
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 09.06.2020 

 

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

Neprítomní:  p. Ladislav Dolanský, p. Miloš Michalko 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov       

                               zápisnice 

                          3. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019 

             4. Prerokovanie a schválenie VZN 1/2020 o ustanovení miestneho poplatku za    

                rozvoj 

                          5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

                          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 3. 

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

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

Starostka obce žiadala doplniť do programu do bodu 6. zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením 1, 2, 3. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 



 

 

 

K bodu č.3:   Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019            

Poslanci prerokovali a schválili návrh záverečného účtu obce za rok 2019.   

Pred schválením záverečného účtu si prítomní vypočuli stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu, v ktorom  kontrolór odporúča schváliť záverečný účet obce za rok 2019 s výrokom  

bez výhrad, ktoré obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

Poslanci taktiež  schválili  prídel do rezervného fondu za rok 2019 v sume 8 706,68 € a schodok 

rozpočtu za rok 2019 v sume 111 020,46 €.  

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

K bodu č.4 : Prerokovanie a schválenie VZN 1/2020 

Poslanci prerokovali a následne schválili VZN 1/2020 o ustanovení miestneho poplatku za 

rozvoj. Zároveň sa ruší Uznesenie č. 55/2019 zo dňa 4.9.2019. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

K bodu č. 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 

Hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti obce Matejovce nad 

Hornádom na druhý polrok 2020. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

K bodu č. 6: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1,2,3, 

Starostka obce informovala poslancov o zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1, 2, 3, 

ktoré poslanci zobrali na vedomie.  

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

K bodu č. 7: Rôzne. 

V bode rôzne vystúpil predseda OFK p. Hurajt a žiadal o vyplatenie dotácie na rok 2020 pre 

OFK, kde kontrolór odpovedal, že momentálne sú dotácie z dôvodu poklesu podielových daní 

krátené. Poslanci rozhodli, že OFK vyplatíme sumu 1 000 €, aby sa mohli prihlásiť do jesennej 

súťaže a ďalšiu časť dotácie upresníme podľa toho aké budú podielové dane.  Vzhľadom na 

súčasnú finančnú situáciu, kedy obec disponuje so značným poklesom podielových daní a je 

nútená prijímať opatrenia na zabezpečenie chodu úradu navrhujeme OFK, aby hľadal 

a využíval aj iné zdroje financovania napr. príjem z 2% daní. V krátkom čase sa ukázali aj iné, 

nepredpokladané výdavky a navýšenie financií ( hydrogeologické práce potrebné pre 



 

 

zabezpečenie nového povolenia na odber vôd z jestvujúcich vodárenských zdrojov)  na položke 

investície (prekládka vodovodu), ktoré neboli zahrnuté v rozpočte obce  alebo schválená  

výška bola nepostačujúca, a ktoré je nevyhnutné realizovať. Tiež p. Adamcová žiadala 

o čistenie rigolov od nánosov  po každom prívalovom daždi, ako aj s potrebou uvažovať 

o opravu, resp. výmenu a osadenie dažďových žľabov tak, aby sa eliminovalo množstvo vody 

stekajúcej na pozemky občanov.  

Starostka obce informovala, že je potrebné na návrh občanov urobiť zmeny a doplnky 

územného plánu obce, s čím súhlasili všetci poslanci. Taktiež poslanci rozhodli, že z dôsledku 

pandémie a poklesu podielových daní sa v tento rok nebudú konať žiadne akcie ani 700 - sté 

výročie obce, ktoré sa to preloží na budúci rok. Starostka ďalej informovala poslancov 

o momentálnom stave prekládky vodovodu v časti obce Kamienče, ktorej realizácia je 

naplánovaná  v tomto roku. 

 

 

Zapisovateľ: Schmidtová Daniela                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Kováč, Anastázia Adamcová 

 

V Matejovciach nad Hornádom, 10.06.2020 

 

 

   


