
 

U Z N E S E N I A 

 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom, konaného dňa 

19.1.2021 v Matejovciach nad Hornádom 

 

 

Uznesenie č. 107/2021 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje program  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 19.1.2021                                     Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 108/2021 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Berie na vedomie správu nezávislého  audítora za rok 2019 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 19.1.2021                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 109/2021 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje plán kontroly hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2021 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 19.1.2021                                     Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 110/2021 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 19.1.2021                                      Marta Stanislavová 

                                                                                                                    Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 111/2021 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

súhlasí s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 19.1.2021                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                    Starostka obce 

 

 

 



Uznesenie č. 112/2021 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

schvaľuje, aby obec sa zapojila do výzvy Dotácia na zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 19.1.2021                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                    Starostka obce 

 

Uznesenie č. 113/2021 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

schvaľuje jednanie ohľadom odkúpenia pozemkov na prístupovú komunikáciu v časti 

Kolónia 2 podľa predbežného návrhu vypracovaného Ing. Leškom 

 

Za boli poslanci p.Hurajtová, Ing.Kováč, p. Dolansky 

Zdržala sa : p.Adamcová 

V Matejovciach nad Hornádom 19.1.2021                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                    Starostka obce 

 

 

 


