
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 30.8.2022 

 

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

Neprítomní:    p. Adamcová, 

Program:     

 

 1. Otvorenie 

 2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov  zápisnice  

 3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce 

 4. Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

 5. Prerokovanie dodatku k VZN 1/2018 o výške príspevku  na stravu, ŠKD 

 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 4. 

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

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

Pani starostka požiadala o doplnenie bodu programu a to Návrh na odmenu pre hlavného 

kontrolóra 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 



 

 

K bodu č.3:   Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

Hlavný kontrolór obce predniesol správu o činnosti, ktorú poslanci vzali na vedomie. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 . 

 

K bodu č.4 : Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

Ekonómka obce p. Schmidtová predniesla rozpočtové opatrenie č. 6 a 7/2022, ktoré poslanci 

zobrali na vedomie a rozpočtové opatrenie č. 8/2022 poslanci schválili. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4 . 

 

K bodu č.5: Prerokovanie dodatku k VZN 1/2018 

Starostka obce informovala poslancov, že vedúca školskej jedálne žiada o presun 

z finančného pásma z 2 do 3 a taktiež bola požiadavka zo ŠKD o navýšenie poplatku za ŠKD 

z 5 € na 7€ a na základe toho je potrebné pripraviť dodatky k VZN 

 

K bodu č.6: Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce 

Starostka obce požiadala poslancov o schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce, 

nakoľko sa končí jeho funkčné obdobie v sume 200 € 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.7: Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov, že na základe rozhodnutia okresného úradu SNV, 

pozemkového odboru bolo vydané rozhodnutie zmeny pozemku z ornej pôdy na ostatné 

plochy a preto je potrebné zobrať ornicu  z parcely č. 3395/12 a vysypať tam drť. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

Pán poslanec Michalko sa sťažoval, že stavebný úrad našej obce riešil sťažnosť občana 

Michalka, že treba s týmto niečo robiť. 

Pani Sedláková riešila, prečo sa búra pivnica a chcela vedieť či má obec na to vydané búracie 

povolenie a či je odsúhlasené. Starostka obce odpovedala, že pivnica nie je nikde zakreslená 



 

 

a že zistí, či je na to potrebné búracie povolenie, čo sa týka financií, búranie bolo poslancami 

odsúhlasené v tohtoročnom rozpočte. 

 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: p. Dolanský, Ing. Peter Kováč 

 

V Matejovciach nad Hornádom 30.8.2022 

 

 

 

   


