
 

U Z N E S E N I A 

 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom, konaného dňa 

14.10.2022 v Matejovciach nad Hornádom 

 

 

Uznesenie č. 177/2022 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

Schvaľuje program  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 

V Matejovciach nad Hornádom 14.10.2022                                     Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

Uznesenie č. 178/2022 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

schvaľuje  dodatok č. 3 k VZN 1/2018 o výške príspevku na stravu a ŠKD 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5  

V Matejovciach nad Hornádom 14.10.2022                                   Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 179/2022 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

a) vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Matejovce nad Hornádom na deň 
08.12.2022, 

b) určuje  rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce - pracovný úväzok vo výške 
10 %,   

c) konštatuje, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme, 

d) ukladá zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Matejovce 
nad Hornádom  formou vyvesenia na úradnej tabuli a zverejnením na webovom sídle 
obce v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., 

e) stanovuje tieto náležitosti prihlášky: 

 prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 23.11.2022 do 1500 hod. na adresu 
Obecný úrad Matejovce nad Hornádom  97 v zalepenej obálke s označením Voľba 
hlavného kontrolóra obce Matejovce nad Hornádom „Neotvárať“, 

 v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový 
kontakt, 

 vyhlásenie o tom, či ku dňu podania žiadosti kandidát podniká alebo vykonáva inú 
zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie zdokladované úradne overenou 
kópiou dokladu o najvyššom vzdelaní, 

 profesijný životopis, 

 písomný súhlas so zverejnením osobných údajov zákona. č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania 
voľby hlavného kontrolóra obce Matejovce nad Hornádom; písomný súhlas 
obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, 
rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania, 

f) ustanovuje ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce 
Matejovce nad Hornádom: 
 voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční priamym verejným hlasovaním. 

 

  

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5  

V Matejovciach nad Hornádom 14.10.2022                                   Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 



Uznesenie č. 180/2022 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

schvaľuje odkúpenie pozemkov od firmy MIGI spol s.r.o., parc. Čislo 362/52, 362/47, 362/40 

a 361/4 , kataster Matejovce nad Hornádom v sume 1 € za každú parcelu. 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5  

V Matejovciach nad Hornádom 14.10.2022                                   Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

Uznesenie č. 181/2022 

 

obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom 

schvaľuje  podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného  bremena na parcely č. 

182/9, 182/7, 224/2,225/2 na prechod cez parcely a uloženia inžinierskych sieti s p. Jarabom 

 

Za boli poslanci: Kováč, Dolanský, Hurajtová, Adamcová 

Zdržal sa: Michalko  

V Matejovciach nad Hornádom 14.10.2022                                   Marta Stanislavová 

                                                                                                                  Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


