
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 

 

Zápisnica zo  zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 30.8..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 Ing. Ján Demko svoju neúčasť ospravedlnili. 

Poslankyňa Ing.Valentíková starostke oznámila, že sa zasadania zúčastní s meškaním. 

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.10.Diskusia :  

Bod č.10  VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených 

obcou - schválenie 

Diskusia sa presúva na bod č.11 a Záver na bod č.12. 

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. Správa HK o výsledku kontroly – kontrola zákaziek s nízkou hodnotou a dodržiavanie zákona č. 

343/2015 Zb. za rok 2019 
5. Informácia o vykonaných prácach v súvislosti s JPU na rómskej osade 
6. Informácia z prejednávania pripomienok -  Zámer vyhlásenia  NP Muránska planina na roky 2020-

2049 
7. Informácia o podaných projektoch v rámci Envirofondu ,  Programu obnovy dediny a žiadosti 

o individuálnu dotáciu v rámci KSK 
8. Výročná správa Rejdovka s.r.o. – RSP za rok 2020 – informácia 
9. Vyúčtovanie 24.ročníka Hviezdicového výstupu na Stolicu a družobnej návštevy zo Sajobábony 
10. VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou - 

schválenie 
11. Diskusia 
12. Záver 
 

Hlasovanie : Za :4 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.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 : Ing. Ambruž, Bc.Molčanová 

Návrhová komisia : M.Dovalovský, JUDr. Hric 

 

Hlasovanie :  

Za :4 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, M.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 uzneseniam ohľadom 

prevodu majetku obce starostka informovala, že boli uzatvorené kúpno-predajné zmluvy, ktoré boli 

zároveň povolené vkladom na katastri. K uzneseniu ohľadom MOPS starostka infomovala, že žiadosť 

o NFP bola podaná v stanovenom termíne. O výsledku bude poslancov informovať. Ostatné uznesenia 

boli splnené, resp. sa priebežne plnia.  Poslanci zobrali informáciu z kontroly uznesení na vedomie. 

Hlasovanie :  

Za :4 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, M.Dovalovský  / 

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

 

4. Správa HK o výsledku kontroly – kontrola zákaziek s nízkou hodnotou a dodržiavanie zákona č. 
343/2015 Zb. za rok 2019 
 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z kontroly zákaziek s nízkou hodnotou za rok 

2019. Pri kontrole neboli nájdené nezrovnalosti. Hlavná kontrolórka však upozornila na povinnosť obcí 

nahadzovať všetky zákazky do centrálneho systému UVO. Starostka informovala, že o tejto povinnosti 

vie, zatiaľ však nebol časový priestor na jej splnenie . Formulár na stránke UVO je dosť komplikovaný 

a starostka informovala poslancov, že by túto povinnosť zadala cez externú firmu, ktorá sa tým zaoberá. 

V minulosti stačilo zadávať súhrnné správy o zákazkach na internetovej stránke obce, teraz je to už 

komplikovanejšie. Poslanci zobrali správu z kontroly na vedomie.  

Hlasovanie :  

Za :4 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, M.Dovalovský  / 

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



5. Informácia o vykonaných prácach v súvislosti s JPU na rómskej osade 
 
Starostka obce informovala poslancov o zrealizovaných prácach v súvislosti s JPU na rómskej osade. 
Informovala, že v rámci I.etapy bola uskutočnená idenfitikácia parciel vlastníkov, kde sa zistili presné 
výmery vlastníkov v obvode JPU. Bol tiež vypracovaný znalecký posudok ktorým bola stanovená cena 
za m2. Dňa 26.8. sa uskutočnilo tiež ustanovujúce zhromaždenie vlastníkov, na ktorom bolo zvolené 
predsedníctvo a schválené stanovy. Predsedníctvo bude zastupovať vlastníkov počas celej doby 
realizácie JPU. Starostka tiež informovala , že Okresný úrad Rožňava, odbor lesný a pozemkový začal 
zasielať vlastníkom návratky, v ktorých sa majú vyjadriť, či chcú svoje podiely predať, zameniť, alebo 
v obvode ostať. 3 poslanci OZ boli na ustanovujúcom zhromaždení prítomní, preto sú oboznámení 
s celkovým priebehom prác. Poslanci skontrolovali predložený výpis z parciel vo vlastníctve obce 
a s výmerou súhlasia. Poslanci zároveň schválili vyrovnanie v pozemkoch pod osídlením, t.z. Obec 
Rejdová naďalej ostáva vlastníkom parciel v danej lokalite.  Poslanci zobrali ostatné informácie na 
vedomie.  
 
Hlasovanie :  

Za :4 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, M.Dovalovský  / 

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

 

6. Informácia z prejednávania pripomienok -  Zámer vyhlásenia  NP Muránska planina na roky 
2020-2049 
 

Starostka obce informovala poslancov o stretnutí ohľadom prejednávania pripomienok k zámeru 

vyhlásenia NP Muráska planina, ktorého sa zúčastnila dňa 3.8.2021. Keďže obec Rejdová ako dotknutá 

obec predložila pripomienky k uvedenému zámeru bola na stretnutie pozvaná. Oproti pôvodnému 

zámeru je k.ú. Stolice navrhnuté ako „chránený areál“ . To však neznamená , že budú iné opatrenia ako 

pri národnom parku. Správa NP prehodnotila na základe pripomienok niektoré skutočnosti a znížila 

navrhnutú výmeru na 18500 ha. Tiež bol urobený ústupok v zmysle jednotlivých zón, ktoré boli časovo 

inak rozvrhnuté. Starostka informovala poslancov, že úbytok dane z nehnuteľnosti by mal pre obec 

Rejdová predstavovať sumu cca 1000 €. Starostka informovala poslancov, že do zápisnice uviedla, že 

na  predložených pripomienkach obec Rejdová naďalej trvá a zonáciu je potrebné hlavne riešiť 

s vlastníkmi pozemkov  v danej lokalite. Poslanci zobrali informáciu na vedomie.  

Hlasovanie :  

Za :4 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, M.Dovalovský  / 

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

 

7.Informácia o podaných projektoch v rámci Envirofondu ,  Programu obnovy dediny a žiadosti 
o individuálnu dotáciu v rámci KSK 
 
Obec Rejdová predkladala koncom roka 2020 a začiatkom roka 2021 3 žiadosti o poskytnutie finančnej 
podpory. Všetky žiadosti už boli vyhodnotene a preto starostka obce podala informáciu poslancom. 
Žiadosť na Envirofond – oprava verejného vodovodu nebola zaradená do hodnotenia. Dôvodom bola 
skutočnosť, že na osvedčovacej doložke k potvrdeniu Inšpektorátu práce nebola pečiatka a podpis. 
Starostka vyjadrila názor, že potvrdenia štátnych orgánov by si mali štátne orgány sťahovať sami 
a nežiadať o nich obce, takto je to aj v zákone, ktorý sa však nedodržuje. Viacerým susedným obciam 
projekty  nezaradili do hodnotenia z tohto dôvodu, čo potvrdila aj hlavná kontrolórka obce. Na 



zasadnutí OZ, ktoré sa konalo začiatkom roka 2021 bolo dohodnuté, že ak ani na tretí-krát nebude 
žiadosť na opravu vodovodu schválená obec pristúpi k rekonštrukcii komunikácie v tomto úseku a to 
od súp.č.1 po dom seniorov. Za týmto účelom boli vyčlenené aj finančné prostriedky v rozpočte obce. 
Starostka dala na základe oznámenia o nezaradení žiadosti na opravu vodovodu do hodnotenia  
vypracovať rozpočet -  výkaz,výmer, ktorý bude slúžiť ako predpokladaná hodnota zákazky k prieskumu 
trhu na výber zhotoviteľa. PHZ vychádza podľa rozpočtu na sumu 33.738,36 € s DPH , pričom po 
vysúťažení by mala táto suma klesnúť . Keďže oprava cesty je zahrnutá v rozpočte obce poslanci nemali 
k uvedenej informácii žiadne otázky, ani výhrady. 
Ďalšiu žiadosť podávala obec cez SAŽP – Program obnovy dediny. Žiadosť bola zameraná na 
rekonštrukciu autobusovej zastávky a okolitého priestranstva pri fare. Ani táto žiadosť nebola 
podporená.  
Tretím podaným projektom bol projekt na GFF Rejdová 2021 – výroba a dodanie lavičiek na sedenie 
pre návštevníkov festivalu. KSK schválil obci dotáciu vo výške 3000 €. Lavičky boli objednané u p. Ing. 
Jaroslava Breznena, ktorý predložil najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Lavičky  boli dodané v demonte 
a ich finalizáciu si obec zabezpečí vlastnými zamestnancami.  
Poslanci zobrali informácie o vyhodnotení podaných projektov na vedomie. 
 

Hlasovanie :  

Za :4 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, M.Dovalovský  / 

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

 

8.Výročná správa Rejdovka s.r.o. – RSP za rok 2020 – informácia 
 
Starostka obce, ktorá je zároveň konateľkou Rejdovky s.r.o. – RSP predložila poslancom výročnú správu 
spoločnosti za rok 2020. Vo výročnej správe, ktorá sa predkladá každoročne aj na MPSVaR je zhrnuté 
hospodárenie spoločnosti za rok 2020, komentár k výsledkom jej činnosti, prehľad o výnosoch 
a nákladoch, ako aj bilancia aktív a pasív. Súčasťou správy je aj prehľad o počte zamestnancov 
a predpokladaný vývoj spoločnosti. RSP je povinný predložiť výročnú správu aj na prerokovanie 
obecnému zastupiteľstvu. Poslanci mali správu vopred a mali možnosť sa s ňou detailne oboznámiť. 
K správe nemali žiadne otázky a zobrali ju na vedomie .  
 
Hlasovanie :  

Za :4 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, M.Dovalovský  / 

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

 
Po hlasovaní o tomto bode programu vošla do rokovacej miestnosti poslankyňa Ing. Eva Valentíková. 
 
 
 
 
 
9. Vyúčtovanie 24.ročníka Hviezdicového výstupu na Stolicu a družobnej návštevy zo Sajobábony 
 
V mesiaci júl sa konal 24.ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu. Pracovníčka obce p. Kolářová 
pripravila poslancom vyúčtovanie tejto akcie. Vo vyúčtovaní bola informácia o príjmoch a výdavkoch. 
Príjem tvorilo štartovné, predaj tričiek, tomboly a príjem z občerstvenia a predaja gulášu a kapustnice. 



Výdaj tvoria suroviny do varenia, občerstvenie, výdaje na čistenie trasy a iné. Rozdiel bol vyčíslený na 
-246,99 €. Starostka informovala , že takéto športové akcie nie sú ziskové a obec ich neorganizuje za 
účelom dosahovania zisku. 
V rámci výstupu na Stolicu navštívili obec aj družobní hostia zo Sajobábony v menšom počte ako 
obvykle, čo bolo spôsobené COVIDOM. V sobotu strávili družobní hostia na Stolici, večera bola 
zabezpečená v Hostinci pod Stolicou . Nedeľa bola venovaná prehliadke Dobšinskej ľadovej jaskyne 
a Kaštieľa Betliar. Výdaje na družobnú návštevu boli vyčíslené na sumu 709,16 €.  
Poslanci zobrali vyúčtovanie hviezdicového výstupu na Stolicu a družobnej návštevy zo Sajobábony na 
vedomie. 
 
 
Hlasovanie :  

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

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

 

10. VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou - 
schválenie 

 

Starostka obce informovala poslancov o nutnosti schválenia VZN, ktorým sa určuje výška príspevkov 

v školských zariadeniach zriadených obcou. Návrh VZN bol vyvesený po dobu 15 dní na vývesnej tabuli 

obce a internetovej stránke obce. Zo strany občanov neboli vznesené žiadne pripomienky. Poslanci 

nemali k návrhu VZN tiež žiadne pripomienky. Poslanci schválili VZN č. 3/2021 o určení výšky 
príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou v predloženom znení s účinnosťou 15-
tym dňom od vyvesenia. 

 
Hlasovanie :  

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

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

 

11. Diskusia 
 
V diskusii starostka obce informovala poslancov, že zvažuje nad osadením chlorátora do vodojemu, 
ktorý by zabezpečil dávkovanie chlóru podľa prietoku vody. Dala vypracovať predbežnú cenovú 
ponuku, cena vychádza až na 3000 €, preto starostka zvažuje zahrnúť túto investíciu do výdajov až na 
budúci rok.  
Na základe neschválenia žiadosti cez Program obnovy dediny, starostka navrhla poslancom , že  

pomocou vlastných zamestnancov , poslancov a stavebnej firmy by obec začala s opravou , resp. 

výstavbou altánku, ktorý slúži ako autobusová zastávka z vlastných zdrojov. Altánok je v dezolátnom 

stave a môže spôsobiť ohrozenie zdravia cestujúcich i obyvateľov obce. Obec nerealizovala v tomto 

roku žiadne veľké projekty a hospodári veľmi dobre, preto nie je problém urobiť aspoň časť projektu 

aj z vlastných zdrojov. Prostriedky budú čerpané z bežného rozpočtu obce na rok 2021. Poslanci 

s týmto návrhom súhlasili.  

Ostatní prítomní poslanci nemali v diskusii žiadne príspevky. 



12. Záver 

Zasadanie OZ ukončila starostka obce, ktorá sa prítomným poďakovala za účasť. 

 

Zapísala : I.Kolářová  

Overovatelia zápisnice : 

Bc. Molčanová ........................ 

Ing. M.Ambruž ...................... 

 

 

 

       Mgr. Slávka Krišťáková, v.r. 

          Starostka obce 

 


