
 

 

                                                              Zápisnica 

z 25.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 01.03.2018 

 

Prítomní:         viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice 

Program:         1. Otvorenie:   

                          2. Schválenie programu 

                          3. Určenie overovateľov zápisnice 

 4. Privítanie a zloženie sľubu nového poslanca 

                          5. Návrh na zriadenie školského klubu detí 

                          5. Prerokovanie a schválenie VZN 1/2018 o výške príspevku zákonného          

                              zástupcu dieťaťa na úhradu nákladov MŠ  

                           7. Schválenie dodatku č.1 k Zmluve o zriadení funkcie hlavného kontrolóra 

                               viacerých obcí 

                            8. Voľba delegáta do Rady MŠ 

                            9. Prerokovanie a schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena s SPP 

                           10. Správa o kontrolnej  činnosti kontrolóra obce 

                           11. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce 

                           12. Rôzne 

                           13. Záver                            

 

K bodu č.1 a 2 : Otvorenie a schválenie programu 

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov  a dala do programu doplňujúci  bod a to  

návrh na zriadenie školského klubu detí. 

Za program doplnený o bod zriadenie ŠKD hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5 

 



 

 

 

K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice:  Za overovateľov zápisnice starostka určila: 

p.Farkašovský, p. Dolanský 

 

K bodu č.4: Privítanie a zloženie sľubu nového poslanca 

Starostka obce privítala p. Ambróza Franka ako náhradníka za pani Šimovú. Následne pán 

Franko zložil sľub a pani starostka mu odovzdala odvedčenie. 

 

K bodu č. 5 Doplnený bod – Návrh na zriadenie školského klubu detí 

Pani starostka dala slovo pani riaditeľke ZŠ, ktorá predstavila poslancom návrh na zriadenie 

školského klubu detí, pani riaditeľku doplnil kontrolór, ktorý vysvetlil spôsob financovania 

činnosti ŠKD, a že pre obec to bude rentabilné vtedy,  ak bude prihlásených minimálne 10 

detí, kedy  bude  možné  uhradiť náklady spojené výchovnovzdelávacou činnosťou klubu. 

Napokon poslanci schválili jej návrh na zriadenie, s tým, že žiadosť môže podať ak bude mať 

minimálne 10 podpisov od rodičov, ktorí chcú dať svoje dieťa do ŠKD. 

Za návrh hlasovali 4 prítomní poslanci, zdržala sa p. Kubovčíková 

 

K bodu č. 6 Prerokovanie a schválenie VZN 1/2018  o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

Poslanci prerokovali VZN 1/2018 

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5 

 

K bodu č.7: Schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení funkcie  hlavného kontrolóra 

viacerých obcí 

Poslanci prerokovali a schválili návrh dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení funkcie hlavného 

kontrolóra viacerých obcí. 

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5 

 

 



 

 

 

K bodu č:8  Voľba delegáta do Rady MŠ  

Nakoľko pani Šimová bola v Rade MŠ  starostka obce žiadala poslancov, aby navrhli náhradu 

za pani Šimovú, poslanci navrhli pána Dolanského 

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5                      

 

K bodu č.9 Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena s SPP 

Starostka obce informovala, že je potrebné schváliť zmluvu o vecnom bremene , nakoľko je 

potrebná k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu vodovodnej a kanalizačnej siete 

v časti Kolónia. Pán Franko sa spýtal, či na to máme, starostka odpovedala, že áno, že sú 

potrebné prostriedky na rezervnom fonde. 

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5 

 

K bodu č. 10 Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce. 

Poslanci sa oboznámili so správou o kontrolnej činnosti za rok 2017. Pán Smotrila sa vyjadril 

k jednej správe a to kontrola opravy vodojemu, že podľa neho sú nadhodnotené ceny , tak sa 

poslanci rozhodli, že na najbližšie zastupiteľstvo sa pozve zástupca firmy, ktorá opravu 

vodojemu vykonávala. 

Za správu hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 5 

 

K bodu č. 11 Prerokovanie návrhu rozpočtu a oboznámenie s rozpočtovým opatrení č.9-20 

Poslanci prerokovali návrh rozpočtu, kde sa rozhodlo, že tohto roku sa vyčlenia finančné 

prostriedky na opravu cesty v časti Kamienče od cca p. Nuberovej ku domu p. Hrobáka 

v sume 20000 € taktiež určili dotácie pre hasičov a OFK a to suma na rozdelenie zostala 

5400€ tak tá sa rozdelila následne 700 € na nákup materiálu a pán Franko navrhol zostatok 

rozdeliť na polovicu po 2350 €. 

Následne starostka obce oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami 9-20/2017 

 

K bodu č.  12 Diskusia 

V diskusii sa neprihlásil nikto, nakoľko sa o všetkom diskutovalo v bodoch 5-11 



 

 

 

 

K bodu č. 13 Záver 

 Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na obecnom zastupiteľstve 

 

 

Zapisovateľ: Kubovčíková  Danka                                                    Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice:  Farkašovský, Dolanský 

 

 

 V Matejovciach nad Hornádom 1.3.2018 

 

 

   


