
Z á p i s n i c a  
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom  

konané dňa 17.06.2015 

Prítomní: viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice 

Program: 1. Otvorenie 
                  2. Určenie overovateľov zápisnice   
                   3. Schválenie Záverečného účtu obce Matejovce nad Hornádom a rozpočtového    
                              hospodárenia za rok 2014.     
                   4. Rôzne                           
  5. Diskusia 
  6. 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 a schválenie Záverečného účtu obce Matejovce nad Hornádom 
a rozpočtového hospodárenia za rok 2014.     

Obecné zastupiteľstvo prejednalo a schválilo záverečný účet obce za rok 2014 
Schválené všetkými hlasmi prítomných poslancov. 

K bodu č. 4.: Rôzne   
Starostka obce informovala o prípravách na akciu Avitur, ktorá bude 29.8.2015 v Harichovciach, kde 
je potrebné zabezpečiť mládež na športové podujatia a tím na varenie guľašu. P. Farkašovský dal 
návrh písomne odoslať požiadavku na Urbariát, aby urobili prechod cez cestu nad altánkom a zviedli 
vodu do kanála, nakoľko všetka dažďová voda tečie z lesov tečie po miestnej komunikácii. Taktiež p. 
Farkašovský navrhol, aby sa dal upraviť terén vedľa železničnej zastávky, aby sa tam vysypali 
kamienky a používalo sa to ako parkovisko. 
P. Dolanský požiadal, aby sa celá budova hasičskej zbrojnice dala na prenájom DHZO, aby sa mohla 
zrekonštruovať a urbariát ,aby sa presunul do KD nad vestibul.  

K bodu č. 6.: Diskusia 
V diskusii poslanci navrhli, aby sa oslovila p. Valkošakovú ako  chce do budúcnosti riešiť útulok, 
nakoľko obec má zámer v časti Rovni  začať s individuálnou bytovou výstavbou. 
P. Smotrila žiada písomne osloviť obec Chrasť nad Hornádom na odstránenie poruchy na vodovode, 
nakoľko má obec vysokú spotrebu vody. 

K bodu č. 7.: Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť.  



Zapisovateľ:    Overovatelia:    Starostka obce: 

Jaroslav Smotrila    Danka Kubovčíková              Marta Stanislavová  

     Zuzana Šimová  

  

  
                   
  


