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Zápisnica z ustanovujúceho  zasadnutia obecného zastupiteľstva Rejdová – 

dňa 21.11.2022 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: podľa pozvánky 

 

1 . Otvorenie zasadnutia  

Ustanovujúce zasadnutie OZ otvorila starostka obce  Mgr. Slávka Krišťáková, ktorá prítomných 

privítala a oboznámila s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho zasadania OZ. 

 

Určenie zapisovateľa , overovateľov zápisnice 

Starostka obce určila za zapisovateľku Ivanu Kolářovú. Za overovateľov zápisnice určila : 

Bc. Janu Molčanovú a JUDr. Ondreja Hrica 

 

3. Informácia o výsledkoch voľby starostu obce a poslancov OZ – predsedníčka MVK 

Predsedníčka MVK Ing. Jaroslava Roliková informovala poslancov o výsledku volieb starostu obce 

a poslancov OZ, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. Konštatovala , že za starostu obce bola opätovne  

zvolená Mgr.Slávka Krišťáková s počtom   194 hlasov. 

Za poslancov OZ boli zvolení : , Ondrej Hric, JUDr., nezávislý kandidát 161 hlasov 2. Matej Ambruž, 

Ing., nezávislý kandidát 159 hlasov 3. Jana Molčanová, Bc., nezávislá kandidátka 155 hlasov 4. Marek 

Dovalovský, nezávislý kandidát 142 hlasov 5. Eva Valentíková, Ing., nezávislá kandidátka 132 hlasov 

6. Janka Polomská, Mgr., nezávislá kandidátka 131 hlasov 7. Jana Mihóková, Mgr., nezávislá 

kandidátka 113 hlasov.  

Predsedníčka MVK odovzdala novozvolenej starostke obce a poslancom OZ osvedčenia o zvolení. 

Zároveň predniesla príhovor, v ktorom popriala novozvolenej starostke a poslancom OZ veľa zdravia 

a úspechov v ich práci.  

 

 

 



4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a vedenia 

ustanovujúce zasadania OZ 

Mgr. Slávka Krišťáková prečítala sľub starostu obce a potvrdila zloženie sľubu podpisom pod text 

sľubu napísaného na osobitnom liste. Novozvolená starostka obce naďalej viedla prvé zasadnutie OZ. 

 

5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ 

Starostka obce Mgr.Krišťáková vyzvala poslancov na zloženie sľubu. Sľub poslanca OZ 

starostka prečítala a poslanci zložili sľub jeho podpísaním na osobitnom liste. 

Starostka obce zároveň potvrdila, že OZ je spôsobilé rokovať a uznášať sa, nakoľko sa ho zúčastnili 

všetci poslanci OZ. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce  

Starostka obce predniesla príhovor v ktorom sa poďakovala za doterajšiu spoluprácu 

poslancom OZ. V príhovore uviedla, že v predchádzajúcom volebnom období sa v obci toho 

veľa urobilo, no veľa práce je aj pred nami. Vyjadrila presvedčenie, že nové zastupiteľstvo bude 

k práci pristupovať zodpovedne a bude prijímať zodpovedné rozhodnutia.  

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

Starostka obce vyzvala poslancov na schválenie programu rokovania ustanovujúceho zasadania OZ. 

Poslanci program jednohlasne schválili. Starostka zároveň určila návrhovú komisiu v zložení : Ing. 

Matej Ambruž, Marek Dovalovský 

Hlasovanie :  

Za :7 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Valentíková, Mgr. Polomská, M.Dovalovský, 

Mgr. Mihóková  / 

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

 

8. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania OZ a poverenie 

zástupcu starostu 

Starostka navrhla, aby OZ poverilo poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

rokovania OZ  - táto povinnosť vyplýva z § 12, zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. Ak 

starosta, alebo zástupca starostu nezvolá zasadanie OZ,  alebo nie sú prítomní vedie ho iný 

poslanec OZ, ktorého poverí na začiatku volebného obdobia obecné zastupiteľstvo. 



 Starostka obce informovala , že v predchádzajúcom volebnom období bol touto úlohou poverený p. 

poslanec JUDr. Hric . Poslanci navrhli za poslanca povereného zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 

v zmysle § 12, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení   JUDr. Ondreja Hrica. 

Hlasovanie :  

Za :7 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Valentíková, Mgr. Polomská, M.Dovalovský, 

Mgr. Mihóková  / 

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

 

9. Poverenie zástupcu starostu obce podľa § 13 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  

Podľa § 13 b) zákona o obecnom zriadení starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé 

funkčné obdobie  poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Starostka obce na 

ustanovujúcom zasadaní OZ poverila funkciou zástupcu starostu – Ing. Mateja Ambruža, ktorý túto 

funkciu vykonával aj v predchádzaúcich dvoch volebných obdobiach. Ing. Ambruž s poverením 

súhlasil. Poslanci zobrali poverenie na vedomie. 

Hlasovanie :  

Za :7 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Valentíková, Mgr. Polomská, M.Dovalovský, 

Mgr. Mihóková  / 

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

 

10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov 

Starostka obce informovala poslancov , že podľa § 14 zákona o obecnom zriadení môže OZ zriadiť 

obecnú radu. OR je zložená z poslancov OZ na celé funkčné obdobie. Počet členov OR tvorí najviac 1/3 

počtu poslancov – v prípade našej obce sú to  2 poslanci. V zložení OR sa prihliada na zastúpenie 

politických strán, hnutí a nezávislých poslancov v OZ. Všetci kandidáti na poslancov OZ obce Rejdová 

kandidovali ako nezávislí . OR plní úlohu poradného orgánu starostu obce. Schádza sa podľa potreby 

najmenej však 1x za 3 mesiace. V našej obci sa rada schádza pravidelne pred zasadaním OZ a pripravuje 

program rokovania, ako aj pracovné materiály na zasadanie OZ. Starostka obce navrhla, aby bola obecná 

rada pri OZ zriadená tak, ako tomu bolo doteraz. Poslanci so zriadením obecnej rady súhlasili. Starostka 

ďalej informovala poslancov, že ak je v obci zriadená obecná rada jej členom je v zmysle § 13b, odst.2 

zákona o obecnom zriadení zástupca starostu, čiže v tomto prípade to bude Ing. Matej Ambruž. Za 

ďalšieho člena  OR navrhla starostka obce poslankyňu Bc. Janu Molčanovú. Poslanci s návrhom 

jednohlasne súhlasili. Členmi OR sa stali : Ing. Matej Ambruž a Bc. Jana Molčanová. 

Hlasovanie :  

Za :7 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Valentíková, Mgr. Polomská, M.Dovalovský, 

Mgr. Mihóková  / Proti : 0  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0   Neprítomní pri hlasovaní : 0 

  



11. Návrh na zriadenie komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov 

Starostka obce informovala poslancov , že obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako 

stále alebo dočasné poradné a iniciatívne orgány v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. Predsedom komisie môže byť len poslanec OZ. Každý poslanec môže byť 

predsedom max.1 komisie. Predseda komisie si navrhne ďalších členov komisie z radov 

občanov. Členov komisie schvaľuje OZ. Komisia môže mať max. 3 členov.  

Starostka obce informovala poslancov, že v predchádzajúcom volebnom období pracovalo pri 

OZ 8 komisií , ktoré navrhuje ponechať a to  nasledovných : 

1. Komisia finančná a správy majetku 

2. Komisia výstavby a územného plánovania 

3. Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu 

4. Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu 

5. Komisia na ochranu verejného poriadku 

6. Komisia pre riešenie rómskej otázky  

7. Komisia pre ochranu životného prostredia v obci 

     8. Komisia na ochranu verejného záujmu 

     

Starostka obce predložila poslancom návrh náplne práce jednotlivých komisií nasledovne : 

1. Komisia finančná a správy majetku 

prejednáva návrh rozpočtu obce, čerpanie rozpočtu obce, záverečný účet obce, prejednáva 

návrhy VZN o miestnych daniach a poplatkoch , čerpanie pôžičiek a úverov, dohliada na 

hospodárne nakladanie s majetkom obce, posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorázových 

sociálnych príspevkov a pod. 

2. Komisia výstavby a územného plánovania 

 posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce z hľadiska potrieb jej obyvateľov , koncepcie 

z hľadiska rozvoja obce, posudzuje územno-plánovaciu dokumentáciu obce – jej zmeny, 

doplnky, predkladá iniciatívne návrhy na opravy miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, 

obecného rozhlasu a pod.) 

3. Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu 

 spolupracuje pri organizovaní kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných obcou, zapája 

do kultúrno-športového diania v obci deti, mládež, spolupôsobí pri koordinácií kult.kolektívov 

na území obce – FSk Hôra 



4. Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu 

spolupodieľa sa na riešení podnetov zo strany občanov na nedodržiavanie prac.doby 

v predajniach a zariadeniach na území obce, pripravuje a kontroluje dodržiavanie VZN 

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce, podieľa sa na aktivitách 

obce v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu, podáva návrhy, iniciatívy na zvýšenie 

návštevnosti obce, vyjadruje sa k projektom podaným v súvislosti s rozvojom CR , podieľa sa 

na udržiavaní a prehlbovaní partnerských vzťahov s družobnými mestami a pod. 

5. Komisia na ochranu verejného poriadku 

predkladá podnety na zabezpečenie ver.poriadku, spolupôsobí pri riešení susedských sporov, 

podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov obce, podáva podnety na 

zabezpečenie poriadku , čistoty na verejných priestranstvách obce a pod.) 

 

6. Komisia pre riešenie rómskej otázky 

je nápomocná pri riešení zanedbávania PŠD rómskych žiakov, zapája sa do hľadania možností 

na riešenie nepriaznivej soc.situácie rómov, zapája sa do projektov zameraných na Rómov, 

aktivizuje rómskych spoluobčanov na zapájaní sa do diania v obci, rieši prípadné konflikty, plní 

osvetovú úlohu v súvislosti s udržiavaním čistoty a poriadku na rómskej osade a pod. 

 

7. Komisia pre ochranu životného prostredia v obci 

zapája sa do riešenia odpadového hospodárstva v obci a príprave POH obce, riešenia 

nelegálnych skládok odpadov a potreby ich sanácie, zapája sa do osvetovej činnosti v súvislosti 

so separáciou odpadu, dáva návrhy, podnety na zníženie množstva KO,  spolupodieľa sa na 

protipovodňovej ochrane obce, spolupodieľa sa riešení podnetov ohľadom nelegálneho výrubu 

drevín v k.ú.obce a pod.) 

 

8. Komisia na ochranu verejného záujmu 

• prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona od starostu 

obce a poslancov obecného zastupiteľstva, 

• v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých 

funkcionárov vysvetlenie, 

• podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa 

osobitného predpisu[1] na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných 

oznámení, 

• sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu 

a spôsobom ustanoveným zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,[2] 

• predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 

• skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, 



• kontroluje dodržiavanie príslušných ustanovení Ústavného zákona a predkladanie 

návrhov. 

Poslanci OZ súhlasili so zriadením týchto 8 komisií obecného zastupiteľstva a zároveň súhlasili 

s predloženou  náplňou ich práce.  

Poslanci schválili predsedov jednotlivých komisií nasledovne : 

1. Komisia finančná a správy majetku Bc.Molčanová Jana 

2. Komisia výstavby a územného plánovania Ing. Matej Ambruž 

3. Komisia pre rozvoj vzdelanosti, kultúry, mládeže a športu Mgr. Janka Polomská 

4. Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu Ing. Eva Valentíková 

5. Komisia na ochranu verejného poriadku JUDr. Ondrej Hric 

6. Komisia pre riešenie rómskej otázky  Marek Dovalovský 

7. Komisia pre ochranu životného prostredia v obci : Ing. Eva Valentíková 

 

Poslanci zároveň schválili členov Komisie na ochranu verejného záujmu nasledovne : 

Ing. Matej Ambruž , Bc. Jana Molčanová, Ing. Eva Valentíková.  

 

 Hlasovanie :  

Za :7 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Valentíková, Mgr. Polomská, M.Dovalovský, 

Mgr. Mihóková  / Proti : 0  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0   Neprítomní pri hlasovaní : 0 

  

12.  Určenie platu starostky obce 

Starostka obce informovala poslancov, že obecné zastupiteľstvo určuje na začiatku volebného obdobia 

plat starostu obce podľa rozsahu výkonu funkcie starostu určeného predchádzajúcim obecným 

zastupiteľstvom. Predchádzajúce OZ určilo výkon funkcie starostu obce v novom volebnom období 

rokov 2022-2026 v plnom rozsahu, t.j. na plný úväzok.  

O tom, ako sa určuje plat starostu obce informovala poslancov OZ  ekonómka obce Ing.Roliková, ktorá 

v dôvodovej správe vysvetlila zložky platu starostu obce. Starostka navrhla , aby jej plat ostal na úrovni 

základného platu, tak, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach. V diskusii 

k tomuto bodu programu poslanci navrhli schváliť navýšenie platu, keďže starostka obce vykonáva 

svoju funkciu už dve volebné obdobia .  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Rejdová po rozprave k tomuto bodu programu schválilo v súlade so 

zákonom č. 253/1994 Z . z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostky obce Rejdová nasledovne : 



 a) plat podľa § 3 ods, 1 a násobku  podľa § 4 ods. 1  zákona č. 253/1994 Z. z.  

b) zvýšenie základného platu podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. o 15 %, . 

Celkový plat starostky obce činí sumu  2.550,- €.  

Hlasovanie :  

Za :7 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Valentíková, Mgr. Polomská, M.Dovalovský, 

Mgr. Mihóková  / Proti : 0  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0   Neprítomní pri hlasovaní : 0  

 

13. Informácia o príprave Návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

Starostka obce informovala poslancov, že obec pripravuje návrh rozpočtu  na rok 2023. Aj keď 

nie sú známe presné čísla v oblasti podielových daní, podľa prognóz je možné rozpočet 

pripraviť. Starostka požiadala poslancov, aby predložili svoje návrhy na investičné akcie, ktoré 

by obec mohla v roku 2023 zrealizovať. Starostka poznamenala, že do rozpočtu je nutné 

zapracovať zvýšenie cien energií, ale avizované je aj zvyšovanie cien vývozu odpadu od 

zberovej spoločnosti FURA. Poslankyňa Ing. Valentíková poznamenala, že by bolo dobré 

pripraviť projekt na obnovu obecného majetku, ktorý by bolo možné následne predložiť 

v novom programovacom období, resp. z plánu obnovy. Je potrebné sa dohodnúť, stanoviť si 

priority a následne dať spracovať projektovú dokumentáciu, aby bola obec v prípade vyhlásenia 

výziev pripravená. Starostka poznamenala, že obec má momentálne schválený projekt na 

obnovu verejného vodovodu z Environmentálneho fondu vo výške 199.900 €, ktorý bude 

realizovať na jar 2023. Obec má podaný projekt na výstavbu Zberného dvora, ktorý je 

momentálne v hodnotení. V diskusii sa poslanci priklonili k názoru , že je potrebné vyčleniť 

financie na opravu fasády Bujačiarne, keďže strecha je zrekonštruovaná, budova si vyžaduje 

vyspravenie obvodových múrov a odvodnenie. Starostka poznamenala, že už niekoľko rokov 

plánuje zrekonštruovať kuchyňu pri sále KD a nutné je tiež opraviť schodište do kultúrneho 

domu, ktoré je na viacerých miestach poškodené. Financie z rozpočtu je nutné vyčleniť aj na 

projekt JPÚ, ktorý mám obec rozbehnutý. Starostka tiež informovala hlavne nové poslankyne 

o zámere odkúpenia bytovky vo vlastníctve PD Rejdová. Problém je však s nevysporiadanými 

pozemkami pod bytovkou. Poslanci sa dohodli s majiteľom PD Ing. Molčanom, že skúsia 

osloviť všetkých vlastníkov pozemkov, či by bolo možné ich odkúpiť, resp. zameniť. Keď budú 

všetci súhlasiť, obec prijme záväzné rozhodnutie. Starostka nakoniec informovala poslancov, 

že pripravený návrh im bude zaslaný na pripomienkovanie, ako aj vyvesený na 

pripomienkovanie verejnosti. Rozpočet bude schvaľovaný na poslednom zasadnutí OZ 

v decembri. 

Hlasovanie :  Za :7 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Valentíková, Mgr. Polomská, 

M.Dovalovský, Mgr. Mihóková  / Proti : 0  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0   Neprítomní pri 

hlasovaní : 0  

14.  Prejednanie návrhov VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 

a drobné stavebné odpady 



Starostka obce informovala poslancov , že je potrebné pouvažovať o zvýšení niektorých 

miestnych daní a poplatkov. Obec nezvyšovala daň z nehnuteľností a miestne dane od roku 

2019. Firma FURA, ktorá realizuje v obci vývoz TKO avizuje ďalšie zvyšovanie cien za odvoz 

odpadu až o 20 %, čo prinesie zvýšenie nákladov na odpadové hospodárstvo. Obec by nemala 

na tieto náklady doplácať, čo však nie je reálne a väčšina obcí dopláca na odpady z vlastných 

zdrojov. Starostka predložila poslancom nasledovné návrhy VZN, ktoré sú pripravované veľmi 

citlivo, len s minimálnym navýšením :  

a/ návrh zvýšenia miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady z 0,040 € / osobu a deň 

na 0,045 €/osobu a deň, čo vychádza ročne na 1 osobu navýšenie o 1,83 €. Poslanci navrhli 

upraviť sadzbu na 0,050 € / osobu a deň, pričom navýšenie bude o 3,65 €/ osobu a rok, keďže 

obec aj tak na vývoz TKO dopláca. 

b/ návrh úpravy VZN o dani z nehnuteľnosti – pri ročných sadzbách dane z pozemkov sa 

navrhuje úprava pri  poľnohospodárskych pozemkoch, záhradách, zastavaných plochách 

a nádvoriach a stavebných pozemkoch zo súčasných 0,50 % na 0,60 %, pri dani zo stavieb sa 

navrhuje úprava pri stavbách na bývanie za m2 zastavanej plôch z 0,10 € na 0,13 €, stavbách 

na pôdohospodársku produkciu z 0,10 € na 0,12 €, chatách z 0,17 € na 0,20 €, samostatne 

stojacich garážoch z 0,17 € na 0,20 € a stavbách na podnikanie z 1,- € na 1,20 €. S týmto 

návrhom poslanci súhlasili. 

c/ návrh úpravy VZN o miestnych daniach – navrhujeme upraviť daň za psa zo súčasných 7,- € 

/1 pes/ rok na 8,- € a daň za ubytovanie zo súčasných 0,33 € / osoba a prenocovanie na 0,50 € 

osoba a prenocovanie. S týmto návrhom poslanci súhlasili. 

Poslanci poverili starostku obce zverejnením predložených návrhov VZN na vývesnej tabuli 

a centrálnej úradnej tabuli obce. 

Hlasovanie :  

Za :7 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Valentíková, Mgr. Polomská, M.Dovalovský, 

Mgr. Mihóková  / Proti : 0  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0   Neprítomní pri hlasovaní : 0  

 

15. Informácia o prácach na obnove obecného majetku  /bujačiareň, kúrenie ZŠ/ 

Starostka obce informovala poslancov o ukončení prác na oprave strechy skladu Bujačiareň. 

Strecha bola kompletne zrekonšruovaná. Okrem krytiny boli vymenené všetky hnilobou 

napadnuté drevené trámy, vyspravený bol celý múr pod trámami. Osadené boli nové podhľady, 

okapy, oplechované boli pôvodné „fajer“ múry, osadené boli nové dvere a okno. Pri 

rekonštrukcii boli vykonané práce navyše, ktoré nebolo možné dopredu odhadnúť. Celá 

konštrukcia strechy bola rozobratá a nanovo zložená z dôvodu nutnosti výmeny viacerých 

nosných trámov , čo navýšilo náklady oproti pôvodnému rozpočtu na materiál i prácu. Náklady 

navýšila aj plechová krytina, ktorá bola použitá aj na oplechovanie podhľadov vo väčšej 

výmere, ako bol pôvodný rozpočet.  Dodávateľ vyčíslil dodatočnú výšku nákladov na sumu 

3.576,30 € s DPH. Keďže s nepredvídanými nákladmi sa pri tejto oprave počítalo poslanci 



nemali k doplateniu žiadne pripomienky. Poverili starostku uzavretím dodatku k Zmluve 

o dielo a úhradou faktúr. Náklady na túto opravu boli schválené z rezervného fondu obce na 

prechádzajúcich zasadaniach OZ v dostatočnej výške, preto nie je potrebné ďalšie 

schvaľovanie.  

Starostka obce informovala poslancov o riešení problémov s kúrením v budove základnej 

školy. Problém bol riešený na samostatnom pracovnom stretnutí dňa 11.10.2022, ktoré bolo 

zvolané riaditeľkou ZŠ a starostkou obce. Na stretnutí bola vytvorená komisia /viď záznam  zo 

stretnutia/ , ktorá skonštatovala, že sa jedná o havarijný stav, ktorý je potrebné urgentne riešiť. 

Havarijný stav spôsobil nefunkčnosť kúrenia v budove ZŠ Rejdová. O tomto stave boli poslanci 

informovaní aj na októbrovom zasadaní OZ, kde bol dohodnutý ďalší postup. Poslanci 

predbežne odsúhlasili financovanie tejto opravy z prostriedkov obce, nakoľko základná škola 

nedisponuje finančnými prostriedkami na túto nevyhnutnú opravu. Prizvaná firma, ktorá bude 

opravu realizovať vyčíslila náklady na cca 13.000 €. Keďže sa jednoznačne jedná o havarijný 

stav, ktorý je nutné urgentne riešiť,  poslanci odsúhlasili čerpanie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu obce vo výške 13.000 € na opravu kúrenia v budove ZŠ Rejdová. 

Hlasovanie :  

Za :7 / Ing.Ambruž, , JUDr. Hric, Bc. Molčanová, ,  Ing. Valentíková, Mgr. Polomská, M.Dovalovský, 

Mgr. Mihóková  / Proti : 0  Zdržal sa : 0  Nehlasoval : 0   Neprítomní pri hlasovaní : 0  

 

16. Diskusia 

V diskusii starostka obce informovala poslancov o ukončení projektu zážitkového chodníka, 

ktorý budovala obec s finančnou podporou KSK. Chodník má veľmi dobré ohlasy obyvateľov 

i návštevníkov a veríme, že jeho vybudovaním pritiahneme do obce väčší počet turistov. 

Starostka informovala poslancov, že po predbežnom rokovaní so zástupcami GOS Rožňava 

bude aj budúcoročný GFF organizovaný len na námestí obce a v jeho blízkosti. Skonštatovala, 

že je potrebné sa začať urgentne zaoberať s nutnosťou opravy miestneho amfiteátra s využitím 

dotácií, nakoľko o 2 roky nás čaká jubilejný 50-ty ročník festivalu a jeho organizovanie v obci 

prináša veľa výhod, ale aj problémov.  Starostka zároveň informovala, že v roku 2023 oslávi 

významné výročie – 70 rokov svojho založenia aj FSk Hôra Rejdová a vydaná by mala byť aj 

pripravovaná publikácia Svadba v Rejdovej, na ktorej sa podieľa Ing. Ján Kolesár a Mgr. 

Alžbeta Lukáčová. Ing. Valentíková podotkla, že na opravu amfiteátra by bolo možné využiť 

aj granty na cezhraničnú spoluprácu. Starostka obce požiadala Ing. Valentíkovú aby preverila 

možnosti čerpanie prostriedkov na takúto investičnú akciu.  

V diskusii starostka ešte informovala novozvolené poslankyne OZ ako prebieha práca 

v zastupiteľstve, ako sú doručované materiály a pod.  

 

17 Záver 



V závere starostka obce ešte raz zablahoželala novozvoleným poslancom OZ a pozvala ich na 

slávnostný prípitok. Následne bolo zasadanie OZ ukončené. 

 

 V Rejdovej, 28.11.2022 

 

Zapisovateľ : Ivana Kolářová 

Overovatelia zápisnice :  

Bc. Jana Molčanová ............................ 

JUDr. Ondrej Hric ........................   

         Mgr.Slávka Krišťáková, 

v.r. 

               starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


