
 

U Z N E S E N I A 

 

 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom, konaného dňa 

12.6.2019 v Matejovciach nad Hornádom 

 

 

Uznesenie č. 35/2019 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje program  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                      Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 36/2019 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 

2018 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 37/2019 



obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom                                                                                                                    

Schvaľuje záverečný účet obce Matejovce nad Hornádom za rok 2018 

a celoročné hospodárenie obce bez výhrad 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje prídel do rezervného fondu vo výške 53660,08€ 

a súhlasí s použitím prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky  obce a na 

odstránenie havarijného stavu majetku obce v rozpočte na rok 2019 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

 

Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov 

financovania 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

 



 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje prijatie úveru , teda jeho navýšenie na 62000€ z Prima banky a.s. 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

                                                                                                                   

                                                                   Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje zmluvu o dielo č.01072018 a to rozšírenie sietí pre IBV Matejovce nad Hornádom 

– kanalizácia splašková 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

                                                                   Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Berie na vedomie rozpočtové opatrenie 1/2019 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 



                                                                   Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje rozpočtové opatrenie 2/2019 a 3/2019 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

                                                                   Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

A. Berie na vedomie 

Žiadosť starostky obce Marty Stanislavovej, Žiadosť o dotáciu 

a/ výzva č. V.P Ha ZZ 2019 

b/ názov projektu: Požiarna zbrojnica Matejovce nad Hornádom 2. etapa – obnova interiéru 

B. Konštatuje, 

Že ciele predpokladaného projektu sú v súlade s územným plánom obce Matejovce nad 

Hornádom 

C. Schvaľuje 

a/ predloženie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy V.P HaZZ 2019, za účelom realizácie projektu 

Požiarna zbrojnica Matejovce nad Hornádom 2. etapa – obnova interiéru 

b/ zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o dotáciu 

c/ spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške min. 

1500€ 

d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré 

predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

V Matejovciach nad Hornádom 12.6.2019                                       Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


