Zápisnica
z 9.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach na Hornádom
konaného dňa: 11.12.2015

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

1.Otvorenie:
2.Určenie overovateľov zápisnice
3.Schválenie VZN 2/2015
4.Schválenie dodatkov k VZN
5.Prerokovanie protokolov z kontroly č.15 a 16/2015
6.Prerokovanie úpravy rozpočtu
7.Schválenie príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie obce ku 31.12.2015
8.Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ
9.Prejednanie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu stavby:
„ Prístupová komunikácia v obci Matejovce nad Hornádom“
10.Informácie zo školenia ohľadom DHZO
11.Rôzne a diskusia
12.Záver

K bodu č.1. : Otvorenie
Starostka privítala všetkých prítomných poslancov a dala hlasovať o schválenie programu.
Pred hlasovaním sa prihlásil o slovo zást. starostu p.Smotrila, ktorý navrhol dať do programu
schôdze : plán,čerpanie a povinnosť starostky obce o nahlasení dovolenky svojmu
zástupcovi. Návrh p.Smotrilu bol odhlasovaný / za boli všetci prítomní poslanci / a návrh bol
zaradený do programu schôdze pod číslom:11
K bodu č.2: Určenie overovateľov zápisnice:
Navrhnutí: Kubovčíková Dana, Šimová Zuzana

Schválené všetkými prítomnými poslancami v počte:5
K bodu č.3: Schválenie VZN 2/2015 .Starostka obce interpretovala poslancom návrh VZN
o vode.
Návrh bol schválený všetkými prítomnými poslancami v počte:5.

K bodu č.4: Schválenie dodatkov k VZN
Č.1/2012,2/2009,3/2012,7/2009
.
Schválené všetkými prítomnými poslancami v počte:5.

K bodu č.5: Prerokovanie protokolov z kontroly č.15 a 16/2015
Kontrolór obce Ing. Emil Jánošík informoval poslancov o vybavení sťažností, podnetov od občanov.
V r.2014 boli evidované 3 sťažnosti: Emil Krutek- neopodstatnená sťažnosť. Jozef a Kamila Melegová,
výsadba ihličnatých drevín na hranici pozemku-sťažnosť neopodstatnená. Sťažnosť p. Andrašiho na
jeho problémy s RS-plynu, prístupovou cestou k RS-sťažnosť podstúpená na SPP-distribúcia a.s.

K bodu č.6: Prerokovanie úpravy rozpočtu
Starostka obce prečítala poslancom zmeny v rozpočte príjmy-výdaje. Zástupca starostu p.Smotrila
mal výhrady o prekročení rozpočtu o 200€ pri údržbe plôch-kosenie, zdôvodňoval to tým, že bolo
extrémne sucho a kosilo sa viac , ako v minulosti. Starostka na to argumentovala , že sa často kosil
park a cintorín bol 3x kosený.

Návrh bol schválený všetkými prítomnými poslancami v počte:5
K bodu č.7: Schválenie príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie obceku 31.12.2015
Na základe zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve , zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom
obce. Na vykonanie inventarizácie sú určení jednotliví členovia v rôznych skupinách.
Schválený všetkými prítomnými poslancami v počte:5.

K bodu č.8:Schválenie správy o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ+ŽŠ
Starostka obce oboznámila poslancov o správach výchovno- vzdelávacej činnosti vypracovaných

príslušnými riaditeľkami škôl: ZŠ Mgr.Roxany Wallachovej, MŠ – Anna Brajerovej.

K bodu č.9:Prejednanie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu stavby-Prístupová
komunikácia v obci Matejovce nad Hornádom.
Starostka informovala poslancov o cene projektu / 2350€ /-cenová ponuka. O cenách
pripravovaných projektov na rozšírení inž. sietí v lokalite / kolónia / poslancom vysvetlil
zást.starostu p.Smotrila, ktorý informoval o celkovej skutočnosti pripravovaných projektov.
Sú rozpracované projekty na výstavbu miestnej komunikácie ,verejného vodovodu, verejnej
kanalizácie, Geodetické zameranie, výškopis a polohopis .O presnom rozpočte sa bude
prejednávať až po územnom konaní, kedy padne definitíva o poskytnutí pozemkov na
výstavbu inž. sietí! / Zmluva o budúcej zmluve / Na to veľmi dôsledne upozornil i kontrolór
obce .
Schválené všetkými prítomnými poslancami v počte:5
K bodu č.10:Informácia zo školenia ohľadom DHZO.
Starostka obce informovala poslancov o povinnosti obce zabezpečovať odbornú prípravu
DHZO. Zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť
zdroje vody na hasenie požiaru a udžiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu
požiarov. To všetko vyplivajúce zo zákona NR SR č.37/2014 Z.z. o DPO SR.

K bodu č.11:Plán,čerpanie a hlásenie dovolenky starostky obce.
Zástupca starostu p.Smotrila podal návrh zaradiť do programu schôdze: plán čerpanie
a schválenie dovolenky starostky obce. Návrh bol prijatí všetkými poslancami. Poslanec
Smotrila navrhol, aby starostka čerpanie dovolenky nahlásila svoju zástupcovi! Vysvetľoval
to tým, že viacerí starostovia si na základe schválenia poslancov nechávajú preplácať
dovolenku z dôvodu-nevyčerpania !
Návrh bol prijatý všetkými prítomnými poslancami v počte:5

K bodu č.12:Rôzne a diskusia
Starostka informovala poslancov o zorganizovanie Vianočnej kapustnice na deň:16.12.2015
s účasťou poslancov +všetkých zamestnancov obce. Poďakovala p.Smotrilovi za

zabezpečenie posypového materiálu pre obec .Ďalej informovala o veľkej spotreby vody
a požiadala svojho zástupcu p.Smotrilu o pomoc pri vzniknutej situácii. Poslanec Dolanský
sa znovu vrátil k diskusii o vypovedanie nájomnej zmluvy ZVL a nasťahovaniu DHZ ako celku
do priestorov bývalého obecného úradu. Poslanci Smotrila a Farkašovký mu dali jasne
najavo ,že o tomto návrhu už bola ústna dohoda s výborom ZVL, že ostanú v priestoroch,
pokiaľ obec nebude mať zabezpečené zdroje financovania Hasičskej zbrojnice. I napriek
tomu požiadal starostku obce, aby dala o jeho návrhu hlasovať. Starostka dala hlasovať
o návrhu poslanca Dolanského, aby obec výpovedala nájomnú zmluvu ZVL a trávnatých
porastov. Za návrh hlasovali: Dolanský, Šimová, Kubovčíková proti: Smotrila, Farkašovský.
Návrh bol prijatý v počte3:2 ! Ďalej starostka informovala o písomnej žiadosti p. Jozefa Česlu
ml. o riešení protipovodňovej situácie v lokalite svojho rodinného domu. Zást.starostu
p.Smotrila upozornil starostku, že p.Česlu mala písomne informovať o pláne obce
s reguláciou potoka.

Zapisovateľ:

Starostka:

Jaroslav Smotrila

Marta Stanislavová

Overovatelia zápisnice : Kubovčíková Dana,Šimová Zuzana
V Matejovciach 14.12.2015

