Zápisnica

z 12.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach na Hornádom
konaného dňa:2.5.2016

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

1.Otvorenie:
2.Určenie overovateľov zápisnice
3.Schválenie VZN 1/2016 o referende
4.Prerokovanie protokolov z kontroly
5.Prerokovanie kúpy pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi
6.Diskusia a rôzne
7.Záver

K bodu č.1. : Otvorenie
Starostka privítala všetkých prítomných poslancov a dala hlasovať o schválenie programu.
Schválene: všetkými prítomnými poslancami v počte : 5

K bodu č.2: Určenie overovateľov zápisnice:
Navrhnutí: Kubovčíková Danka, Dolanský Ladislav
Schválené : všetkými prítomnými poslancami v počte : 5

K bodu č.3: Schválenie VZN 1/2016 o organizácii miestneho referenda :
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN 1/2016 o organizácii miestneho referenda
Schválené všetkými prítomnými poslancami v počte :5

K bodu č.4: Prerokovanie protokolov z kontroly
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo protokoly z pravidelných kontrol kontrolóra obce a berie
ich na vedomie.

K bodu č.5: Prerokovanie kúpy pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi :.
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov z postupu prác pri odkúpení pozemkov od
cirkvi, kde hospodárska rada filiálky Matejovce nad Hornádom odsúhlasila predaj pozemkov,
poslala sa žiadosť na biskupský úrad, ktorý nám zašle stanovisko popr. kúpnu zmluvu.

K bodu č:6 Diskusia a rôzne:
Starostka obce informovala poslancov, že kontrolór obce podal výpoveď k 30.6.2016, že je
vypísané výberové konanie, ďalej informovala, že 8.5.2016 o 15,00 hodine sa bude konať
v kultúrnom dome Deň matiek, taktiež že sú hotové lavičky, ktoré je potrebné osadiť do
zeme na školský dvor. Poslanci Farkašovský a Dolanský sa podujali, že to urobia.
Starostka obce predniesla žiadosť riaditeľky MŠ, ktorá žiada kúpu žiariča pre MŠ, nakoľko je
veľmi vysoká chorobnosť detí. Poslanci jednohlasne schválili, že treba to kúpiť.
Pán Dolanský informoval, že 13.5.2016 sa bude pri príležitosti sv. Floriána konať Varta, tak
ako každoročne pri altánku o 20,00, že je potrebné pripraviť pre deti nejaké súťaže.
Pán Smotrila informoval poslancov o častom výpadku elektrickej energie v časti obce
Kamienče, že bude hľadať nejaké riešenie, aby sa to neopakovalo. Ďalej sa pán Smotrila
informoval, ako pokračujeme s pripravovanou IBV, starostka informovala, že kúpne zmluvy
sú pripravené a že sa ešte čaká na vecné bremeno z SPP a následne by sa mohlo pristúpiť
k stavebnému povoleniu.
Ďalej pán Smotrila informoval ohľadom výstavby ihriska, kde sa momentálne čaká na ŹSR,
ktorí majú prísť vytíčiť kábel, ktorý sa nachádza na pozemkoch a nevie sa komu vlastne patrí.
Pani Šimová žiadala, aby obec oslovila ŽSR, že sú sťažnosti od občanov, že železnice nehlásia,
že vlaky meškajú alebo že idú po opačnej koľaji . Starostka si to zobrala za úlohu, že to
porieši.

K bodu č. 7 Záver:
Starostka poďakovala všetkým za účasť.

V Matejovciach nad Hornádom 2.5.2016

Zapisovateľ:

Starostka:

Jaroslav Smotrila

Marta Stanislavová

Overovatelia zápisnice : Kubovčíková, Dolanský

