
 

 

                                                              Zápisnica 

z 29.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 14.9.2018 

 

Prítomní:         viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice 

Program:         1. Otvorenie:   

                          2. Schválenie programu 

                          3. Určenie overovateľov zápisnice 

                          4. Schválenie VZN 2/2018               

                           5. Schválenie dodatku č. 1 k VZN 1/2018 

                           6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením  

                           7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018 

                           8. Rôzne 

                           9. Záver 

                           

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

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov  a dala hlasovať za program  

Za program hlasovali poslanci v počte: 2 Dolanský, Kubovčíková 

Zdržal sa: Smotrila  

Pán kontrolór následne žiadal o doplnenie programu o bod: Správa o výsledku kontrolnej 

činnosti 01/2018/ocz a starostka obce požiadala o doplnenie programu o body:  

Vyplatenie odmien poslancom a žiadosť OFK o mimoriadnu dotáciu 

Za doplnenie programu boli poslanci: Dolanský a Kubovčíková 

Zdržal sa Smotrila 

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

p. Dolanský, p. Kubovčíková 



 

 

 

K bodu č.4: Schválenie VZN 2/2018               

Poslanci schválili VZN 2/2018 

Za boli poslanci: Dolanský a Kubovčíková 

Zdržal sa Smotrila 

 

K bodu č. 5  Schválenie dodatku č. 1 k VZN 1/2018 

Poslanci schválili dodatok č.1 k VZN 1/2018 a zároveň schválili aj zriaďovaciu listinu 

Školského klubu detí  

Za boli poslanci: Dolanský a Kubovčíková 

Zdržal sa Smotrila 

 

K bodu č. 6  Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením  

Starostka obce oboznámila poslancov s jej rozpočtovým opatrením č.  3/2018, ktoré zobralo 

obecné zastupiteľstvo na vedomie bez hlasovania. 

 

K bodu č. 7 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti č.01/2018/ocz 

Poslanci zobrali na vedomie správu kontrolóra obce č.01/2018/ocz 

 

K bodu č. 8 Vyplatenie odmien poslancom ocz 

Starostka obce dala návrh na vyplatenie odmien za štvorročné volebné obdobie v sume po 

160€ pre každého poslanca 

Za boli poslanci: Dolanský a Kubovčíková 

Proti bol  Smotrila 

 

 

 



 

 

K bodu č. 9 Mimoriadna dotácia pre OFK 

Starostka obce informovala poslancov, že došla žiadosť OFK o mimoriadnu dotáciu v sume 

500 € , kedže v rozpočte momentálne nie sú žiadne voľné prostriedky, tak starostka uvoľnila 

z repre fondu 200 € pre OFK 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 

 

Zapisovateľ: Schmidtová Daniela                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Dolanský, Kubovčíková 

 

 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom 14.9.2018 

 

 

   


