
 

 

                                                              Zápisnica 

z 5.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 12.6.2019 

 

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

 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

                          3. Určenie overovateľov zápisnice 

                          4. Schválenie záverečného účtu obce               

                          5. Schválenie úveru 

                           6. Schválenie zmluvy o dielo na kanál 

                           7. Zmena rozpočtu 

                           8. Rôzne 

                           9. Záver                         

                           

K bodu č.1  : Otvorenie 

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov  a hostí 

 

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

Starostka obce predložila všetkým prítomným na schválenie  program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Poslanci program schválili. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice 

Starostka obce navrhla  za overovateľov zápisnice p. Adamcovú a p. Dolanského 



 

 

 

K bodu č.4:   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018             

Hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k záverečnému účtu obce a odporúčal 

obecnému zastupiteľstvu schváliť hospodárenie obce bez výhrad. 

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko HKO k záverečnému účtu obce a následne schválili 

záverečný účet obce. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

Poslanci následne schválili  prídel do rezervného fondu obce vo výške 53660,08€ s použitím 

na kapitálové výdavky  obce a na odstránenie havarijného stavu majetku obce v rozpočte na 

rok 2019 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

 

K bodu č.5: Schválenie úveru 

Starostka obce informovala poslancov, o podanie žiadosti na úver, ktorý je už pred schválený 

a kontrolór obce prehodnotil výšku úveru so stanoviskom, že obec spĺňa podmienky na 

prijatie úveru návratných zdrojov financovania vo výške 62000€. Pani Adamcová navrhuje, 

aby sa v ďalších rokoch do návrhu rozpočtu stanovila výška splátky úveru. 

Poslanci zobrali na vedomie stanovisko HKO v počte 5. 

 

 

K bodu č. 6: Schválenie zmluvy o dielo na kanál 

Starostka obce predložila na prerokovanie zmluvu o dielo vo výške 61291,86€ na spláškovú 

kanalizáciu novej IBV v časti Kolónia, ktorú poslanci schválili. 

P. Adamcová upozornila na zverejnenú Zmluvu o dielo na vodovod, ku ktorej je potrebné 

urobiť dodatok v časti termín realizácie, ktorý je neplatný. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

 



 

 

K bodu č. 7: Zmena rozpočtu. 

Starostka obce predniesla poslancom rozpočtové opatrenia 1/2019, 2/2019, 3/2019. 

Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie 1/2019 a schválili rozpočtové opatrenia 

2/2019 a 3/2019 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

 

K bodu č. 8 : Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov o príprave žiadosti na dotáciu v rámci Výzvy V. P HaZZ 

2019. 

Poslanci zobrali na vedomie žiadosť o dotáciu a schválili predloženie žiadosti o dotáciu. 

Taktiež predniesla poslancom, že ciele predpokladaného projektu sú v súlade s platným 

programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Matejovce nad 

Hornádom a že obecné zastupiteľstvo zabezpečí realizáciu projektu po schválení 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

Obecné zastupiteľstvo konštatuje že ciele predpokladaného projektu sú v súlade s platným 

programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom obce Matejovce nad 

Hornádom a že obec spolufinancuje projekt vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov 

vo výške minimálne 1500€ a taktiež zabezpečí financovanie neoprávnených výdavkov 

projektu. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

Pán Dolanský žiadal na základe podnetu z Rady MŠ, že je potrebné opraviť pieskovisko 

a starostka obce prisľúbila, že to urobí p. Furin.  Poslanci žiadali, že pri prácach vodovodu 

a kanalizácia bude ornica, tak tá aby sa umiestnila za podjazdom a potom sa následne 

používala pri úpravách v obci, taktiež sa poslanci zhodli, že zábradlie v parku je vo veľmi zlom 

stave, tak že je potrebné ho odstrániť. Pani Adamcová žiada spevniť nejako kocky pri vchode 

na cintorín. Pani Hurajtová žiada osloviť OFK prečo neurobili brigádu a nepokosili si terén od 

ihriska po železnicu, že to tam vyzerá veľmi škaredo. Pani Adamcova navrhla, aby starostka 

zistila koľko stoja plastové nádoby na posypový materiál na zimu, aby sa kúpili, lebo 

kamienky sú porozhadzované, taktiež dala návrh , aby sa odfotil podjazd, ktorý železnice 

opravovali a ktorý sa im tam podmýva vodou, aby sa skontaktovala s p. starostom Rudnian 

ohľadom uskutočnenej obhliadky odkaliska poslankyňou NR a zaroveň požiadala, aby 

starostka obce zistila, či v tomto školskom roku bolo zasadnutie Rady školy. 

 



 

 

 

K bode 11. Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zapisovateľ: Schmidtová Daniela                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice:  Adamcová, Dolanský 

 

V Matejovciach nad Hornádom 14.6.2019 

 

 

 

   


