
 

Z á p i s n i c a  

z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom  

konané dňa 28.01.2015 

 

Prítomní: viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice 

Program: 1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa 

       3. Určenie overovateľov zápisnice   

                   4. Zriadenie Komisie verejného záujmu  

                   5. Voľba zástupcu starostu obce   

                          6. Voľba členov do rady ZŠ a MŠ  

  7. Schválenie odmien poslancom a zástupcovi starostu 

  8. Menovanie členov krízového štábu CO + DHZO 

  9. Schválenie rozpočtového provizória 

            10. Rôzne 

            11. Návrh na uznesenie 

                        12. Záver  

 

K bodu č. 1.: Otvorenie 

Starostka obce p. Marta Stanislavová otvorila zasadnutie a privítala všetkých prítomných.  

 

K bodu č. 2.: Určenie zapisovateľa zápisnice 

Starostka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo s návrhom na schválenie zapisovateľa zo zasadnutia 

obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2015 - 2018, kde za zapisovateľa navrhla  

p. Jaroslava Smotrilu.  

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 3.: Určenie overovateľov zápisnice 

Starostka obce navrhla za overovateľov p. Ladislava Dolanského a p. Ondreja Farkašovského. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 4.: Zriadenie Komisie verejného záujmu  

Starostka obce navrhla zriadiť komisiu verejného záujmu, jej predsedu a člena.  

Poslanci  za predsedu komisie schválili p. Danku Kubovčíkovú a za člena p. Ladislava Dolanského. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 5.: Voľba zástupcu starostu obce   
Starostka obce navrhla za zástupcu starostu obce p. Jaroslava Smotrilu.  

Poslanci uvedený návrh berú na vedomie.   

 

K bodu č. 6.: Voľba členov do rady ZŠ a MŠ 

Poslanci menovali za člena do rady ZŠ p. Danku Kubovčíkovú a za člena do rady MŠ p. Zuzanu 

Šimovú.   

 

K bodu č. 7.: Schválenie odmien poslancom a zástupcovi starostu 

Poslanci schválili výšku odmeny za každú účasť na obecnom zastupiteľstve vo výške 15 €, ktorá im 

bude vyplácaná polročne (t.j. za prvý polrok v mesiaci jún a za druhý polrok v mesiaci november). 

Ďalej poslanci schválili odmenu zástupcovi starostu obce vo výške 70 € mesačne, ktorá mu bude 

vyplácaná štvrťročne.  

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 8.: Menovanie členov krízového štábu CO + DHZO 

Starostka obce oboznámila poslancov s menovaním členov krízového štábu CO a členov DHZO (viď 

príloha č. 1 a č. 2). Poslanci berú menovanie členov na vedomie.  



 

K bodu č. 9.: Schválenie rozpočtového provizória 

Starostka obce informovala poslancov, že do 31.12.2014 nebol schválený rozpočet na rok 2015.  

Obec teda hospodári podľa schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom 

výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka 

prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.   

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 10.: Rôzne  

Starostka obce informovala poslancov, že k budove obecného úradu bude pristavený kontajner na zber 

šatstva, ktorý bude pravidelne raz mesačne vyprázdňovaný. Starostka ďalej informovala o blížiacom 

sa termíne (t.j. 30.04.2015) výmeny vchodových dverí do bytu p. Jozefa Brajera a taktiež informovala 

o nutnosti revízie kotla v kultúrnom dome nakoľko často dochádza k výpadku.  

Pán Jaroslav Smotrila informoval, že ak chceme aby sa obec rozvíjala je potrebné riešiť individuálnu  

bytovú výstavbu a je potrebné zvolať majiteľov domov č. 115 - 126. 

 

K bodu č. 11.: Návrh na uznesenie  

Starostka obce a poslanci spoločne navrhli uznesenia k jednotlivým bodom programu.  

 

K bodu č. 12.: Záver  

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť.  

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:    Overovatelia:    Starostka obce: 

 

 

Jaroslav Smotrila    Ladislav Dolanský    Marta Stanislavová  

 

     Ondrej Farkašovský  

 

 

 

  

 

 

 

  

                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


