
 

 

Z á p i s n i c a  

zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom  

konané dňa 13.04.2015 

 

Prítomní: viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Určenie overovateľov zápisnice   

                   3. Prejednanie zmluvy o dielo – výmena okien a program odpadového hospodárstva  

                   4. Informácia o bezpečnostnom projekte 

                          5. Úprava úväzku starostky obce  

  6. Príprava dňa matiek 

  7. Prejednanie – umiestnenie stávkového terminálu 

  8. Rôzne 

                          9. Diskusia 

                         10.Záver  

 

K bodu č. 1.: Otvorenie 

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

 

K bodu č. 2.: Určenie overovateľov zápisnice 

Starostka obce navrhla za overovateľov p. Kubovčíkovú a p.Šimovú. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 3.: Prejednanie zmluvy o dielo – výmena okien a program odpadového hospodárstva  

Obecné zastupiteľstvo prejednalo zmluvu o dielo s firmou Sabar s p. Rusnačkom 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 4.: Informácia o bezpečnostnom projekte   
Starostka obce predniesla informáciu, o tom že sa dal vypracovať bezpečnostný projekt. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 5.: Úprava úväzku starostu 

Starostka obce požiadala o úpravu úväzku, ktorý jej nebol schválený. 

Za úpravu hlasovali p. Dolanský a p. Kubovčíková 

Zdržali sa: p. Šimová, p. Smotrila, p. Farkašovský 

   

 

K bodu č. 6.: Príprava dňa matiek 

Starostka obce oboznámila poslancov s prípravou dňa matiek. Dohodol sa termín 10.5.2015 

o 15,00 hod. P. Farkašovský dal návrh, že program nám pripravia deti z MŠ a ZŠ a taktiež 

s programom vystúpia aj dôchodcovia.  

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 7.: Prejednanie – umiestnenie stávkového terminálu 

Starostka obce informovala, že došla žiadosť o umiestnenie stávkového terminálu v potravinách. 

 Proti umiestneniu boli p. Farkašovský, p. Smotrila, p. Dolanský, p. Šimová 

Zdržala sa p. Kubovčíková 

 

K bodu č. 8.: Rôzne 



Starostka obce požiadala o možnosť rozšírenia okruhu osôb o osobu starostky, ktorým obec zabezpečí 

stravovanie. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

Starostka obce dala na vedomie OZ úpravu platu starostky z dôvodu zmeny priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v hospodárstve SR podľa ŠU SR za rok 2014. Na základe toho plat starostky je 

podľa § 4, odst. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. vo výške 991.-€ 

Následne starostka obce informovala poslancov čo všetko sa urobilo od začiatku roka, boli prevedené 

elektrické revízie, prevádzkový poriadok kotolne, program odpadového hospodárstva, bezpečnostný 

projekt, dokončená sociálna miestnosť v MŠ, uvoľnená futbalová šatňa, nakúpili sa polievkové misy 

do KD, objednala sa výroba plastových okien do OÚ, bytu p. Brajera a do MŠ, bolo začaté územné 

konanie ohľadom IBV v časti Kolónia. Bol zasielaný list na VSE ohľadom častých výpadkov elektriny 

v časti Kamienče. 

 

K bodu č. 9.: Diskusia 

V diskusii vystúpil p. Farkašovský, že je potrebné zabezpečiť nejaké lavičky na ihrisko. 

Starostka obce predniesla požiadavku, aby sa upravil park, urobili sa tam nejaké ozdobné skalky, 

vysadili stromčeky a upravili sa chodníky, poslanci súhlasili s požiadavkou. Pán Dolanský informoval 

zastupiteľstvo, že 8.5.2015 budú hasiči organizovať na ihrisku deň otvorených dverí  a 9.5. sa bude 

konať vatra pri príležitosti sviatku Sv. Floriána. 

 

 

K bodu č. 10.: Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť.  

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:    Overovatelia:    Starostka obce: 

 

 

Jaroslav Smotrila    Danka Kubovčíková    Marta Stanislavová  

 

     Zuzana Šimová  

 

 

 

  

 

 

 

  

                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


