
Zápisnica zo  zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 12.10.2022 

 
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. 5 

poslancov . Poslanec Ing. Ján Demko sa ospravedlnil a Mgr. Ondrej 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. 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. Správa o činnosti ZŠ Rejdová  

5. Správa o činnosti MŠ Rejdová 

6. Prehľad o čerpaní rozpočtu k 30.9.2022+III.úprava rozpočtu obce, stanovisko HK 

k úprave rozpočtu 

7. Správa o výsledku kontroly – čerpanie rezervného fondu obce 

8. Správa o výsledku kontroly – pokladničná agenda 

9. Správa o výsledku kontroly – vyúčtovanie poskytnutej dotácie pre OZ Hôra Rejdová 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce  

11. Vyúčtovanie GFF Rejdová 2022 

12. Informácia o projektoch podaných obcou ,  prácach na obnove obecného majetku, činnosti 

sociálneho podniku Rejdovka s.r.o. 

13. Diskusia 

14. Záver 

 

Hlasovanie :  

 

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

 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 :  M.Dovalovský, Ing. Ambruž 

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

 

Hlasovanie :  

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

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. Poslanci zobrali informáciu z kontroly 

uznesení na vedomie. 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

4.Správa o činnosti ZŠ Rejdová 

 

Správu o činnosti ZŠ Rejdová v šk.roku 2021/2022 predniesla na zasadaní OZ riaditeľka ZŠ 

Ing. Jozefína Romoková. Veľmi obšírne informovala poslancov OZ o počte žiakov školy, 

prospechu a dochádzke. V správe zhodnotila aktivity a prezentáciu školy na verejnosti počas 

celého školského roka. Dotkla sa aj činnosti detí v záujmových útvaroch a reprezentácie žiakov 

na rôznych súťažiach. Informovala o dlhodobých i krátkodobých projektoch školy. Dotkla sa 

aj financovania a ako najväčší problém vyzdvihla vysoké účty za energie, hlavne plyn, ktorý 

vzrástol o viac ako 100 %. Riaditeľka informovala poslancov, že tak, ako ostatné školy zaslali 

na KŠÚ dohodovacie konanie, v ktorom žiadajú o navýšenie financií na energie. Zo žiadaných 

takmer 30.000 € im štát poslal cca 9000 €. Ak sa situácia do konca roka nezmení, škola nebude 

mať na úhradu faktúr za plyn. Škola urobila aj opatrenia na zníženie odberu a to hlavne 

odstavením niektorých radiátorov, ktoré je možné odstaviť. Výhodou je, že zatiaľ je teplá jeseň 

a nie je potrebné zatiaľ vykurovať. Poslankyňa Ing. Valentíková navrhla hľadať do budúcna iné 

formy vykurovania, napr. pelety a pod. Je to však veľká investícia, na ktorú by bolo vhodné 

získať financie z projektov. Starostka navrhla, aby sa ešte do zimy skúsili vymeniť 

termostatické ventily na radiátoroch, ktoré nie je možné odstaviť. Začiatkom roka boli 

vymenené ventily v celom pavilóne C, čo určite pomôže k zníženiu množstva plynu. Túto 

investíciu by pomohla zafinancovať obec, keďže sa jedná o obecnú budovu. Starostka požiadala 

riaditeľku, aby oslovila kurenársku firmu, ktorá by urobila predbežnú cenovú ponuku na 

osadenie termostatických ventilov na radiátory, ktoré nie je možné regulovať. 

Poslanci zobrali správu o činnosti ZŠ Rejdová na vedomie.  

  

Hlasovanie :  

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

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

 

 

5. Správa o činnosti MŠ Rejdová 

 

Na zasadanie OZ bola pozvaná aj zastupujúca riaditeľka MŠ Rejdová, ktorá predniesla správu 

o činnosti materskej školy. V správe zhodnotila školský rok 2021/2022. Začiatkom nového 

školského roka bola na pozíciu učiteľky MŠ vzatá do pracovného pomeru na 1 rok mladá 

učiteľka, ktorá si v súčasnosti robí požadované vzdelanie, môže však túto činnosť vykonávať 

ako nekvalifikovaný pedagóg pod dozorom staršieho pedagóga. Riaditeľka informovala, že 

tento školský rok je v MŠ 15 detí, všetci sú z marginalizovaného prostredia. Priestory MŠ sú 

obnovené, nie je potrebná žiadna rekonštrukcia. Riaditeľka informovala poslancov, že v tomto 

šk.roku sa množia odchody detí, ktoré musia absolvovať MŚ do zahraničia bez oznámenia 

rodičov. Riaditeľka požiadala starostku o zabezpečenie opravy žalúzií a orezanie konárov zo 



stromov v areáli MŠ, ako aj opravy dreveného vláčika . Aj keď je MŠ financovaná obcou, 

starostka informovala poslancov, že aj v škôlke boli urobené opatrenia na úsporu energií. 

Poslanci zobrali správu o činnosti MŠ Rejdová na vedomie.  

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

6.Prehľad o čerpaní rozpočtu k 30.9.2022+III.úprava rozpočtu obce, stanovisko HK 

k úprave rozpočtu 

 

Ekonómka obce pripravila prehľad o čerpaní rozpočtu obce k 30.9.2022. Bežné príjmy sa 

navyšujú o sumu 38056 €. V kapitálových príjmoch sa položka navyšuje o 25000 €, ide 

o dotáciu z programu Terra Incognita. Príjmy finančných operácií navrhujeme upraviť o 5000 

€ - prípravné práce na projekt zberného dvora. Skutočné čerpanie príjmovej časti je na 85,17 

%. 

Ekonómka navrhuje upraviť bežné výdavky projektu o celkovú sumu 38056 €. Jedná sa 

väčšinou o presuny medzi jednotlivými položkami. Kapitálové výdavky sa upravujú o rovnakú 

sumu ako kapitálové príjmy /zážitkový chodník a zberný dvor/. Plnenie vo výdavkovej časti 

rozpočtu je na 73,06 %. Starostka konštatovala, že úpravou rozpočtu nedochádza k zmene 

celkového rozpočtu. Stanovisko HK k úprave rozpočtu je kladné a odporúča tieto úpravy 

schváliť. V súvislosti s úpravami rozpočtu navrhujeme tiež schváliť čerpanie prostriedkov 

z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5000 €, ktoré sa týkajú spolufinancovania 

projektu zberného dvora. 

V úpravách rozpočtu je zahrnutá aj základná škola, ktorá žiada o navýšenie rozpočtu pre 

originálne kompetencie /ŠKD, ŠJ/ z dôvodu nutnosti vyplatenia odmien zamestnancom, ktoré 

boli schválené vládou.  

Poslanci OZ schválili III.úpravu rozpočtu obce na rok 2022 podľa predloženého návrhu : bežné 

príjmy navýšenie o 38056 €, bežné výdavky navýšenie o 38056 €, kapitálové príjmy navýšenie 

o 25000 €, kapitálové výdavky navýšenie o 30000€ a príjmové operácie navýšenie o 5000€. 

Poslanci zároveň schválili čerpanie z RF obce vo výške 5000 € za spolufinancovanie projektu 

„Zberný dvor v obci Rejdová“. Poslanci zobrali na vedomie Stanovisko HK k III.úprave 

rozpočtu a čerpanie rozpočtu k 30.9.2022. 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

7.Správa o výsledku kontroly – čerpanie rezervného fondu obce 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu o výsledku kontroly čerpania rezervného 

fondu obce. V správe HK konštatuje, že v roku 2021 bol rezervný fond použitý na výkup 

pozemkov a rekonštrukciu obecného majetku. V rámci finančnej kontroly neboli zistené 

nezrovnalosti ani nedostatky. Poslanci zobrali správu na vedomie.  

Hlasovanie :  

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

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

 



8.Správa o výsledku kontroly – pokladničná agenda 

 

HK obce predložila poslancom správu o kontrole pokladničnej agendy obce. Kontrola bola 

vykonaná v dňoch 10.8.-17.8.2022 a bola zameraná na I.polrok 2022. Pri kontrole HK 

preverovala súlad účtovného a skutočného stavu pokladničnej hotovosti, správnosť vedenia 

fyzickej hotovosti, vedenie príjmových a výdavkových dokladov, inventarizovanie pokladne 

a dodržiavanie vnútorných smerníc. HK konštatuje že nezistila pri kontrole žiadne pochybenia. 

Poslanci zobrali správu na vedomie. 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

9. Správa o výsledku kontroly – vyúčtovanie poskytnutej dotácie pre OZ Hôra Rejdová 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z vykonanej kontroly zúčtovania dotácie 

pre OZ Hôra Rejdová za rok 2021. Pri kontrole sa zamerala na správnosť uplatňovania VZN č. 

6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. V správe HK konštatuje, že OZ 

Hôra Rejdová použilo a zúčtovalo dotáciu v súlade s platným VZN č. 6/2020. Poslanci nemali 

k správe žiadne doplnenia a zobrali ju na vedomie. 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce  

 

Starostka obce informovala poslancov, že dňa 26.9.2022 obec obdržala žiadosť o odkúpenie 

časti pozemku vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza pri chalupe manželov Kacvinských, súp.č. 

168. Majitelia odkúpili chalupu v roku 2020, pričom následne zistili, že časť dvora, ktorú užíval 

aj predchádzajúci majiteľ viac ako 20 rokov je vo vlastníctve obce Rejdová. Z uvedeného 

dôvodu manželia dali vypracovať GP a žiadajú o odkúpenie tejto časti parcely v celkovej 

výmere 218 m2. Poslanci v diskusii k tomuto bodu programu skonštatovali, že je nutné sa 

oboznámiť so skutkovým stavom veci a osobne obhliadnuť o akú časť pozemku sa jedná. 

Následne bude vo veci rozhodnuté. Poslanci sa dohodli , že uvedený bod programu sa odročuje 

na budúce zasadanie OZ. 

 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

11. Vyúčtovanie GFF Rejdová 2022 

 

Starostka obce predložila poslancom vyúčtovanie 48.ročníka GFF Rejdová 2022, ktorý sa konal 

v dňoch 18.-20.8.2022. V správe, ktorá je súčasťou materiálov na OZ sú uvedené presne 

vyčíslené príjmy i výdaje na dané podujatie, ktoré obec organizuje v spolupráci s GOS 



Rožňava. Starostka skonštatovala, že s priebehom festivalu bola obec spokojná, až na niektoré 

organizačné záležitosti, ktoré boli predmetom jednania s pracovníkmi obce i zástupcami GOS 

Rožňava. Týmto chybám sa bude snažiť obec i GOS v budúcnosti vyvarovať. Starostka 

skonštatovala, že konanie festivalu v obci prináša so sebou množstvo výhod , ale aj problémov, 

hlavne v oblasti stravovania účinkujúcich i návštevníkov. Zo strany verejnosti je však festival 

hodnotený kladne. Poslanci zobrali vyúčtovanie GFF na vedomie.  

 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

12. Informácia o projektoch podaných obcou ,  prácach na obnove obecného majetku, 

činnosti sociálneho podniku Rejdovka s.r.o. 

 

Starostka obce informovala podrobne poslancov o podaných projektoch, resp. prácach na 

obnove majetku obce.  

✓ Ohľadom schválenia dotácie na opravu verejného vodovodu starostka informovala 

poslancov, že práce boli presunuté na jar 2023, pričom Envirofond pripravuje zmluvu 

o poskytnutí dotácie. Termín bude predĺžený do 30.6.2023. 

✓ K podanému projektu zberného dvora starostka informovala, že obec bola vyzvaná na 

doplnenie chýbajúcich dokumentov. Všetky chýbajúce dokumenty boli predložené 

v stanovenom termíne a obec bude následne čakať na vyhodnocovanie projektov. 

✓ Starostka informovala, že firma Roofs začala s opravou strechy na budove Bujačiarne. 

Práce by mali trvať cca 3 týždne. 

✓ Starostka informovala poslancov, že obec ukončila projekt digitalizácie miestneho 

cintorína. Všetky hrobové miesta boli   zakreslené do digitálnej podoby a virtuálny 

cintorín bude dostupný na internetovej stránke obce. Na cintoríne bude tiež umiestnená 

mapa s jednotlivými hrobovými miestami. Údaje o zmluvách sa budú do systému 

nahadzovať priebežne. 

✓ Starostka informovala poslancov o činnosti sociálneho podniku Rejdovka s.r.o. Na 

predchádzajúcom pracovnom stretnutí starostka informovala, že zo strany UPSVaR 

Rožňava bolo zistené, že sociálny podnik získal neoprávnene tzv. „Prvú pomoc“ počas 

pandémie COVID. UPSVaR žiada o vrátenie týchto finančných prostriedkov. Starostka 

obce napísala voči tomuto oznámeniu odvolanie, v ktorom uviedla, že Rejdovka s.r.o. 

žiadala o túto pomoc výlučne na základe doporučenia UPSVaR. Zo strany UPSVaR 

bolo prisľúbené, že budú hľadať čo najlepšie riešenie, ako túto nepriaznivú situáciu 

vyriešiť. Napriek tomu však bolo nutné podpísať splátkový kalendár na postupné 

vracanie poskytnutých finančných prostriedkov, z dôvodu, že bez toho nie je možné 

čerpať ďalšie financie z UPSVaR. Starostka zároveň uviedla, že spoločnosť získala pár 

nových zákazok na šitie krojov a pracuje tam celkovo 5 zamestnancov.  

✓ Starosta ďalej informovala poslancov o úprave verejného priestranstva pri obecnom 

garáži na vyšnom konci s finančnou pomocou poisťovne Kooperatíva, ktorá obci 

poskytla finančný príspevok vo výške 500 €. Tieto financie boli použité na výsadbu 

zelene, dovoz zeminy a terénne úpravy. 

✓ Ďalšia informácia sa týkala informácie ohľadom podania žaloby Ing. Virgalu na obec 

Rejdová vo veci neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy. Starostka požiadala o pomoc 

právničku JUDr. Ďurajovú, ktorá bude v tejto veci obec zastupovať. JUDr. Ďurajová 

podala na Okresný súd vyjadrenie. Zatiaľ je nutné čakať , aké stanovisko súd zaujme. 



✓ Starostka informovala poslancov tiež o projekte JPÚ na rómskej osade. Oznámila, že 

odvolací orgán, ktorý rozhodoval o námietke spoločnosti Slovak Estate vo veci ceny za 

pozemky v obvode JPU,  uznal cenu, ktorú predložil súdny znalec Ing. Dionýz Doboš. 

Uznal teda cenu, ktorá bola určená súdnym znalcom, ktorého určila obec. V projekte sa 

bude ďalej pokračovať. 

Poslanci zobrali na vedomie informácie o projektoch podaných obcou, prácach na obnove 

obecného majetku a činnosti sociálneho podniku Rejdovka s.r.o, r.s.p. 

 

 

Hlasovanie :  

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

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

 

 

13. Diskusia 

 

JUDr. Hric sa informoval ohľadom pracovného stretnutia , ktoré sa konalo za účelom možného 

odkúpenia bytovky, ktorého sa nemohol zúčastniť. Starostka ho informovala, že na stretnutí , 

na ktorom bol prítomný aj Ing. Molčan bolo skonštatované, že najväčšou nevýhodou tejto 

nehnuteľnosti sú nevysporiadané pozemky. Na stretnutí bolo dohodnuté, že Ing. Molčan zatiaľ 

s predajom počká a obec skúsi do konca roka osloviť všetkých majiteľov dotknutých pozemkov 

s možnosťou ich odkúpenia, resp. zámeny. Ak budú majitelia ochotní v tejto veci jednať, obec 

v tejto veci definitívne rozhodne.  

Ing. Valentíková v diskusii vzniesla myšlienku zaoberať sa možnosťami ďalšieho využitia 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotácií na obnovu obecného 

majetku, pričom skonštatovala, že dobre by bolo určiť si ďalšie ciele do budúcna.  

Starostka sa samozrejme k tejto myšlienke priklonila a skonštatovala, že v novom volebnom 

období si bude obec stanovovať nové ciele a priority do budúcnosti v záujme skvalitnenia 

života našich občanov i návštevníkov. 

 

14.Záver 

 

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

 

 

 

V Rejdovej, 20.10.2022 

 

Zapísala : I.Kolářová 

Overovatelia zápisnice :  M.Dovalovský .......................... 

        Ing. M.Ambruž ...................... 

 

 

       

 

        Mgr. Slávka Krišťáková, v.r. 

              Starostka obce 

 


