
 

U Z N E S E N I A 

 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom, 

konaného dňa 3.12.2018 v kultúrnom dome v Matejovciach nad Hornádom 

 

Uznesenie č. 1/2019 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

A/ berie na vedomie  

       1. výsledky voľby starostu obce a volieb obecného zastupiteľstva 

       2. vystúpenie novozvolenej starostky  

B/ konštatuje 

       1. novozvolená starostka obce Marta Stanislavová zložila zákonom predpísaný sľub 

           starostu obce 

        2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Anastázia Adamcová, Ladislav 

            Dolanský, Renáta Hurajtová, Ing. Peter Kováč, Miloš Michalko zložili zákonom 

            predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 2/2019 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 



Uznesenie č. 3/2019 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje doplnenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 

o body  

č. 7 používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely obce na celé volebné 

obdobie 

č. 8 Návrh odmeny kontrolórovi obce 

č. 9 Schválenie konania v pozemkových úpravách 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 4/2019 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom  

                                                                                                                   

zriaďuje a volí predsedov a členov 

Finančnú komisiu v zložení predseda Anastázia Adamcová, člen Daniela Schmidtová 

Stavebnú komisiu v zložení predseda Ing. Peter Kováč, člen Ladislav Dolanský 

Kultúrno športovú komisiu v zložení predseda Renáta Hurajtová, člen Miloš Michalko 

Komisiu životného prostredia v zložení predseda Ladislav Dolanský, člen Ing. Peter Kováč 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 5/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

A/ zriaďuje 

Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcii verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 



B/ volí 

Predsedu komisie Renátu Hurajtovú 

Členov komisie : Miloša Michalka a Anastáziu Adamcovú 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 6/2019 

K návrhu na schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia 

zastupiteľstva podľa §12 ods.2 prvá veta, ods3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods.6 veta 

zákona o obecnom zriadení. 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

a/ Berie na vedomie, 

že funkciu zástupcu starostu obce bude na základe poverenia starostky obce vykonávať 

poslankyňa Renáta Hurajtová 

 

b/ P o v e r u j e 

Poslankyňu Anastáziu Adamcovú zvolávaním a vedením zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 

ods.2 prvá veta, ods3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods.6 veta zákona SNR č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 7/2019 

K návrhu na určenie mesačného platu starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

U r č u j e 



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 mesačný plat starostu obce 

vo výške 1,83 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve, znížený o 30%. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 8/2019 

K návrhu používania súkromného vozidla na služobné účely. 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje  

používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely pre starostku obce na celé 

volebné obdobie 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 9/2019 

K návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi obce 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje  

odmenu kontrolórovi obce za  celoročnú prácu v sume 200€ 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 10/2019 

K návrhu schváleniu konania v pozemkových úpravách 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje 



konanie o pozemkových úpravách v skratke „PPÚ Matejovce nad Hornádom“ pre k.ú. 

Matejovce nad Hornádom 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č.11/2019 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje 

zmluvu o dielo na výstavbu vodovou v novej IBV Kolónia, uzatvorenú s firmou MIGI s.r.o. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 12/2019 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Deleguje 

za obec do Rady materskej školy pána Ladislava Dolanského a do Rady základnej školy pani 

Anastáziu Adamcovú 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 4.12.2018                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

 

 


