
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 
 

 

Zápisnica zo  zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 15.6.2022 

 
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 . Poslanec Ing. Ján Demko oznámil, že na rokovanie príde s meškaním, Ing. Matej 

Ambruž a Ing. EvaValentíková sa ospravedlnili  z pracovných  dôvodov. Starostka oboznámila 

poslancov s programom rokovania OZ, ktorý obdržali v pozvánke a vyzvala poslancov na 

prípadné doplnenia programu. Poslanci nemali do programu žiadne doplnenia. Doplnenie 

programu nenavrhla ani starostka obce.  

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. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021, vyhodnotenie podnikateľskej činnosti za 

rok 2021, Stanovisko HK k záverečnému účtu 

5. Správa o kontrole čerpania sociálneho fondu obce – HK 

6. Správa o výsledku kontroly vedenia pokladnice za I.Q/2022 - HK 

7. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2022 

8. Schválenie čerpania rezervného fondu obce 

9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vydanie publikácie 

10. Žiadosť o odkúpenie časti parcely vo vlastníctve obce – Ing. Janka Molčanová, Rejdová 

151 

11. Informácia o prebiehajúcich prácach na projekte zážitkového chodníka 

12. 25.ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu – organizačné zabezpečenie 

13. GFF Rejdová 2022 – organizačné zabezpečenie 

14. Informácia o utečencoch z Ukrajiny na území obce, refundácia nákladov 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

 

Hlasovanie :  

Za :4 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, 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 : Mgr.O.Dovalovský, M.Dovalovský 

Návrhová komisia : JUDr. O.Hric, Bc. J.Molčanová 

 

Hlasovanie :  

Za :4 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, 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. Jednotlivé 

uznesenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.K uzneseniu ohľadom skladu „Bujačiareň“ 

starostka obce poznamenala, že dodávateľ opravy strechy je vybraný a práce budú zrealizované 

na jeseň 2022. K uzneseniu ohľadom podávania projektov starostka poslancom oznámila, že 

obci bola schválená dotácia z KSK na 48.ročník GFF Rejdová 2022 vo výške 6.000 €.   Poslanci 

zobrali informáciu z kontroly uznesení na vedomie. 

 

Hlasovanie :  

Za :4 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský  / 

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

 

 

4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2021, vyhodnotenie podnikateľskej činnosti 

za rok 2021, Stanovisko HK k záverečnému účtu 

 

Ekonómka obce Ing. Roliková oboznámila poslancov, že návrh záverečného účtu obce bol 

zverejnený od 27.5.2022 na internetovej stránke obce a vývesnej tabuli. Zo strany občanov 

neboli vznesené žiadne pripomienky. Ekonómka ozrejmila poslancom z čoho sa záverečný účet 

skladá a aký je výsledok hospodárenia obce za rok 2021. K vyhodnoteniu podnikateľskej 

činnosti podotkla, že aj v roku 2021 bola podnikateľská činnosť vo veľkej miere ovplyvnená 

pandémiou koronavírusu, z uvedeného dôvodu väčšinu nákladov znášala bežná činnosť. 

Ekonómka tiež upozornila na nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch, ktoré sú dosť 

vysoké. Hlavná kontrolórka obce v správe zhodnotila, že ZÚ je vypracovaný v súlade so 

zákonom a odporúča ho obecnému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad. Poslanci nemali 

k predloženému materiálu žiadne otázky. 

Poslanci zobrali stanovisko HK na vedomie. Zároveň schválili záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad , pridelenie zostatku príjmových FO do rezervného fondu vo výške 

65.577,40 €, účtovnú závierku obce za rok 2021, ktorá predstavuje zisk z hlavnej činnosti vo 

výške 17040,30 €. Tento sa preúčtuje na účet 428. Poslanci zobrali na vedomie výsledok 

hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2021 a schválili rozdelenie výsledku 

hospodárenia – zisk vo výške 20,33 €, ktorý ostáva ako nerozdelený HV v podnikat.činnosti. 

Zároveń schválili účtovnú závierku obce za rok 2021, ktorá predstavuje v podnikateľskej 

činnosti zisk vo výške 20,33 €, ktorý sa preúčtuje na účet 428. 

 

 



Hlasovanie :  

Za :4 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský  / 

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

 

 

5.Správa o kontrole čerpania sociálneho fondu obce – HK 

 

Správu predložila poslancom hlavná kontrolórka. Cieľom kontroly bola kontrola čerpania 

sociálneho fondu obce za rok 2021.V správe kontrolórka konštatuje, že kontrolou nebol zistený 

nesúlad medzi účtovným stavom SF a zostatkom na účte SF v banke. Poslanci nemali ku 

kontrole žiadne otázky a zobrali ju na vedomie. 

 

 

Hlasovanie :  

Za :4 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský  / 

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

 

 

6. Správa o výsledku kontroly vedenia pokladnice za I.Q/2022 – HK 

 

Hlavná kontrolórka predložila poslancom správu z výkonu kontroly pokladne za I.Q/2022. 

V odporúčaniach uviedla, že doklady sa musia vyhotovovať bez zbytočného odkladu a zakladať 

ich bez nezrovnalostí. Žiadne závažné zistenia z kontroly nevyplynuli. Poslanci zobrali 

výsledky kontroly na vedomie.  

 

Hlasovanie :  

Za :4 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský  / 

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

 

 

7.Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2022 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti 

na II.polrok 2022. Návrh bol zverejnený na internetovej stránke obce a vývesnej tabuli OcÚ. 

Poslanci nemali k návrhu žiadne doplnenia a plán kontrolnej činnosti schválili.  

 

Hlasovanie :  

Za :4 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský  / 

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

 

8.Schválenie čerpania rezervného fondu obce 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na čerpanie sociálneho fondu obce na opravu 

strechy skladu „Bujačiareň“. Na pracovnom stretnutí konanom dňa 9.3.2022 komisia v zložení 

poslancov OZ skonštatovala, že sa jedná o havarijný stav, ktorý je nutné urgentne riešiť. 

Z uvedeného dôvodu starostka začala s realizáciou verejného obstarávania, prostredníctvom 

ktorého bola vybraná dodávateľska firma na opravu strechy. Starostka  odporučila na 

odstránenie havarijného stavu využiť prostriedky rezervného fondu. Poslanci s použitím 

prostriedkov RF súhlasili a schválili jeho použitie vo výške 37.000 €.  

 



Hlasovanie :  

Za :4 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský  / 

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

 

9.Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vydanie publikácie 

 

Starostka obce informovala poslancov, že dňa 25.4.2022 bola obci doručená žiadosť p. Marcela 

Maniaka o poskytnutie finančného príspevku na vydanie publikácie o partizánskych 

a povstaleckých obciach na Slovensku. Ekonómka obce ozrejmila poslancom, že z rozpočtu 

obce nie je možné poskytovať cudzím osobám finančné príspevky. Starostka preto navrhla 

prispieť na uvedenú publikáciu, v ktorej je zahrnutá aj Obec Rejdová formou objednania kníh. 

 

Pri rozprave o tomto bode programu vstúpil do rokovacej miestnosti poslanec Ing. Ján Demko. 

 

Poslanci súhlasili s objedaním uvedenej publikácie v počte 10 ks.  

 

Hlasovanie :  

Za :5 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský , Ing. J.Demko / 

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

 

 

 

10.Žiadosť o odkúpenie časti parcely vo vlastníctve obce – Ing. Janka Molčanová, 

Rejdová 151 

 

Dňa 5.5.2022 obdržala obec Rejdová žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely, žiadateľkou 

Ing. Jankou Molčanovou. Ing. Molčanová žiada o predbežné stanovisko poslancov OZ. Jedná 

sa o parcelu v blízkosti jej rodinného domu, o ktorú sa viac ako 30 rokov stará a udržuje ju. Na 

základe telefonického rozhovoru starostka obce zistila, že Ing. Molčanová má tento záujem 

hlavne z dôvodu parkovania motorových vozidiel susedov.  Starostka prisľúbila Ing. 

Molčanovej, že skúsi tento problém so susedom poriešiť dohovorom a keď sa situácia nezlepší 

následne bude táto žiadosť opätovne prejednávaná. Geometrický plán zatiaľ žiadateľka 

nerobila, nakoľko sa podľa jej slov jedná zatiaľ len o predbežnú žiadosť. Poslanci zobrali 

vysvetlenie starostky obce na vedomie a taktiež zobrali na vedomie žiadosť Ing. Janky 

Molčanovej.  

 

Hlasovanie :  

Za :5 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský , Ing. J.Demko / 

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

 

11.Informácia o prebiehajúcich prácach na projekte zážitkového chodníka 

 

Starostka obce informovala poslancov v súvislosti s realizáciou projektu zážitkového chodníka, 

že v mesiaci máj 2022 bola celá trasa chodníka vyčistená od kríkov. Vyčistená bola aj obecná 

parcela , na ktorej bude postavený altánok a vstup na chodník cez potok . Prebiehali tiež 

prieskumy trhov na výber určitých tovarov. Poslanci v diskusii k tomuto bodu programu 

zisťovali akou trasou chodník povedie a do kedy je termín jeho ukončenia. Informáciu zobrali 

na vedomie.  

 

 



Hlasovanie :  

Za :5 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský , Ing. J.Demko / 

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

 

12.25.ročník Hviezdicového výstupu na Stolicu – organizačné zabezpečenie 

 

Starostka obce informovala, že 25.ročník výstupu sa uskutoční dňa 9.7.2022. Keďže sa jedná 

o jubilejný ročník starostka navrhuje dať vyrobiť okrem tričiek a vlajok aj pamätné odznaky. 

Poslanci s týmto nápadom súhlasili. Starostka zároveň informovala, že akcie sa už tradične 

zúčastnia aj hostia z družobného mesta Sajobábony. Starostka požiadala poslancov o účasť na 

tejto akcii a pomoc pri jej organizačnom zabezpečení. Poslanci sa nakoniec dohodli, že 

štartovné nebude vyberané,  odznak a vlajka budú pre účastníkov výstupu zdarma. Tak ako 

tradične bude na akcii podávané občerstvenie a tombola.  

 

Hlasovanie :  

Za :5 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský , Ing. J.Demko / 

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

 

 

 

13.GFF Rejdová 2022 – organizačné zabezpečenie 

 

Starostka obce informovala poslancov, že 48.ročník GFF je naplánovaný v termíne 18.-

20.8.2022. V súvislosti s tým informovala poslancov, že obec získala dotáciu z KSK vo výške 

6.000 €. Z dotácie plánuje zrekonštruovať javisko a pokryť náklady v súvislosti s účinkujúcimi 

i materiálnymi potrebami. Starostka informovala poslancov o predbežnom programe podujatia 

. Podujatie sa tak ako minulý rok uskutoční len  v obci. Vstupné je plánované aj zo strany GOS 

aj zo strany obce zvýšiť, nakoľko sa zvýšili aj celková náklady či už na dopravu, stravovanie 

a pod. Starostka požiadala poslancov o spoluprácu pri oprave pódia pri chalúpke , ale aj iných 

organizačných veciach. Poslanci zobrali informáciu ohľadom GFF na vedomie a schválili 

poplatky nasledovne : vstupné na piatkový program 5,- €, poplatky pre predajcov stravy 

s potrebou napojenia na vodu a elektrinu : 50 €/1 deň, poplatky pre predajcov, ktorí potrebujú 

len elektrinu : 25 €/1 deň, ostatní predávajúci okrem remeselníkov : 10 €/ 1 deň, vstupné  na 

večernú zábavu v piatok a sobotu pre návštevníkov, ktorí nebudú mať zakúpené vstupné na 

program: 2 €.  

 

Hlasovanie :  

Za :5 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský , Ing. J.Demko / 

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

 

 

14. Informácia o utečencoch z Ukrajiny na území obce, refundácia nákladov 

 

Starostka informovala, že ku dňu zasadnutia OZ je v obci ubytovaných 13 odídencov 

z Ukrajiny. Obec poskytuje priestory TU na námestí obce ako núdzové ubytovanie, náklady sú 

hradené OÚ Rožňava. Fyzické osoby, ktoré poskytujú ubytovanie v rodinných domoch majú 

poplatky tiež hradené cez OÚ Rožňava. Starostka zároveň informovala poslancov, že od 

27.5.2022 vykonáva 7 Ukrajincov dobrovolnícke práce pri OcÚ. Starajú sa o kvety, vykonávajú 

práce v súvislosti so starostlivosťou o verejné priestranstvá v obci a  pri základnej škole 

a v Rejdovke -RSP. Podľa avizovaných informácií by sa mal príspevok za ubytovanie predĺžiť 



do konca mesiaca september 2022. Poslanci zobrali informácie na vedomie.  

Hlasovanie :  

Za :5 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Mgr. O.Dovalovský, M.Dovalovský , Ing. J.Demko / 

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

 

 

 

15.Diskusia 

 

V diskusii starostka obce informovala poslancov o vyhlásenom termíne komunálnych volieb 

a to dňa 29.10.2022. Voľby budú spojené s voľbami do VÚC a budú sa konať od 7.00 hod. do 

20.00 hod. Priebežné informácie obec sleduje prostredníctvom webových stránok a OÚ 

Rožňava.  

Starostka obce tiež informovala poslancov, že dňa 16.6.2022 sa v obci uskutoční športový deň 

zamestnancov Domovov sociálnych služieb KSK pod záštitou predsedu KSK. Túto akciu 

organizuje DSS Jasanima Rožňava v spolupráci s obcou Rejdová. Predpokladaný počet 

účastníkov je cca 100 ľudí.  

 

16.Záver 

 

V závere sa starostka poďakovala prítomných poslancom za účasť na zasadaní a zasadanie 

ukončila.  

 

 

V Rejdovej, 20.6.2022 

 

Zapísala : I.Kolářová 

 

Overovatelia zápisnice : Mgr. O.Dovalovský ....................... 

   M.Dovalovský ............................ 

 

 

 

         Mgr. Slávka Krišťáková v.r. 

Starostka obce 

 

 

 


