponúknutá. K uvedenej parcele nevedie žiadna prístupová 

cesta a je pre obec nevyužiteľná. Nachádza sa v lokalite nad amfiteátrom. Z uvedeného dôvodu 

je pre obec táto zámena taktiež výhodná a starostka obce doporučila poslancom OZ schváliť 

zámer zámeny.  

Poslanec JUDr. Hric mal pripomienku ohľadom geometrického plánu a poznamenal, že bolo 

by vhodnejšie dať zamerať nielen budovu samotného amfiteátra, ale aj priľahlú parcelu 

a vykupovať to ako celok. Starostka poznamenala, že to nie je zlý nápad a mohol byť 

predostretý už skôr, keď sa schvaľoval výkup pozemkov . Keďže sa na zasadaní OZ nezúčastnil 

Ing. Ambruž –zástupca starostky a predseda komisie výstavby a územného plánovania 

starostka prisľúbila, že túto požiadavku prerokuje s Ing. Ambružom . Geometrický plán je 

možné samozrejme dorobiť a ak budú poslanci súhlasiť je možné vykupovať aj priľahlé 

pozemky. K názoru výkupu priľahlých pozemkov sa priklonili aj ostatní poslanci.  

Obecné zastupiteľstvo po diskusii k tomuto bodu programu schválilo zámer  zámeny 

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 poslanci schválili nasledovné : 

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

budovou amfiteátra. 

Poslanci zároveň uložili starostke obce zverejniť zámer zámeny v zmysle zákona. 

Hlasovanie :  

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

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

 

19.Žiadosť o odkúpenie pozemkov v majetku obce- Juraj Molčan, Rejdová 50  

 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že dňa 4.12.2020 podal žiadateľ Juraj Molčan, 

Rejdová 50 žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce Rejdová vedených na LV 

č.1660. K žiadosti bol priložený geometrický plán vyhotovený firmou Geodézia Rožňava s.r.o. 

číslo GP 36210161-63/2015. Podľa priloženého GP ide o diely 8-16 spolu o výmere 607 m2 

všetky oddelené od parcely E KN č.5026/10, ktorá je vedená na LV č.1660 vo vlastníctve obce 

Rejdová.   

Uvedené časti parcely sa nachádzajú vo dvore Hájenky Rejdová. O ich odkúpenie žiada 

z dôvodu vysporiadania si majetku, ktorý užíva. Starostka poznamenala, že obec Rejdová už 

dlhodobo podporuje záujem občanov o vysporadúvanie si majetkov, ktoré dlhodobo vlastnia, 

ale sú vo vlastníctve obce. Takéto pozemky sú pre obec bezvýznamné a obec má záujem o ich 

odpredaj a tým pomoc s vysporiadaním majetku svojich občanov, či chalupárov. Poslanci mali 

možnosť sa konkrétne oboznámiť s geometrickým plánom, ktorý predložil žiadateľ. Poslanci 

nemali k žiadosti žiadne výhrady a navrhli tak, ako tomu bolo doteraz schváliť zámer prevodu 

majetku obce podľa GP z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zámer prevodu majetku obce podľa § 9 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 poslanci OZ 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,-  €. 

Poslanci zároveň uložili starostke obce zverejniť zámer prevodu majetku obce v zmysle zákona. 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

20. Schválenie odmeny za rok 2020 pre  hlavnú kontrolórku obce a navýšenie platu 

starostky obce 

 

Poslanci OZ doplnili tento bod programu priamo na zasadaní OZ. Poslanci najprv rokovali 

o odmene hlavnej kontrolórke obce za rok 2020. Poslanci vyjadrili názor, že HK vykonáva 

svoju prácu kvalitne a podieľa sa aj na ďalších záležitostiach v súvislosti s poradenskou 

činnosťou pre obec, príprave rozpočtu obce a pod..  Z uvedeného dôvodu sa rozhodli schváliť 

hlavnej kontrolórke v súlade s ustanovením §18c odsek 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu vo výške 29 % z jej platu za 12 

kalendárnych mesiacov roka 2020, čiže za mesiace január až december 2020. Odmena bude 

vyplatená v najbližšom výplatnom termíne. 

Po diskusii k odmene pre hlavnú kontrolórku obce poslanci prešli k rozprave o návrhu 

navýšenia platu starostky obce. Starostka má schválený základný plat bez navýšenia. Všetci 

zúčastnení poslanci sa priklonili k názoru, že starostka vykonáva svoju prácu kvalitne, veľmi 

aktívne sa zapája do projektov, ktoré sú vo veľkej miere úspešné. Obec nie je zadĺžená 

a hospodári veľmi dobre, čo sa odzrkadľuje na prebytkovom hospodárení. Z uvedeného dôvodu 

sa poslanci rozhodli v súlade s ustanovením § 4, odst.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

zvýšiť  plat starostky obce o 50 % za obdobie 4 kalendárnych mesiacov - mesiace august až 

november 2020.  



Navýšenie platu bude starostke vyplatené naraz v najbližšom výplatnom termíne.   

Hlasovanie :  

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

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

 

21. Diskusia 

V diskusii starostka obce poďakovala prítomným poslancom a hlavnej kontrolórke obce za 

prácu v roku 2020, za aktívne sa zapájanie do diania v obci, ako aj pomoc pri zveľaďovaní 

obecného majetku. Popriala poslancom príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do Nového 

roka hlavne veľa zdravia. Poslanci nemali do diskusie žiadne iné príspevky. 

 

22.Záver 

V závere sa starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadanie OZ ukončila.  

 

V Rejdovej, dňa 18.12.2020 

 

Zapisovateľ : I.Kolářová 

 

Overovatelia zápisnice :  Ing. E.Valentíková .............................,     

Bc. J.Molčanová ............................ 

 

 

 

       Mgr. Slávka Krišťáková 

       starostka obce 

 

 


