
OBEC REJDOVÁ, 049 26 REJDOVÁ 47 

IČO: 328 685 

 

Zápisnica zo  zasadania OZ v obci Rejdová konaného dňa 15.12.2022 

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. 6 poslancov . 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 rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025, Stanovisko HK k návrhu 

rozpočtu obce 

5. Správa HK o výsledku kontroly – kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel v obci Rejdová 

v roku 2022 

6. Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2023-schválenie 

7. Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej 

závierky za rok 2021 

8. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon auditu za rok 2022 

9. Správa  o hospodárení obchodnej spoločnosti Rejdovka s.r.o. r.s.p. za rok 2021 

10. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OZ Hôra Rejdová 

11. Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva 

12. Komunitný plán sociálnych služieb obce Rejdová na roky 2022-2030-schválenie 

13. VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Rejdová od 1.1.2023 – schválenie 

14. VZN o miestnych daniach na území obce Rejdová od 1.1.2023 – schválenie 

15. VZN o miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad od 1.1.2023 – schválenie 

16. Návrh VZN o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou – 

prerokovanie 

17. Diskusia 

18. Záver 

Hlasovanie :  

Za :6 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.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 : Mgr. J.Polomská, M.Dovalovský 

Návrhová komisia : Mgr.J.Mihóková, Bc.J.Molčanová 

Hlasovanie :  

Za :6 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.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. Jednalo sa o ustanovujúce 

zasadanie OZ. Starostka zároveň poznamenala, že poslanci mali za úlohu doplniť členov komisií , čo 

bude predmetom samostatného bodu programu. Poslanci zobrali informáciu z kontroly uznesení na 

vedomie. 

Hlasovanie :  

Za :6 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž / 

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

 

4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025, Stanovisko HK k návrhu 

rozpočtu obce 

 

Na predchádzajúcom zasadaní OZ starostka obce informovala poslancov o príprave rozpočtu na rok 

2023. Tak ako bolo avizované, rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Ekonómka obce detailne 

informovala poslancov o jednotlivých príjmových i výdavkových položkách rozpočtu. Aj keď nie sú 

známe všetky relevantné údaje, rozpočet bol zostavený podľa predpokladu, pričom v priebehu roka je 

možné ho meniť. Starostka informovala poslancov, že do rozpočtu boli zahrnuté výdaje na opravu 

fasády Bujačiarne, náter strechy domu smútku, opravu kuchyne pri sále KD, ale aj výdaje na 70.výročie 

FSk Hôra a vydanie publikácie Svadba v Rejdovej. Navýšené boli hlavne výdavkové položky,ktoré sa 

týkajú energií, vývozu odpadu a iné, ktoré by sa mali zvyšovať. K návrhu rozpočtu ZŠ podala stanovisko 

ekonómka Bc.Molčanová. Zároveň informovala, že ZŠ boli doplatené finančné prostriedky na zvýšené 

ceny energií o ktoré žiadali v dohodovacom konaní. Ekonómka oznámila, že návrh rozpočtu bol 

vyvesený na 15 dní na úradnej centrálnej tabuli obce ako aj vývesnej tabuli. Zo strany občanov neboli 

vznesené žiadne pripomienky. Poslanci nemali k návrhu žiadne výhrady. Keďže zo zasadania OZ bola 



ospravedlnená hlavná kontrolórka obce, starostka obce prečítala aj jej stanovisko k predloženému 

návrhu rozpočtu. HK odporúča návrh rozpočtu schváliť. 

Poslanci po diskusii k tomuto bodu programu schválili rozpočet obce na rok 2023. Zobrali na vedomie 

návrh rozpočtov na roky 2024-2025 ako nezáväzný a tiež stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce.  

Hlasovanie :  

Za :6 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž / 

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

 

5.Správa HK o výsledku kontroly – kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel v obci 

Rejdová v roku 2022 

 

Starostka obce predložila poslancom správu z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce, ktorá sa 

týkala kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel . Kontrolované obdobie bolo od 1.1. do 30.9.2022. 

Kontrolórka  v správe konštatuje, že neboli zistené nedostatky. Poslanci zobrali správu z vykonanej 

kontroly na vedomie.  

Hlasovanie :  

Za :6 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž / 

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

 

6.Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2023-schválenie 

 

Hlavný kontrolór obce má povinnosť predložiť OZ plán svojej kontrolnej činnosti podľa ktorého sa 

riadi. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v zmysle zákona . Žiadne pripomienky zo strany 

občanov neboli vznesené. Poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne doplnenia a plán kontrolnej 

činnosti HK na I.polrok 2023 schválili v predloženom znení.  

 

Hlasovanie :  

Za :6 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž / 

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

 

 

 

 



7.Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej 

účtovnej závierky za rok 2021 

 

Ekonómka obce informovala poslancov, že obec má povinnosť vykonávať audit individuálnej 

a konsolidovanej účtovnej závierky. Táto povinnosť vyplýva zo zákona o účtovníctve. Pre našu obec 

vykonáva audit Ing. Monika Kešeláková. Pani auditorka účtovníctvo za rok 2021 overila a nezistila 

žiadne nezrovnalosti. K výkonu auditu vydala správu, ktorú ekonómka predložila poslancom. Poslanci 

nemali k vydanej správe žiadne doplňujúce otázky a zobrali ju na vedomie. 

 

 

Hlasovanie :  

Za :6 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž / 

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

 

8.Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon auditu za rok 2022 

 

Starostka obce informovala poslancov, že obecné zastupiteľstvo by malo schváliť spoločnosť pre výkon 

auditu aj za rok 2022. Ekonómka informovala poslancov, že s p. Ing. Kešelákovou je obec spokojná. 

Svoju prácu vykonáva zodpovedne. Kontroluje všetky požadované súvzťažnosti, účtovníctvo ako celok 

i celkové hospodárenie obce. Ekonómka tiež informovala, že obec vykonávala prieskum trhu 

v súvislosti s cenami auditorských služieb a ceny sú veľmi podobné. Starostka obce navrhuje ponechať 

auditorku Ing.Kešelákovú aj do budúceho obdobia. Poslanci nemali k návrhu žiadne výhrady a schválili 

audítorku Ing. Moniku Kešelákovú, č.licencie 446 pre výkon auditu individuálnej a konsolidovanej 

účtovnej závierky obce Rejdová za rok 2022.  

 

Hlasovanie :  

Za :6 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž / 

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

 

9.Správa  o hospodárení obchodnej spoločnosti Rejdovka s.r.o. r.s.p. za rok 2021 

 

Starostka obce informovala poslancov o hospodárení obchodnej spoločnosti Rejdovka s.r.o. za rok 

2021. V správe zhodnotila výsledky činnosti spoločnosti, počet zamestnancov, prehľad o výnosoch 

i nákladoch spoločnosti. Starostka poznamenala, že bez doplnkových služieb ako sú práce v lesníctve 

a upratovacie práce by bolo obtiažne udržať činnosť SP. Veľkým prínosom je hlavne refundácia 

nákladov v súvislosti s osobnými nákladmi zamestnancov. Starostka zároveň informovala poslancov 

o niektorých problémoch v súvislosti s činnosťou soc.podniku, ktoré budú predmetom riešenia na 

najbližšom poradnom výbore spoločnosti. Jedná sa hlavne o problémy s dlhými lehotami výroby 

výrobkov. Poslanci navrhli starostke, aby určila zamestnancom jasné pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať.  

Počas prejednávania tohto bodu programu vstúpila do rokovacej miestnosti poslankyňa 

Ing.E.Valentíková. 



Poslanci poverili účasťou na najbližšom poradnom výbore predsedníčku komisie obchodu, služieb 

a cestovného ruchu Mgr. Janu Mihókovú, ktorá má s podobnou činnosťou aj osobné skúsenosti, nakoľko 

sa jej venuje . Poslanci v závere zobrali správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Rejdovka s.r.o. za 

rok 2021 na vedomie.  

 

Hlasovanie :  

Za :7 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž , Ing.E.Valentíková/ 

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

 

10.Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OZ Hôra Rejdová 

 

Starostka obce informovala poslancov, že dňa 12.12.2022 obdržala Obec Rejdová žiadosť o dotáciu 

z rozpočtu obce od OZ Hôra Rejdová. OZ zastrešuje FSk Hôra, ktorá sa venuje udržiavaniu ľudových 

zvykov a tradícií a reprezentuje obec takmer 70 rokov. FSk využíva dotáciu hlavne na odmeny pre 

ľudovú hudbu, krojové vybavenie členov FSk , úhradu cestovných nákladov a iné. Predsedníčka OZ 

Hôra Rejdová p. Jana Molčanová informovala poslancov, že v roku 2023 sa FSk plánuje zúčastniť 

speváckej súťaže i súťaže nositeľov tradícií. Zároveň podotkla starostka obce, že v roku 2023 oslávi Fsk 

Hôra 70-te výročie svojho založenia, čo si určite zaslúži pripomenutie. Poslanci po diskusii k tomuto 

bodu programu schválili dotáciu vo výške 2.000 €.  

 

 

Hlasovanie :  

Za :7 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž , Ing.E.Valentíková/ 

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

 

11. Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva 

 

Starostka informovala poslancov, že na predchádzajúcom zasadaní OZ bolo prijaté uznesenie, aby si 

predsedovia komisií doplnili do nasledujúceho zasadania OZ členov jednotlivých komisií. Predsedovia 

komisií si oslovili svojich členov z radov občanov a informovali o tom OZ nasledovne : 

 

1. Komisia finančná a správy majetku predsedníčka Bc.Molčanová Jana si za členov 

komisie vybrala : Ľubicu Paralovú a Vieru Krišťákovú 

2. Komisia výstavby a územného plánovania predseda Ing. Matej Ambruž si za členov 

oslovil : Petra Hutníka a Adelu Valko-Krišťákovú 

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

Polomská si za členov komisie oslovila Soňu Štefánikovú a Lenku Valentkovú 

4. Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu predsedníčka Mgr. Jana Mihóková si za 

členov oslovila Miriam Hutníkovú a Andreu Cholvádtovú 



5. Komisia na ochranu verejného poriadku, predseda JUDr. Ondrej Hric navrhuje za 

členov Jána Kubaského-Pavlíka a Stanislava Goliaša 

6. Komisia pre riešenie rómskej otázky  predseda Marek Dovalovský navrhol za členov 

komisie Tibora Ferka a Michala Ferka ml. 

7. Komisia pre ochranu životného prostredia , predsedníčka  Ing. Eva Valentíková 

navrhuje za členov Ing. Martina Goliana a Lenku Valentkovú 

 

Poslanci s navrhnutými členmi  súhlasili a schválili ich členstvo v jednotlivých komisiách OZ. 

Hlasovanie :  

Za :7 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž , Ing.E.Valentíková/ 

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

 

12.Komunitný plán sociálnych služieb obce Rejdová na roky 2022-2030-schválenie 

 

Starostka obce informovala poslancov, že obec musí mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych 

služieb, ktorý je základným strategickým dokumentom . súčasný schválený plán SS platí do roku 2022, 

z uvedeného dôvodu dala starosta plán obnoviť. Poslanci OZ ho musia schváliť. Poslanci mali 

Komunitný plán SS pred zasadaním k dispozícii. Starostka ich informovala, že sa jedná prevažne o ciele 

a priority obce v oblasti starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnuté osoby. Poslanci po 

oboznámení sa s dokumentom nemali k nemu žiadne výhrady ani doplnenia a komunitný plán SS 

schválili. 

 

Hlasovanie :  

Za :7 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž , Ing.E.Valentíková/ 

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

 

13.VZN o dani z nehnuteľnosti na území obce Rejdová od 1.1.2023 – schválenie 

 

Na predchádzajúcom zasadaní OZ bol prejednávaný návrh VZN o dani z nehnuteľnosti s účinnosťou 

od 1.1.2023. Poslanci navrhli zvýšenie niektorých sadzieb dane, ako aj úpravu výšky dane zo stavieb 

za 1m2. Návrh VZN bol vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Žiadne pripomienky neboli 

vznesené z uvedeného dôvodu poslanci schválili VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľnosti s účinnosťou 

od 1.1.2023 v navrhnutom znení. 

Hlasovanie :  

Za :7 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž , Ing.E.Valentíková/ 

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

 



14.VZN o miestnych daniach na území obce Rejdová od 1.1.2023 – schválenie 

 

 

Na predchádzajúcom zasadaní OZ bol prejednávaný aj návrh VZN o miestnych daniach s účinnosťou 

od 1.1.2023. Poslanci navrhli zvýšenie niektorých daní a to dane za psa a za ubytovanie. Návrh VZN 

bol vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Žiadne pripomienky neboli vznesené z uvedeného 

dôvodu poslanci schválili VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Rejdová s účinnosťou od 

1.1.2023 v navrhnutom znení. 

Hlasovanie :  

Za :7 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž , Ing.E.Valentíková/ 

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

 

15.VZN o miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad od 1.1.2023 – schválenie 

 

Na predchádzajúcom zasadaní OZ bol prejednávaný ďalší návrh VZN o miestnom poplatku za KO 

a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2023. Poslanci navrhli zvýšenie poplatku za odvoz 

odpadu a to z dôvodu neustáleho sa zvyšovania cien dodávateľskej spoločnosti, ktorá odpad vyváža, 

ktorá avizovala zvýšenie cien o ca 20 %. Návrh VZN bol vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce. Žiadne pripomienky neboli vznesené z uvedeného dôvodu poslanci schválili VZN č. 4/2022 

o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce Rejdová s účinnosťou od 1.1.2023 

v navrhnutom znení. 

Hlasovanie :  

Za :7 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž , Ing.E.Valentíková/ 

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

 

16. Návrh VZN o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou – 

prerokovanie 

 

Starostka obce predložila poslancom na prerokovanie návrh dodatku č. 1, ktorým sa upravuje VZN č. 

3/2021 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou. Predmetný dodatok 

reaguje na zvýšenie finančných pásiem na nákup potravín. Starostka informovala poslancov, že na 

základe pracovnej porady s riaditeľkou ZŠ, ekonómkou ZŠ a vedúcou školskej jedálne je navrhnuté 

zvýšenie cien stravy v ŚJ. Navrhujeme , aby ŠJ prešla do II.finančného pásma týkajúceho sa nákupu 

potravín, čo by malo priniesť zvýšenie ceny za nákup potravín a zlepšiť možnosti prípravy jedla 

v jedálni. Doteraz bola ŠJ v IV.pásme, v zmysle nového zákona sa však ceny zvýšili a IV.pásmo by 

znamenalo obrovské zvýšenie, čo by bolo pre rodičov detí i zriaďovateľa neúnosné. V návrhu je tiež 

zohľadnené navýšenie cien za energie, hlavne plyn, z uvedeného dôvodu navrhujeme zvýšenie režijných 



nákladov z pôvodných 1,89 €/1 obed na 2,10 €/1 obed. Starosta informovala poslancov, že celkové 

zvýšenie pre rodičov detí sa bude pohybovať v rozpätí 5,-až 7,- € na mesiac a 1 dieťa. 

Prepokladáme, že so zvýšením budú mať najväčší problém rodičia detí v hmotnej núdzi, ktorí už doteraz 

neboli schopní za obedy doplácať. Obec však nevie pokryť z vlastného rozpočtu celkové režijné 

náklady, z uvedeného dôvodu navrhuje, aby sa na režijných nákladoch podieľali aj rodičia. Je potrebné 

počítať aj s možným sa odhlasovaním zo stravy, hlavne tých detí, ktorých rodičia neplatia. Pre rodiny 

v hmotnej núdzi zároveň platí výnimka z úhrady v prípade, ak rodič o to písomne požiada. 

Starostka informovala poslancov, že oslovila aj ÚPSVaR s otázkou, či neplánujú zvýšiť dotáciu na 

stravu zo súčasných 1,30 eur  na 1 obed.  ÚPSVaR zatiaľ nedostal žiaden pokyn, ani usmernenie 

k možnému navýšeniu dotácie na stravu detí v HN. 

Starostka zároveň poznamenala, že o navrhovanom zvýšení cien stravy bol upovedomený aj obecný 

úrad Vyšná Slaná, ktorý dopláca za režijné náklady pre svojich obyvateľov. Starosta obce navrhovanú 

zmenu akceptuje, nakoľko chápe jej dôvod. S návrhom budú vopred oboznámení aj rodičia detí v MŠ 

a ZŠ prostredníctvom internetových stránok , ako aj osobne. Poslanci po prerokovaní návrhu  uložili 

obecnému úradu jeho zverejnenie v zmysle zákona. 

Hlasovanie :  

Za :7 /  JUDr. Hric, Bc. Molčanová, , M.Dovalovský , Mgr.J.Polomská, Mgr.J.Mihóková, Ing. 

M.Ambruž , Ing.E.Valentíková/ 

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

 

17.Diskusia 

 

V diskusii starostka obce podala poslancom nasledovné informácie : 

 

➢ Oznámila, že 28.2.2023 končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce. V zmysle zákona 

o obecnom zriadení, § 18 je povinnosťou obecného zastupiteľstva vyhlásiť termín konania 

novej voľby najneskôr 40 dní pred dňom jej konania. Z uvedeného dôvodu starostka 

informovala, že najneskôr do 12.januára bude zvolané zasadanie OZ, aby bolo možné túto 

lehotu dodržať. 

➢ Informovala poslancov o výsledkoch kontroly verejného obstarávania na projekte 

rekonštrukcie verejného vodovodu, kde obec získala dotáciu z Environmentálneho fondu. 

Výsledok kontroly je pozitívny, kontrola nezistila pri VO žiadne pochybenia. Projekt bude 

realizovaný v roku 2023. 

➢ Ďalšia informácia sa týkala projektu JPÚ na rómskej osade. Starostka informovala poslancov, 

že spoločnosť Slovak Estate, ktorá podávala námietku na výšku ceny pozemkov stanovených 

znaleckým posudkom podala voči odvolaciemu orgánu – Pozemkovému a lesnému odboru 

Košice podnet na súd. Odvolací orgán potvrdil cenu stanovenú znalcom, ktorého určila obec. 

Dotknutej spoločnosti sa táto cena nepozdáva, z uvedeného dôvodu podala podanie na súd. 

Z uvedeného dôvodu musia byť pozemkové úpravy prerušené až do konečného rozhodnutia 

súdu, čo môže trvať veľmi dlho. Obec však toto konanie nevie nijako ovplyvniť. Cena, ktorú 

navrhuje spoločnosť Slovak Estate vo výške takmer 8,- €/ m2 je pre obec absolútne 

neprijateľná. O prerušení konania bol upovedomení aj zhotoviteľ Ing. Kavulič, ktorý taktiež 

práce na JPÚ prerušuje. 

 

Do diskusie sa zapojila poslankyňa Ing.Eva Valentíková. Poslankyňa informovala poslancov, 

že má záujem o kúpu bytu , resp. dlhodobý prenájom bytu č.4 v bytovom dome vo vlastníctve 



obce. Tento byt priamo susedí s jej bytom a nie je využívaný niekoľko rokov. Nakoľko sa v byte 

nekúri, ich bytu to spôsobuje problémy s plesňami stien. Poslankyňa požiadala poslancov, aby 

tento návrh zvážili. Starostka vyjadrila svoj názor, že v globále nie je za predaj obecného 

majetku, skôr za jeho kúpu. JUDr. Hric poznamenal, že ak nie je tento majetok obcou využívaný 

je vhodné sa zamyslieť nad jeho predajom. Ing. Ambruž skonštatoval, že v uvedenom byte 

nikdy nebol a chcel by sa tam ísť pozrieť. JUDr. Hric poznamenal, že pri predaji majetku je 

potrebné postupovať obozretne a dodržiavať zákon. Ostatní poslanci skonštatovali, že ak obec 

byt nevyužíva možno by bolo dobre ho ponúknuť na predaj, je potrebné si to dobre premyslieť 

a zvážiť. Starostka zároveň informovala poslancov, že v zákone o majetku obcí je uvedené, že 

poslanec OZ, ani jeho blízka osoba nesmú kupovať obecný majetok priamym predajom, čiže 

takáto možnosť by bola v tomto prípade neprípustná. Ing. Valentíková poznamenala, že si je 

vedomá zákona a v žiadnom prípade ho nechce porušiť. Starostka poznamenala, že ak poslanci 

rozhodnú o predaji bytu je možné to urobiť len spôsobmi uvedenými v zákone. Po vyjadrení si 

svojich názorov sa poslanci dohodli, že na budúce zasadanie OZ starostka obce pripraví 

možnosti riešenia tejto požiadavky v zmysle zákona. Následne sa budú poslanci touto 

myšlienkou zaoberať. 

 

18.Záver 

V závere sa starostka poďakovala poslancom za spoluprácu, popriala im veselé vianočné sviatky , 

odovzdala malé upomienkové predmety a zasadanie OZ ukončila. 

 

Zapisovateľ : I.Kolářová 

Overovatelia zápisnice : Mgr. J.Polomská ................................. 

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

 

 

        Mgr. Slávka Krišťáková, v.r. 

             Starostka obce 

 


