
 

 

Z á p i s n i c a  

zo 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom  

konané dňa 18.05.2015 

 

Prítomní: viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Určenie overovateľov zápisnice   

                   3. Schválenie členstva v oz. Miloj Spiš  

                   4. Príprava MDD 

                          5. Rôzne  

  6. Diskusia 

  7. 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. Dolanského a p. Farkašovského. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 3.: Prejednanie schválenie členstva v o.z. Miloj Spiš  

Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s rozšírením o.z. Miloj Spiš a podmienkami, ktoré 

z tohto o.z. vyplývajú a dala hlasovať, kto je za , aby obec bola naďalej v združení. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 4.: Príprava MDD   
Starostka obce predniesla požiadavku s prípravou MDD. Poslanci rozhodli, že MDD sa bude konať 

dňa 7.6.2015, súťaže a hry pripravia učiteľky MŠ a ZŠ, obec zabezpečí nejaké darčeky a občerstvenie. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 5.: Rôzne 

Starostka obce informovala, že došla opätovná o umiestnenie stávkového terminálu v potravinách, ale 

tentokrát od Fa Paciga. Poslanci tento návrh znova prerokovali. 

Za umiestneniu boli p. Smotrila, p. Dolanský, p.Kubovčíková 

Zdržali sa p. Farkašovský. P. Šimová 

 

Starostka obce informovala poslancov, že z dôvodu, že obec nevlastní motorové vozidlo, tak žiada 

poslancov o schválenie používania súkromného motorového vozidla na služobné účely obce na celé 

volebné obdobie v zmysle zákona č.283/2002 z.z. o cestovných náhradách. 

Poslanci voči návrhu starostky, nemali žiadne námietky. 

Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

 

 

K bodu č. 6.: Diskusia 

 

Starostka obce informovala poslancov, že padol návrh zo strany p. Graciovej, zvolať občanov od č. 99 

-105 ohľadom spoločnej kanalizácie cez súkromné pozemky. Po zvážení poslancov, OZ rozhodlo, že 

sa zvolajú občania tejto časti a predloží sa návrh p. Graciovej v termíne čo najkratšom. 



P. Milčák, ako hosť na OZ žiadal o uzamknutie veľkej brány na ihrisku z dôvodu, že sa tam po 

večeroch zhromažďujú autá, štvorkolky a motocykle. 

OZ rozhodlo, že to zabezpečí p. Dolanský a reťazou sa uzamkne veľká brána. 

Taktiež p. Milčák žiada, aby sme poriešili hokejové bránky, ktoré sú na ihrisku a deti sa po nich 

vešajú, čím sú pre nich veľmi nebezpečné a  p. Milčák požiadal, aby boli informovaní občania časti 

Kolónie o nebezpečenstve skál, ktoré majú na svojich pozemkoch pri ceste a ktoré ohrozujú vodičov. 

 

 

K bodu č. 7.: Záver 

 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť.  

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ:    Overovatelia:    Starostka obce: 

 

 

Jaroslav Smotrila    Ondrej Farkašovský              Marta Stanislavová  

 

     Ladislav Dolanský  

 

 

 

  

 

 

 

  

                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


