Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach na Hornádom
konaného dňa 2.3.2017

Prítomní: viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice
Program:

1. Otvorenie:
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie VZN 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území
Obce.
4. Organizačný poriadok - vydanie
5. Návrh na úpravu platu starostky
6. Diskusia a rôzne
7. Záver

K bodu č.1. : Otvorenie
Starostka privítala všetkých prítomných poslancov a dala hlasovať o schválenie programu.
Pred hlasovaním požiadala p. Šimová o doplnenie programu schôdze, a to zaradiť do
programu schôdze bod č.5 návrh na úpravu platu starostky obce
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci v počte:5

K bodu č.2: Určenie overovateľov zápisnice: Za overovateľov zápisnice starostka určila:
p.Dolanský, p. Šimová

K bodu č.3: Schválenie VZN 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce
Poslanci vyhoveli protestu prokurátora proti VZN 5/2009 a prijali VZN 1/2017
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci v počte:5

K bodu č.4: Organizačný poriadok – vydanie
Starostka obce informovala poslancov, že vydala organizačný poriadok obce Matejovce nad
Hornádom, platný od 1.3.2017
Za hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 5
K bodu č.5: Návrh na úpravu platu starostky obce
Pani Šimová, predniesla návrh, aby bol starostke zvýšený plat o 10 %. Odôvodnila to tým, že
starostka pekne zorganizovala deň matiek, či posedenie so staršími atď. P. Smotrila
zhodnotil, že zvýšenie platu starostky je neopodstatnené, nakoľko starostovanie nie je
jediným príjmom.
Návrh bol schválený následovne:
Za boli: Dolanský, Šimová, Kubovčíková
Zdržal sa: Farkašovský
Proti návrhu hlasoval: Smotrila

K bodu č.6 : Diskusia a záver:
Starostka obce informovala poslancov o zmene ceny vody na základe vyhlásenia URSA
a o zrušení dodatku č.1 s obcou Chrasť a Vítkove, pochválila p. Smotrilu za zorganizovanie
ping pongového turnaja, taktiež že hľadala ďalšie firmy na vytriedenie a usporiadanie
registratúrnych záznamov a všetko čo našla, tak boli firmy z okolia Bratislavy, Nitry, N.
Zámkov, čo by bolo predražené dopravou, informovala, že sa urobilo skrátenie stromov na
cintoríne, že to urobil p. Peter Sopkovič, ako to navrhol na predošlom OZ p. Smotrila.
Poslanci vyjadrili spokojnosť s touto prácou. Ďalej starostka obce oboznámila poslancov, že
bola na stretnutí v Prešove s ministrom Kaliňákom, kde bolo odprezentované, že budú dávať
prostriedky na opravu Hasičských staníc 30 000€, taktiež že DHZ dostane tento rok na
materiálne vybavenie 3000€,že budeme posielať žiadosť na opravu našej HS. P. Dolanský
prehovoril, že chce začať s opravou budovy Hasičškej zbrojnice, že požiada ZVL o dotáciu
dreva a že rozprával s majiteľom budovy p. Dzimkom ohľadom prístavby a nadstavby. P .
Smotrila ho upozornil, že môže všetko uskutočniť len na základe vydania územného a
stavebného povolenia. P Farkašovský sa informoval, prečo je v návrhu rozpočtu na r. 2017
len 200€ na opravy ciest. P. Smotrila povedal, že sa nechce zapodievať ešte rozpočtom, ale
keď p. Farkašovský začal, tak p. Smotrila informoval všetkých prítomných, aké vážne

nedostatky zistil pri dotácii, resp. pri žiadosti o dotáciu od obce ešte na r. 2016. Presná
formulácia žiadosti: Vec: Žiadosť o financie z rozpočtu obce na rok 2016 a odmena členovi za
30 ročnú prácu vo funkcii – preventívar obce.
V bode 1. Chod organizácie, v bode 2. súťaže, v bode 3 čerpadlá a v bode 4: Odmena členovi
za 30 ročnú prácu pre obec a v zbore počas rokov: Ladislavovi Dolanskému 100€. P. Smotrila
ostro kritizoval starostku, že vedome oklamala poslancov, pretože prečítala len, že DHZ žiada
700 € dotáciu ale o odmene návrhnutej sám sebe v osobe predsedu DHZ p. Dolanského
nepovedala ani slovo. P Smotrila povedal, že starostka u neho stratila dôveru. Starostka
argumentovala, že si vôbec nevšimla. P. Smotrila povedal, či je možné, prečítať len úvod
a jadro a záver vynechať. V emóciach p. Šimová zautočila na p. Smotrilu, že čo si myslí, že
kričal na starostku, na pracovníčku úradu p. Schmidtovú, že prečo sa nerobí potok pri p.
Česlovi, že ona nepodporí žiadosť o dotáciu OFK, že sa má viac robiť pre výstavbu obce. Na
toto jej odpovedal p. Smotrila, že pozemok na rovni, ktorý vlastnil p. Kandrač z Rudnian
zabezpečil predaj on, ďalej pozemky v časti kolónia zabezpečil sám, čo sa týka potoka
vysvetli, že je vypracovaný projekt na úpravu potoka, ale niektorí občania z časti Kamienče
boli proti realizácii ešte počas starostovania p. Kočišovej. Vo veľmi búrlivej atmosfére sa
zasadnutie skončilo.

K bodu č:7 Záver Poslanci sa o 17.00 hod.rozišli

Zapisovateľ: Smotrila Jaroslav

Overovatelia zápisnice:

Starostka obce: Marta Stanislavová

Dolanský, Šimová

V Matejovciach nad Hornádom 2.3.2017

