
 

 

 

                                                              Zápisnica 

z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 9.3.2020 

 

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

 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov       

                               zápisnice 

                          3. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020 

                          4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020               

                          5. Rôzne 

                          6. Záver                                              

K bodu č.1  : Otvorenie  

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov. 

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 4. 

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

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.3:   Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2020             

Poslanci prerokovali návrh rozpočtu a následne ho schválili s jednou zmenou, že OFK 

Matejovce nad Hornádom sa vyplatí dotácia v sume 2500 € a ďalších 2000€ im bude 

vyplatených po rozhodnutí obecného zastupiteľstva na ďalšiu sezónu v prípade, že sa zlepšia 

výkony klubu. DHZ bude vyplatená dotácia 3400.  



 

 

Pred schválením rozpočtu si prítomní vypočuli stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpočtu na roky 2020 až 2022, ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

Za schválenie rozpočtu boli 3 poslanci, 1 sa zdržala 

Za dotáciu DHZ boli  3 poslanci, 1 bola proti 

Za dotáciu OFK boli všetci prítomní poslanci 

Za použitie rezervného fondu boli všetci prítomní poslanci  

K bodu č.4 : Správa o kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

Kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, poslanci správu zobrali na 

vedomie. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č. 5: Rôzne 

Starostka obce informovala o rozpočtových opatreniach č. 10 až č. 16/2019, ktoré poslanci 

zobrali na vedomie. Taktiež informovala poslancov, že v roku 2020 má obec 700 výročie vzniku 

obce, že je potrebné pripraviť nejaké oslavy obce. Poslanci rozhodli, že v prvom rade je 

potrebné zveľadiť park, dohodli sa o termíne osláv obce na 5.9.2020. Pani starostka poprosila 

p. poslankyňu Adamcovú, aby sa ujala príprav týchto osláv, lebo je v tomto smere šikovná. 

Ďalej sa poslanci zaoberali sťažnosťou na starostku obce. Zvolili si medzi sebou komisiu 

v zložení Ing. Kováč, p. Adamcová a p. Hurajtová, ktorá prešetrí sťažnosť a vyhodnotí jej 

opodstatnenosť. 

K bodu č. 6: Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zastupiteľstvo. 

 

 

Zapisovateľ: Schmidtová Daniela                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Kováč, Ladislav Dolanský 

 

V Matejovciach nad Hornádom 09.03.2020 



 

 

 

 

 

   


