
 

Z á p i s n i c a  

z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom  

konané dňa 11.03.2015 

 

Prítomní: viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice 

Program: 1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa 

       3. Určenie overovateľov zápisnice   

                   4. Schválenie VZN1/2005 o dočasnom zásobovaní vodou  

                   5. Schválenie rozpočtu na rok 2015 

                          6. Schválenie spoločného obecného úradu - stavebného  

  7. Rôzne 

  8. Diskusia 

  9. Návrh na uznesenie 

                        10. 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. Zuzanu Šimovú. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 4.: Schválenie VZN 1/2015 o dočasnom zásobovaní vodou  

VZN č. 1/2015 bolo zverejnené na vývesnej tabuli, bola dodržaná lehota na jeho zverejnenie, neboli 

prijaté žiadne pripomienky, ani podnety. OZ schvaľuje VZN 1/2015 a zároveň ruší VZN 2/2013. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 5.: Schválenie rozpočtu na rok 2015   
Rozpočet obce prešiel prípravným konaním. Návrh rozpočtu bol zverejnený na vývesnej tabuli 

v zákonom stanovenej lehote. OZ schvaľuje rozpočet na rok 2015 a berie na vedomie viacročný 

rozpočet na roky 2016-2017. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 6.: Schválenie spoločného obecného úradu - stavebného 

Starostka obce predniesla zmluvu o spoločnom úrade s obcou Markušovce .OZ schvaľuje spoločný 

obecný úrad. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

   

 

K bodu č. 7.: Rôzne 

Starostka obce oboznámila poslancov so smernicou: Zásady hospodárenia obce s finančnými 

prostriedkami obce Matejovce nad Hornádom. OZ schvaľuje smernicu. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

 

 



K bodu č. 8.: Diskusia 

Pani Šimová žiada písomne vyzvať VSE o prešetrenie častého výpadku dodávky elekt. energie v časti 

Kamienče.  

 

 

K bodu č. 9.: Návrh na uznesenie 

Starostka obce a poslanci spoločne navrhli uznesenia k jednotlivým bodom. 

 

 

K bodu č. 10.: Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť.  

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:    Overovatelia:    Starostka obce: 

 

 

Jaroslav Smotrila    Ladislav Dolanský    Marta Stanislavová  

 

     Zuzana Šimová  

 

 

 

  

 

 

 

  

                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


