
 

U Z N E S E N I A 

 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom, konaného dňa 

24.9.2020 v Matejovciach nad Hornádom 

 

Uznesenie č. 91/2020 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje program  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 24.9.2020                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 92/2020 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje doplnenie bodu programu o bod aktualizácia územného plánu obce 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 24.9.2020                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 93/2020 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje doplnenie bodu programu o bod Správa z kontrolnej činnosti HKO 

 



Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 24.9.2020                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 94/2020 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov 

financovania 

b) schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej 

republiky vo výške 10.701 EUR na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností z 

dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 

pandémie ochorenia COVID-19 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 24.9.2020                                         Marta Stanislavová 

                                                                                                                    Starostka obce 

 

Uznesenie č. 95/2020 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

berie na vedomie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4,5,6,7,8/2020 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 24.9.2020                                         Marta Stanislavová 

                                                                                                                    Starostka obce 

Uznesenie č. 96/2020 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

prerokovalo odkúpenie pozemkov  na prístupovú cestu Kolónia 2. časť s podmienkou, že sa 

najprv vyjadrí projektant, či je to možné 



 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 24.9.2020                                         Marta Stanislavová 

                                                                                                                    Starostka obce 

 

Uznesenie č. 97/2020 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

súhlasí s aktualizáciou územného plánu obce Matejovce nad Hornádom a so začatím 

procesu obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Matejovce nad 

Hornádom. Zároveň súhlasí s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 24.9.2020                                         Marta Stanislavová 

                                                                                                                    Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 98/2020 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 24.9.2020                                         Marta Stanislavová 

                                                                                                                    Starostka obce 


