Zápisnica
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom
konané dňa 02.01.2015
Prítomní: viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a odovzdanie osvedčení
4. Zloženie sľubu starostu obce a prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
7. Schválenie programu
8. Diskusia
9. Záver
K bodu č. 1.: Otvorenie
Starostka obce p. Terézia Kočišová otvorila zasadnutie a privítala všetkých prítomných.
K bodu č. 2.: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starostka obce určila:
a) za zapisovateľa: Daniela Schmidtová
b) za overovateľov: Zuzana Šimová a Ondrej Farkašovský
Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov.
K bodu č. 3.: Oznámenie výsledkov volieb a odovzdanie osvedčení
Predseda miestnej volebnej komisie p. Ing. Mária Kozáková predniesla výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce Matejovce nad Hornádom. Súčasne odovzdala novozvolenej starostke p. Marte
Stanislavovej a novozvoleným poslancom osvedčenie o zvolení.
K bodu č. 4.: Zloženie sľubu starostu obce a prevzatie insígnií
Starostka obce p. Marta Stanislavová zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý svojim podpisom
potvrdila, prevzala od doterajšej starostky insígnie a ujala sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia.
K bodu č. 5.: Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starostka obce p. Marta Stanislavová prečítala predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva a
novozvolení poslanci: Ladislav Dolanský, Ondrej Farkašovský, Danka Kubovčíková, Jaroslav
Smotrila, Zuzana Šimová sľub potvrdili slovne a podpisom.
K bodu č. 6.: Vystúpenie novozvoleného starostu obce
Starostka obce vystúpila s príhovorom novozvoleného starostu a zároveň poďakovala odchádzajúcej
starostke za jej prácu.
K bodu č. 7.: Schválenie programu
Starostka obce dala poslancom schváliť program zasadnutia.
Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov.
 Poslanec p. Jaroslav Smotrila bol poverený zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a
ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov.
 Starostka obce navrhla zriadiť obecnú radu v zložení: Danka Kubovčíková, Ladislav
Dolanský, Jaroslav Smotrila. Poslanci návrh na vytvorenie obecnej rady v tomto zložení
schválili.
 Starostka obce ďalej navrhla zriadiť komisie, ich predsedov a členov:
a) Finančnú komisiu
predseda finančnej komisie: Zuzana Šimová

člen finančnej komisie: Daniela Schmidtová





b) Stavebnú komisiu
predseda stavebnej komisie: Jaroslav Smotrila
člen stavebnej komisie: Ondrej Farkašovský
c) Komisiu kultúry a športu
predseda komisie kultúry a športu: Ondrej Farkašovský
členovia komisie kultúry a športu: Danka Kubovčíková, Dana Hozzová,
Renáta Hurajtová
d) Komisiu životného prostredia a verejného poriadku
predseda komisie životného prostredia a verejného poriadku: Ladislav Dolanský
člen komisie životného prostredia a verejného poriadku: Miroslav Hurajt st.
Poslanci návrh na vytvorenie vyššie uvedených komisií, ich predsedov a členov schválili.
Starostka obce informovala poslancov o plate starostky obce v súlade so zákonom NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľbami (t.j. 70 %), mesačný plat starostu obce vo výške platu
vypočítaného, ako 1,65 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve vo výške 952 €.
Starostka obce predniesla návrh uznesenia z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov.

K bodu č. 8.: Diskusia
Pán Jaroslav Smotrila požiadal starostku obce, aby v krátkosti informovala, aké sú jej plány
čo sa týka rozvoja obce. Starostka obce informovala poslancov, že by chcela opraviť miestnu
komunikáciu v časti obce Kamienče, vybudovať chodník v časti obce Kolónia, riešiť budovu bývalej
základnej školy a pod. Poslanci ďalej v diskusii rozoberali rôzne témy.
K bodu č. 9.: Záver
Na záver starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
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