
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 
 

 

Zápisnica zo  zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 13.7.2022 

 
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 sa ospravedlnil z rodinných dôvodov,  Ing. EvaValentíková 

sa ospravedlnila  z pracovných  dôvodov a Mgr. Dovalovský sa zasadania nezúčastnil. Starostka 

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

poslancov na prípadné doplnenia programu. Poslanci nemali do programu žiadne doplnenia. 

Starostka obce navrhla do programu doplniť bod „Schválenie čerpania rezervného fondu 

obce“.Tento bod bude doplnený pod č. 7. Diskusia sa presúva na bod č.8 a Záver na bod č.9. 

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. Určenie počtu poslancov OZ obce Rejdová na volebné obdobie 2022-2026 

5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Rejdová  na volebné obdobie 2022-2026 

6. Určenie volebného obvodu v obci Rejdová pre volebné obdobie 2022-2026 

7. Schválenie čerpania rezervného fondu obce 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

Hlasovanie :  

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

Overovatelia zápisnice : JUDr. O.Hric, Bc.J.Molčanová 

Návrhová komisia : Ing. M.Ambruž, M.Dovalovský 

 

Hlasovanie :  

Za :4 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,Ing. M.Ambruž, 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. Starostka poďakovala poslancom za pomoc pri 

organizovaní 25.ročníka Hviezdicového výstupu na Stolicu a v krátkosti zhrnula jeho priebeh. 

Skonštatovala, že akcia dopadla výborne, zúčastnilo sa jej cca 250 osôb. Akcia sa páčila aj 

hosťom z družobného mesta Sajobábony z Maďarska. K uzneseniu ohľadom GFF starostka 

informovala poslancov o pracovnom stretnutí  ohľadom organizačného zabezpečenia festivalu 

s pracovníkmi GOS Rožňava. Informovala poslancov o pripravovanom programe podujatia.  

Poslanci zobrali informáciu z kontroly uznesení na vedomie. 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

4.Určenie počtu poslancov OZ obce Rejdová na volebné obdobie 2022-2026 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že v zmysle harmonogramu volieb do orgánov 

samosprávy obcí a v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov je potrebné v termíne do 20.7.2022 určiť počet poslancov na nové volebné 

obdobie rokov 2022-2026. Podľa zákona „Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred 

voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto: podľa bodu c) od 501 do 1 

000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov. Doteraz malo obecné zastupiteľstvo obce Rejdová 7 

poslancov a starostka obce navrhuje tento počet zachovať. Poslanci sa taktiež priklonili 

k tomuto názoru a určili pre nové volebné obdobie 7 poslancov OZ.  

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Rejdová  na volebné obdobie 2022-

2026 

 

Starostka ďalej informovala poslancov, že z dôvodu konania volieb je potrebné taktiež určiť 

rozsah výkonu funkcie starostu obce. Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jednou zo zákonných kompetencií obecného 

zastupiteľstva je „určiť na celé funkčné obdobie starostu rozsah výkonu jeho funkcie.“. 

Rozsah výkonu funkcie starostu obce v doterajšom období bol určený ako celý úväzok 1/1. 

Na schválenie sa predkladá zachovanie úplného rozsahu výkonu funkcie starostu obce bezo 

zmeny. Poslanci s návrhom súhlasili a určili rozsah výkonu funkcie starostu obce na nové 

volebné obdobie na celý úväzok.  

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 



6.Určenie volebného obvodu v obci Rejdová pre volebné obdobie 2022-2026 

 

Ďalšou kompetenciou obecného zastupiteľstva v súvislosti s konaním volieb je určenie 

volebného obvodu v obci.  

Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,  volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v 

nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

Táto lehota končí dňom 20.7.2022.  Starostka obce navrhuje  ponechať na území Obce Rejdová 

1 volebný obvod . Poslanci s návrhom súhlasili a určili 1 volebný obvod v súvislosti s konaním 

volieb pre celú obec Rejdová.  

 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

7.Schválenie čerpania rezervného fondu obce 

 

Starostka obce predložila poslancom  návrh na schválenie použitia rezervného fondu obce na 

výdavok v súvislosti s projektovou dokumentáciou projektu „Zberný dvor v obci Rejdová. 

Jedná sa o kapitálový výdavok, ktorý je možné čerpať z rezervného fondu obce vo výške 2500 

€. Poslanci schválili čerpanie rezervného fondu vo výške 2500 € na tento účel.  

 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

8.Diskusia 

 

V diskusii starostka informovala poslancov o bežnej činnosti obce. Informovala o terénnych 

úpravách v okolí Bujačiarne a základnej školy. Informovala o prebiehajúcich prácach na 

projekte zážitkového chodníka. Poslanci sa po skončení zasadania boli priamo pozrieť na 

prevedené práce.  

 

9.Záver 

 

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

 

Zapísala : Ing.Roliková 

 

Overovatelia zápisnice : JUDr. O.Hric ........................ 

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

 

 

        Mgr. Slávka Krišťáková, v.r. 

              starostka obce 



 


