Zápisnica
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom
konaného dňa 08.12.2017

Prítomní:

viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice

Program:

1. Otvorenie:
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie a schválenie VZN 6/2017 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na úhradu nákladov MŠ
4. Diskusia a rôzne
5. Záver

K bodu č.1. : Otvorenie
Starostka privítala všetkých prítomných poslancov a dala do programu doplňujúci body a to
Bod č. 4 Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Bod. č.5 Prerokovanie a schválenie rozšírenia Regionálnej skládky odpadov
Bod. č.6 Schválenie použitia úhrady za nové osvetlenie z rezervného fondu obce
Bod. č. 7 Návrh na vyradenie investícii z evidencie majetku obce
Bod. č.8 Zmena rozpočtu – rozpočtovým opatrením.
Za program hlasovali 4: p. Dolanský, p.Šimová, P.Kubovčíková, p. Farkašovský
Zdržal sa 1 : p. Smotrila

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

K bodu č.3: Prerokovanie a schválenie VZN 6/2017 o o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách
Poslanci prerokovali VZN 6/2017
Za návrh hlasovali v počte: 2, a to p. Kubovčíková a p. Šimová
Zdržali sa p. Dolanský, p. Farkašovský a p. Smotrila.
Návrh VZN nebol prijatý.

K bodu č.4: Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.
polrok 2018
Poslanci prerokovali a schválili návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Matejovce nad Hornádom na obdobie 1. polroku 2018
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5

K bodu č:5 Prerokovanie a schválenie rozšírenia Regionálnej skládky odpadov
Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom prerokovalo a berie na vedomie
informáciu o zámere spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. ohľadom rozšírenia Regionálnej
skládky odpadov Kúdelník II. V Spišskej Novej Vsi o 4. a 5. etapu s celkovou životnosťou
skládky do roku 2042 a súhlasí a podporuje rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník
II. Spišská Nová Ves o 4. a 5. etapu, nakoľko táto skládky je stabilizačným prvkom pre
zachovanie trvale udržateľného rozvoja odpadového hospodárstva obcí a miest regiónu Spiš.
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5

K bodu č.6 Schválenie použitia úhrady za nové osvetlenie z rezervného fondu
Starostka obce predniesla návrh , aby časť kapitálových výdavkov za nové verejné osvetlenie
v sume 1031,93€ bola realizovaná z rezervného fondu.
Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5

K bodu č. 7 Návrh na vyradenie investícii z evidencie majetku obce
Starostka obce, na základe upozornenia auditorky, predniesla návrh na vyradenie
nezaradených investícii z evidencie majetku obce zo dňa 8.12.2017, ktoré sa týkajú investícii
ešte z rokov 2005- 2014 v sume 5039,03€ /viď príloha /
Za vyradenie predložených návrhov hlasovali všetci prítomní poslanci v počte 5

K bodu č. 8 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením 3,4,5,6,7 a 8 /2017
Poslanci zobrali na vedomie správu o zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami 3/2017,
4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 a 8/2017

K bodu č. 9 Diskusia
V diskusii starostka obce informovala poslancov, že na obecný úrad boli doručené sťažnosti,
ohľadom útulku Šťastný psík a taktiež ohľadom prepravy nadrozmerných nákladov v časti
obce Kamienče a tieto sťažnosti boli postúpené pracovníčke stavebného úradu.
Pani Šimová vystúpila v diskusii a oznámila všetkým prítomným, že končí s funkciou
poslankyne a žiada do zápisnice uviesť, že sa vzdáva poslaneckého mandátu k 31.12.2017.
Pán Smotrila sa pýtal, prečo keď sa robili opravy na vodojeme sa nevymenila strecha,
starostka obce povedala, že do rozpočtu, ktorý bol schválený to už nevošlo, išlo tam hlavne
o opravu omietok vo vnútri, nakoľko to tam bolo veľmi schátrale. Taktiež sa informoval ako
je to s výstavbou IBV Kolónia, tak starostka povedala, že je to v riešení a že sa čaká na zmenu
územného plánu Obce Markušovce. Ďalej pán Smotrila si žiada, aby mesiac pred vyvesením
rozpočtu obce boli pozvaní poslanci a rozhodli o kapitálových výdavkoch.
K bodu č. 10 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na obecnom zastupiteľstve

Zapisovateľ: Kubovčíková Danka
Overovatelia zápisnice: Farkašovský, Dolanský

V Matejovciach nad Hornádom 8.12.2017

Starostka obce: Marta Stanislavová

