
U Z N E S E N I A

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom, konaného dňa 
9.6.2020 v Matejovciach nad Hornádom

Uznesenie č. 81/2020

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom

Schvaľuje program  zasadnutia obecného zastupiteľstva

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3

V Matejovciach nad Hornádom 9.6.2020                                       Marta Stanislavová

                                                                                                                  Starostka obce

Uznesenie č. 82/2020

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom

Schvaľuje doplnenie programu o bod Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1,2,3.

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3

V Matejovciach nad Hornádom 9.6.2020                                         Marta Stanislavová

                                                                                                                    Starostka obce

Uznesenie č. 83/2020

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom

a/ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3



b/  schvaľuje celoročné hospodárenie obce Matejovce nad Hornádom za rok 2019 bez 
výhrad

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3

c/  potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu obce vo výške 111020,46 € počas r. 2019 
z rezervného fondu, z návratných zdrojov financovania  a z prostriedkov predchádzajúcich 
rokov

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3

d/ schvaľuje prídel do rezervného fondu obce vo výške 8706,68 €

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3

V Matejovciach nad Hornádom 9.6.2020                                         Marta Stanislavová

                                                                                                                    Starostka obce

Uznesenie č. 84/2020

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom

Schvaľuje VZN 1/2020 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3

V Matejovciach nad Hornádom 9.6.2020                                        Marta Stanislavová

                                                                                                                    Starostka obce

Uznesenie č.85/2020

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020 a poveruje hlavného kontrolóra 
obce na vykonanie schválených kontrol.

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3

V Matejovciach nad Hornádom 9.6.2020                                        Marta Stanislavová

                                                                                                                    Starostka obce



Uznesenie č.86/2020

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom

Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1,2,3,/2020.

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3

V Matejovciach nad Hornádom 9.6.2020                                         Marta Stanislavová

                                                                                                                    Starostka obce

Uznesenie č.87/2020

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom

Súhlasí so začatím konania vo veci zmien a doplnkov Územného plánu obce Matejovce nad 
Hornádom 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3

V Matejovciach nad Hornádom 9.6.2020                                         Marta Stanislavová

                                                                                                                    Starostka obce

                            


