
 

 

                                                                          Zápisnica 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 02.06.2021 

 

Prítomní:         p. Adamcová, p. Hurajtová, p. Ing. Kováč, p. Dolanský , p. Michalko 

Neprítomný:    0 

Program:     

 

 1. Otvorenie 

 2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov  zápisnice  

 3. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020 

 4. Prerokovanie a schválenie použitia rezervného fondu 

 5. Zmena rozpočtu, rozpočtovými opatreniami 

 6. Rôzne 

 7. Záver 

 

K bodu č.1  : Otvorenie  

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov. 

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov    

zápisnice 

Starostka obce predložila všetkým prítomným na schválenie  program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Poslanci program schválili. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice p. Dolanského a Ing. Kováča 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

K bodu č.3:   Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020 

Pani starostka dala slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby predniesol svoje stanovisko 

k záverečnému účtu obce. Poslanci vzali stanovisko HKO na vedomie. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

Následne poslanci schválili záverečný účet obce Matejovce nad Hornádom za rok 2020 bez 

výhrad. 



 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

K bodu č.4 : Prerokovanie a schválenie použitia rezervného fondu 

Starostka obce predložila návrh na použitie rezervného fondu v sume 27286,31€ a to 20000 

€ na úpravu cesty v časti obce Roveň, smerom k Útulku, 3000€ na dokončenie hasičskej 

zbrojnice, kde je potrebné dokončiť sadrokartón na stropy, podlahu a WC so sprchou, 3300 

na kosačku s vlečkou, nakoľko zamestnanec doteraz používal svoje auto aj s prívesným 

vozíkom. Pani poslankyňa Adamcová dala návrh, aby za rezervný fond použil na kompostéry 

pre občanov, aby sme splnili novú zákonnú povinnosť zberu kuchynského odpadu. Starostka 

oponovala tým, že minulý rok sme mali z projektu 20 kompostérov a bol problém z ich 

distribúciou, lebo občania nemali záujem o kompostéry. 

Po diskusii sa rezervný fond rozdelil následovne 20000€ na cestu, 3300€ na kosačku 

s vlečkou, 3000€ na dokončenie hasičskej zbrojnice 

Po rozdelení ešte dal návrh poslanec Michalko, aby zvyšnú sumu rezervného fondu sme dali 

na opravu zábradlia na moste pri p. Česlovi. 

Za boli  prítomní poslanci v počte 4. 

Proti bola p. Adamcová 

 

K bodu č. 5: Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

Starostka obce predniesla poslancom rozpočtové opatrenia 14-22/2020, ktoré poslanci vzali 

na vedomie 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

K bodu č. 6: Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov o žiadosti p. Vodhanela na výstavbu prístrešku pre 

motorové vozidla pred svojim domom oproti na obecnom pozemku. Po diskusii o prenájme sa 

poslanci dohodli, že najprv sa musí vyjadriť stavebný úrad, či je možné takýto prístrešok 

postaviť vedľa cesty a vedľa lesa. Pani Hurajtová dala návrh, aby sa prijal ešte nejaký brigádnik, 

ktorý by pomohol pri kosení a hrabaní, nakoľko vždy sa kosilo viacerými ľuďmi , že nie je možné 

aby to stíhal jeden človek aj kosiť aj pratať trávu. Za prijatie brigádnika boli 4 poslanci, proti 

bola p. Adamcová. Pani Adamcová sa spýtala, že dokedy bude opravený kanál na Rovni? 

Starostka obce sľúbila, že do konca júla by sa mohlo stihnúť, je problém s firmami, nakoľko sú 

všetci vyťažení. V priebehu týždňa sa má prísť na to pozrieť zástupca sociálneho podniku 

z Tepličky. Starostka obce informovala občanov, že je vyvesené výberové konanie na miesto 

riaditeľa MŠ. Poslanec Michalko pochválil, že sa pekne upravil park. 



 

 

K bodu č.7: Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: Ladislav Dolanský, Ing. Peter Kováč 

 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom 02.06.2021 

 

 

   


