Zápisnica
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom
konaného dňa 20.03.2018

Prítomní:

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice

Program:

1. Otvorenie:
2. Schválenie programu
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce
5. Rôzne
6. Záver

K bodu č.1 a 2 : Otvorenie a schválenie programu
Starostka privítala všetkých prítomných poslancov a dala hlasovať za program
Za program hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5
K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice: Za overovateľov zápisnice starostka určila:
p.Franko, p. Dolanský
K bodu č.4: Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2018
Starostka obce dala slovo p. kontrolórovi, on sa vyjadril k návrhu rozpočtu prostredníctvom
Stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 a odporučil
poslancom schváliť predložený návrh. Obecné zastupiteľstvo zobralo toto stanovisko na
vedomie. Poslanci na návrh starostky dostali slovo aby sa vyjadrili k rozpočtu, o slovo sa
prihlásil p. Smotrila, pýtal sa položkovite na položky, ktorým nerozumel alebo ktoré sa
navýšili oproti minulému roku. P. Smotrila sľúbil, že sa na posypovom materiály má ušetriť,
a že posypový materiál na nadchádzajúcu zimu zabezpečí on. Najviac ostrá debata bola
ohľadom rozdelenie dotácii pre DHZ a OFK. Nakoniec sa rozhodlo, že dotácia pre hasičov
bude 2350€ a pre futbalový klub 4830 €, s tým, že 2000€ sa im vyplatí len v prípade ak od
jesene nastúpi ešte jedno družstvo.
Poslanci napokon schválili rozpočet následovne:

Za boli 4 poslanci: Kubovčíková, Farkašovský, Smotrila, Dolanský
Zdržal sa: Franko
Za dotáciu pre DHZ boli Kubovčíková, Dolanský, Farkašovský
Proti bol: Smotrila
Zdržala sa Franko
Za dotáciu pre OFK boli: Kubovčíková, Dolanský, Smotrila, Farkašovský
Zdržal sa: Franko
K bodu č. 5 Diskusia
V diskusii starostka obce informovala, že konečne sa dotiahli všetky papiere a máme vydané
stavebné povolenie na vodu a kanál na novú ulicu v časti Kolónia a spýtala sa poslancov, či
budú oslovovať niekoho na verejné obstarávanie, nakoľko nikto si to nezobral na starosť, tak
starostka obce bude hľadať firmu , ktorá nám urobí verejné obstarávanie. Pán Farkašovský sa
v diskusii prisľúbil, že príde do kultúrneho domu a že poopravuje stoly, nakoľko sú uvoľnené
nohy na stoloch. Taktiež starostka informovala o tom, že riaditeľka ZŠ podala návrh na
zriadenie školské klubu detí, nakoľko získala 11 podpisov od rodičov, ktorí majú záujem
umiestniť detí do ŠKD.
K bodu č. 6 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na obecnom zastupiteľstve

Zapisovateľ: Kubovčíková Danka

Overovatelia zápisnice: Farkašovský, Franko

V Matejovciach nad Hornádom 20.3.2018

Starostka obce: Marta Stanislavová

