
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 

 

Zápisnica zo  zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 16.6.2021 

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. 4 

poslanci . Poslanci Mgr. Ondrej Dovalovský a Marek Dovalovský svoju neúčasť ospravedlnili. 

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

Poslanci nemali do programu žiadne doplnenia. Starostka navrhla do programu doplniť 

nasledovný bod, ktorý bude vložený pred bod č.15.Diskusia :  

Bod č.15  Výzva MV SR na miestne občianske poriadkové služby – schválenie predloženia 

žiadosti 

Diskusia sa presúva na bod č.16 a Záver na bod č.17. 

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. Záverečný účet obce za rok 2020-schválenie, Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za rok 2020. 

Stanovisko HK k záverečnému účtu . 
5. Prevod majetku obce – Ing. Ján Oravec , Snina – schválenie 
6. Prevod majetku obce – Ing. Ján Mihók, Rejdová – schválenie 
7. Správa HK o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za 

II.polrok 2020 
8. Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2021- schválenie 
9. Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby – Dom seniorov n.o. Rejdová 
10. Správa o činnosti obce, DHZO, Klubu dôchodcov a OZ Hôra Rejdová za rok 2020 
11. Informácia o činnosti sociálneho podniku Rejdovka s.r.o. 
12. Informácia o zrealizovaných a plánovaných opravách na obecnom vodovode 
13. Hviezdicový výstup na Stolicu – organizačné zabezpečenie 
14. Žiadosť o odkúpenie motorového vozidla UVAZ 

15. Výzva MV SR na miestne občianske poriadkové služby – schválenie predloženia žiadosti 
16. Diskusia 
17. Záver 
Hlasovanie : Za :4 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , Ing.Valentíková  / 

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



Po hlasovaní o schválení programu vstúpil do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Ján Demko. 

 

2. Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

Predsedajúci určil zapisovateľa , návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice nasledovne : 

Zapisovateľ : I.Kolářová 

Overovatelia zápisnice : Ing. J.Demko, JUDr. Ondrej Hric 

Návrhová komisia : Ing.Valentíková, Ing.Ambruž 

 

Hlasovanie :  

Za :5 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Demko, 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 ohľadom 

prevodu majetku obce starostka informovala, že zámery prevodov boli vyvesené po dobu 15 dní na 

vývesnej tabuli OcÚ a internetovej stránke obce, žiadne pripomienky vznesené neboli. 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, , Ing. Valentíková, Ing.Demko/ 

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

 

4. Záverečný účet obce za rok 2020-schválenie, Vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za rok 2020. 
Stanovisko HK k záverečnému účtu  
 
Ekonómka obce informovala poslancov o záverečnom účte obce za rok 2020. Ozrejmila poslancom , že 
ZÚ má presne predpísanú štruktúru, podľa ktorej sa spracúváva. Podkladom pre spracovanie ZÚ boli 
podklady z účtovníctva. ZÚ bol vyvesený na vývesnej tabuli a internetovej stránke obce po dobu 15 dní, 
čím bola splnená zákonom stanovená lehota. Žiadne pripomienky zo strany občanov vznesené neboli. 
Ekonómka informovala poslancov, že výška finančných prostriedkov, ktoré navrhuje presunúť do 
rezervného fondu obce je 41.592,18 €. K ZÚ podala stanovisko aj hlavná kontrolórka obce , ktorá ho 
navrhuje schváliť . Poslanci OZ nemali žiadne iné pripomienky, ani otázky. Poslanci zobrali stanovisko 
HK k záverečnému účtu obce na vedomie. Schválili záverečný účet a celoročné hospodárenie bez 



výhrad, pridelenie zostatku príjmových FO do rezervného fondu vo výške 41.592,18 € a účtovnú 
závierku obce, ktorá predstavuje z hlavnej činnosti stratu vo výške -18.882,37 €. Táto sa preúčtuje na 
účet 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  
 

Hlasovanie :  

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

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

 

Súčasťou uvedeného bodu programu bolo aj vyhodnotenie podnikateľskej činnosti obce za rok 2020. 

Ekonómka obce informovala poslancov, že predmetom obecného podnikania sú ubytovacie 

a stravovacie služby a prevádzkovanie vodovodu. Celková činnosť bola ovplyvnená koronavírusom, 

ktorý zasiahol hlavne ubytovacie a stravovacie služby, ktoré nemohli byť poskytované. Z uvedeného 

dôvodu musela byť väčšia časť nákladov turistických ubytovní hradená z bežného rozpočtu obce, keďže 

tieto priestory sú využívané aj na bežné účely. Podnikateľská činnosť skončila s výsledkom 

hospodárenia – zisk vo výške 129,86 € po zdanení. Poslanci zobrali na vedome výsledok hospodárenia 

z podnikateľskej činnosti obce za rok 2020. Schválili , že  výsledok hospodárenia z podnikateľskej 

činnosti, t.j. zisk vo výške 129,86 € ostane ako nerozdelený hospodársky výsledok v podnikateľskej 

činnosti. Poslanci tiež schválili účtovnú závierku obce Rejdová za rok 2020, ktorá predstavuje zisk vo 

výške 129,86 €.Tento sa preúčtuje na účet 428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

1. Prevod majetku obce – Ing. Ján Oravec , Snina – schválenie 
 
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.  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. O ich odkúpenie žiada z dôvodu vysporiadania si majetku, ktorý 

užíva. Zámer prevodu majetku bol schválený poslancami OZ  uznesením č. 240/31.3.2021. Zámer bol 

vyvesený po dobu 15 dní na internetovej stránke obce a vývesnej tabuli. Žiadne pripomienky zo strany 

občanov neboli vznesené. Poslanci sa s predmetnou žiadosťou oboznámili už pri schvaľovaní zámeru 

prevodu, preto nemali k bodu programu žiadne iné doplnenia.  

Poslanci OZ schválili prevod 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. Zámer prevodu majetku bol schválený uznesením č. 

240/31.3.2021. Celková výmera: 46 m2. Stanovená cena: 2 € / 1 m2. Cena celkom: 92,-  €. 

Poslanci zároveň poverili starostku uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu so žiadateľom.  

Hlasovanie :  

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

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

 

2. Prevod majetku obce – Ing. Ján Mihók, Rejdová – schválenie 
 
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.  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. Zámer prevodu majetku bol schválený uznesením č. 

241/31.3.2021 a bol vyvesený po dobu 15 dní na vývesnej tabuli a internetovej stránke obce. Žiadne 

pripomienky zo strany občanov vznesené neboli. Keďže poslanci sa s predmetnou žiadosťou detailne 

oboznámili už pri schvaľovaní zámeru prevodu nemali žiadne doplňujúce otázky a schválili prevod 

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, nar.29.4.1952. 

Ako osobitný zreteľ uvádzame 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. 

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. Zámer prevodu majetku bol schválený uznesením č. 

241/31.3.2021.Celková výmera: 37 m2. Stanovená cena: 2 € / 1 m2. Cena celkom: 74,-  €. 

Zároveň uložili starostke obce uzavrieť s kupujúcim kúpno-predajnú zmluvu. 

 Hlasovanie :  

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

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



3. Správa HK o výsledku kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za 
II.polrok 2020 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu o výsledku kontroly vykonávania základnej 

finančnej kontroly príjmov , výdavkov a finančných operácií obce Rejdová za obdobie od 1.7.2020 d 

31.12.2020. Vysvetlila poslancom na čo sa pri kontrole zamerala a výsledky jej zistení. Poslanci nemali 

k správe žiadne otázky a zobrali ju na vedomie  

Hlasovanie :  

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

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

 

4. Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2021- schválenie 
 
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom na schváleníe návrh plánu jej kontrolnej činnosti na 
II.polrok 2021. Pred rokovaním OZ bol návrh plánu zverejnený na internetovej stránke obce a vývesnej 
tabuli po dobu 15 dní. Poslanci nemali k návrhu žiadne doplnenia ani výhrady. Žiadne pripomienky 
neboli vznesené ani zo strany obyvateľov obce. Poslanci hlasovaním plán kontrolnej činnosti HK na 
II.polrok 2021 jednohlasne schválili. 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 
5. Žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby – Dom seniorov n.o. Rejdová 
 
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 3.5.2021 podal Dom seniorov n.o. Rejdová 12 

opakovanú žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby neverejnému 

poskytovateľovi na r.2021 v zmysle zákona č. 448/2008 Zb. na 1 obyvateľa s trvalým pobytom na území 

obce Rejdová p. Ján Tomášik, Rejdová 82. Dom seniorov n.o. vo svojej žiadosti výšku finančného 

príspevku neuvádza. Na predchádzajúcom zasadaní OZ bol Domu seniorov schválený finančný 

príspevok vo výške 140 €/1 klienta a celý rok  tak ako tomu bolo aj v roku 2020. Pri výpočte sme 

postupovali podľa usmernení organizácie Sociofórum.  

Jedná sa o občana obce Rejdová, preto starostka obce navhrhuje postupovať obdobne aj v prípade 

tejto žiadosti , t.j. schváliť príspevok vo výške 140 € na celý rok. V prepočte na 8 mesiacov a 9 dní, /od 

22.4.2021 do 31.12.2021/to činí sumu 96,52 €.  Poslanci sa k tomuto návrhu priklonili a vyjadrili názor,  

 

 



že je potrebné postupovať rovnako ako tomu bolo aj v predchádzajúcej žiadosti. Poslanci schválili 

finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby pre Dom seniorov Rejdová n.o. vo výške 96,52 € 

na klienta Jána Tomášika a rok 2021.  

 

Hlasovanie :  

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

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

 

6. Správa o činnosti obce, DHZO, Klubu dôchodcov a OZ Hôra Rejdová za rok 2020 
 
 
Starostka obce predložila poslancom správy o činnosti obce Rejdová, DHZO , Klubu dôchodcov a OZ 
Hôra Rejdová. V správe o činnosti obce sa starostka zamerala na väčšie opravy a rekonštrukcie 
obecného majetku, ktoré boli zrealizované v roku 2020, zhrnula poskytnuté dotácie , ktoré prispeli 
k zveľadeniu obecného majetku.  Správu o činnosti predložil poslancom OZ aj veliteľ DHZO p.Erik 
Štefánik. V správe zhrnul činnosť hasičského zboru, jeho aktivity a činnosť. Predsedníčka Klubu 
dôchodcov p. Ambružová zas predložila správu o činnosti tejto organizačnej zložky. Správa 
o uskutočnených akciách a podujatiach bola predložená aj predsedníčkou OZ Hôra Rejdová. Všetky 
tieto zložky sú napojené na obecný rozpočet z uvedeného dôvodu sa poslancom OZ predkladajú aj 
správy o ich činnosti. Poslanci zobrali správu činnosti obce, DHZO, Klubu dôchodcov a OZ Hôra 
Rejdová za rok 2020 na vedomie.  
 

Hlasovanie :  

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

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

 

7. Informácia o činnosti sociálneho podniku Rejdovka s.r.o. 
 

Starostka obce, ktorá je zároveň konateľkou Rejdovky s.r.o. predložila poslancom OZ správu o činnosti 

sociálneho podniku so 100 % účasťou obce za obdobie od 1.1.2021 do 31.5.2021. Starostka 

informovala poslancov , že k 31.5.2021 pracovalo v Rejdovke celkovo 6 zamestnancov, z toho 4 na 

pracovnú zmluvu a 2 na dohodu o vykonaní práce. Od mesiaca apríl začala spoločnosť vykonávať aj 

činnosti v lesníctve prostredníctvom subdodávateľa. Starostka informovala poslancov, že od 1.6.2021 

zamestnala v Rejdovke 2 zamestnancov na ½ uväzok. Zamestnanci budú vykonávať kosenie verejných 

priestranstiev a budú zamestnaní na dobu určitú do 31.10.2021.  

 

 



Starostka zároveň predostrela poslancom zámer zabezpečovať cez sociálny podnik upratovacie služby 

pre obec, nakoľko upratovačka obce požiadala o rozviazanie pracovného pomeru dohodou ku dňu 

31.7.2021. Poslanci sa k tomuto zámeru priklonili. Správu o činnosti sociálneho podniku poslanci 

zobrali na vedomie.  

 

Hlasovanie :  

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

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

 
 

8. Informácia o zrealizovaných a plánovaných opravách na obecnom vodovode 
 
Starostka obce informovala poslancov o zrealizovaných prácach na oprave obecného vodovodu, ktorý 
je značne zastaralý a poruchový. Tieto opravy boli plánované a ich realizáciu starostka konzultovala aj 
s poslancami OZ, ktorí vyčlenili sumu aj z rezervného fondu obce.  Starostka informovala poslancov, že 
bola zrealizovaná väčšia oprava na výmene redukčného ventilu a uzatváracích šupátok v šachte na 
križovatke na ulici. Boli opravené 2 poruchy a vymenené celé vodovodné potrubie v chráničke pod 
potokom na rómskej osade. Tieto práce boli realizované dodávateľsky. Starostka informovala 
poslancov o zámere výmeny šupátok v šachte na vyšnom konci pri obecnej garáži, ktoré sú taktiež 
nefunkčné a pri odstraňovaní porúch je nutné uzatvárať vodu až v obecnom vodojeme.  Poslanci 
s realizáciou týchto prác súhlasili a vyjadrili názor, že obecný vodovod je nevyhnutné postupne 
rekonštruovať.  Informáciu o opravách vodovodu zobrali poslanci na vedomie.  
 

Hlasovanie :  

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

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

 

9. Hviezdicový výstup na Stolicu – organizačné zabezpečenie 

Starostka obce informovala poslancov o plánovanom 24.ročníku Hviezdicového výstupu na Stolicu, 
ktorý sa uskutoční dňa 10.7.2021. Starostka informovala poslancov o prípravných prácach v súvislosti 
s organizačným zabezpečením. Zároveň poznamenala, že na akciu pozve aj družobných hostí 
z Maďarska, ale len v menšom počte – max.15 osôb, nakoľko v danom termíne je v obci viac rodinných 
stretnutí a tak je obmedzená ubytovacia kapacita. Starostka požiadala poslancov o pomoc a účasť na 
tejto akcii . Poslanci, ktorí budú môcť sa akcie určite zúčastnia. Poslanci v hlasovaní schválili štartovné 
vo výške 1 € a  predaj tričiek s logom výstupu vo výške 7 €.  

Hlasovanie :  

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

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

 



10. Žiadosť o odkúpenie motorového vozidla UVAZ 
 

Starostka obce informovala poslancov o žiadosti p. Mariana Molčana, Rejdová 56 na odkúpenie vozidla 

vo vlastníctve obce značky UVAZ.  Vozidlo bolo obci darované z Armády SR pred viac ako 7 rokmi. 

Starostka poznamenala, že nie je zástankyňou predaja obecného majetku, aj keď sa toto vozidlo 

v súčasnosti obcou nevyužíva. Poslanec JUDr. Hric poznamenal, že cenu vozidla v prípade jeho predaja 

navýši cena znaleckého posudku. Starostka informovala poslancov, že pri predaji pripadajú do úvahy 

dve formy predaja a to priamy predaj a verejná obchodná súťaž. V obidvoch prípadoch je potrebné dať 

zhotoviť znalecký posudok. Ing.Demko poznamenal, že je za odpredaj tohto vozidla.  Počas ďalšej 

rozpravy k tomuto bodu programu sa poslanec OZ JUDr. Hric ospravedlnil a zo zasadania OZ odišiel 

z pracovných dôvodov. Prítomní poslanci nakoniec konečné stanovisko neprijali a dohodli sa, že žiadosť 

zvážia a bude predmetom rokovania na budúcom zasadnutí OZ. Žiadosť zatiaľ zobrali na vedomie.  

Hlasovanie :  

Za :4 // Ing.Ambruž, ,  Bc. Molčanová, , Ing. Valentíková, Ing.Demko/ 

 Proti : 0  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 1 /JUDr. Hric/ 

 

11. Výzva MV SR na miestne občianske poriadkové služby – schválenie predloženia 

žiadosti 
 

Starostka obce informovala poslancov, že MV SR vyhlásilo dňa 9.6.2021výzvu na predkladanie žiadosti 

o NFP na miestne občianske poriadkové služby, kód výzvy : OPLZ-PO8-2021-1.  Do výzvy sa môžu zapojiť 

obce, ktoré boli už zapojené aj v predchádzajúcich výzvach, čo obec Rejdová spĺňa. Povinná spoluúčasť 

obce je vo výške 5 % a dĺžka projektu je 15 mesiacov. Termín uzávierky je 26.7.2021.  Starostka obce 

informovala poslancov, že má záujem sa do výzvy zapojiť, nakoľko aj v predchádzajúcom období mal 

tento projekt pozitívny vplyv najmä pri riešení problémov s rómskou komunitou žijúcou v našej obci. 

Poslanci s predložením žiadosti pod názvom „Občianska hliadka v obci Rejdová II.“ jednohlasne 

súhlasili . Súhlasili tiež s min. spoluúčasťou vo výške 5 % z vlastných zdrojov a financovaním prípadných 

neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.  

Hlasovanie :  

Za :4 // Ing.Ambruž, ,  Bc. Molčanová, , Ing. Valentíková, Ing.Demko/ 

 Proti : 0  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0    Neprítomní pri hlasovaní : 1 /JUDr. Hric/ 

 

 

 

 

 



 

12. Diskusia 
 

V diskusii starostka obce informovala poslancov aj o termíne konania GFF Rejdová 2021. Po predbežnej 

dohode s GOS Rožňava bude akcia uskutočnená len na námestí obce. Dôraz budeme klásť na 

regionálnu gastronómiu a ľudové remeslá. Starostka tiež informovala poslancov, že obec neplánuje už 

uskutočňovať celoplošné testovania na ochorenie Covid 19, len v prípade ak to bude nevyhnutné. 

Mobilné odberové miesto obec zatiaľ rušiť nebude. Poslanci nemali do diskusie žiadne príspevky. 

 

13. Záver 

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

 

V Rejdovej, 18.6.2021 

 

Zapisovateľ : I.Kolářová 

Overovatelia zápisnice : Ing. J. Demko ............................. 

   JUDr. O.Hric ........................... 

 

        Mgr. Slávka Krišťáková 

            Starostka obce 

 


