
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 02.09.2021 

 

Prítomní:         p. Adamcová, p. Hurajtová, p. Ing. Kováč, p. Dolanský , p. Michalko 

Neprítomný:    0 

Program:     

 

 1. Otvorenie 

 2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov  zápisnice  

 3. Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce 

 4. Plán kontrol na 2. polrok 2021 

 5. Zmena rozpočtu, rozpočtovými opatreniami 

 6. Rôzne 

 7. Záver 

 

K bodu č.1  : Otvorenie  

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov. 

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov    

zápisnice 

Starostka obce predložila všetkým prítomným na schválenie  program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Poslanci program schválili. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

Starostka obce doplnila do programu bod Delegovanie poslanca do novej rady školy, nakoľko 

skončilo 4 ročné funkčné obdobie Rade školy. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice p. Adamcovú a Ing. Kováča 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

K bodu č.3:   Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce 

Pani starostka dala slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby predniesol správu z vykonaných 

kontrol. Poslanci zobrali správu z vykonaných kontrol na vedomie 



 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

K bodu č.4 : Plán kontrol na 2. polrok 2021 

Hlavný kontrolór obce predniesol plán kontrol na 2. polrok roku 2021, ktorý bol v júni 

vyvesený na stránke obce a na úradnej tabuli. Poslanci schválili plán kontrol na 2. polrok 

2021 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

K bodu č. 5: Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

Starostka obce predniesla poslancom rozpočtové opatrenia 1/2021, ktoré poslanci schválili  

Za boli prítomní poslanci v počte :p. Michalko, p.Dolanský, p. Ing. Kováč, p. Hurajtová 

Zdržala sa : p. Adamcová 

Taktiež poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 2,3,4/2021 

Za boli prítomní poslanci v počte : p. Michalko, p.Dolanský, p. Ing. Kováč, p. Hurajtová 

Zdržala sa : p. Adamcová 

Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 5 a to zmenu rozpočtu – presun rozpočtových 

výdavkov na nákup kosačky medzi kapitolami štatistickej klasifikácie zo 6.2.0 na 6.3.0. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

K bodu č. 6: Delegovanie poslanca do nového funkčné obdobia rady školy. 

Starostka obce informovala poslancov, že skončilo funkčné obdobie Rade školy a je potrebné 

delegovať do novej rady školy zástupcu za poslancov, navrhla delegovať poslanca Ing. Petra 

Kováča. Poslanci schválili Ing. Kováča do rady školy. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

K bodu č.7: Rôzne. 

Starostka obce dala slovo p. Hurajtovi, ktorý sa zúčastnil rokovania obecného zastupiteľstva 

za účelom žiadosti navýšenia dotácie o sumu 500 €, vysvetlil, že zo strany futbalového zväzu 

sú vysoké poplatky. Pochválil, že družstvu sa darí, momentálne sú na 3 mieste v rebríčku. 

Poslanci navýšenie dotácie schválili. 



 

 

Za boli prítomní poslanci v počte : p. Michalko, p.Dolanský, p. Ing. Kováč, p. Hurajtová 

Proti: p. Adamcová 

Starostka obce ďalej informovala, že je už urobená cesta v časti Roveň, v požiarnej zbrojnici 

dokončené omietky, podlahy, sadrokartónové stropy, taktiež opravený kanál pri dome p. 

Bežilovej. Čo sa týka žiadosti p. Vodhanela o vybudovanie prístrešku, tak žiadosť bola 

zamietnutá, nakoľko nie je to v súlade s územným plánom obce. V materskej škole až tretie 

kolo výberového konania bolo úspešné a od septembra máme novú p. riaditeľku MŠ, taktiež 

nastúpila od septembra nová p. upratovačka z dôvodu odchodu do dôchodku p. Kuchárovej. 

Čo sa týka zberu kuchynského odpadu, všetci občania majú podpísané zmluvy o kompostovaní 

až na jeden dom, ktorý chce zvážať kuchynský odpad, preto bude potrebné zmeniť v decembri 

VZN o poplatku za komunálne odpady, nakoľko sa náklady navýšia cca o 700 € ročne. Od pani 

Fedák prišla žiadosť o opatrenie na opravu strechy starej základnej školy, poslanci sa boli na 

mieste pozrieť a zhodli sa v tom, že je potrebné osloviť odborníka v rámci stavebníctva, ktorý 

poradí, čo by bolo najvhodnejšie a najlacnejšie tam urobiť, nakoľko zo strechy padajú časti 

škridly a taktiež opadáva aj omietka, všetko na súkromný pozemok p. Fedák. 

Na záver starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: p. Adamcová, Ing. Peter Kováč 

 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom 02.09.2021 

 

 

   


