
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 20.07.2020 

 

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

Neprítomní:   p. Miloš Michalko 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov       

                               zápisnice 

                          3. Prerokovanie zmluvy o vecnom bremene 

             4. Rôzne 

 

                          5. 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 p. Adamcovú a p. Dolanského 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.3:   Prerokovanie a vzatie na vedomie zmluvy o vecnom bremene            

Poslanci prerokovali a vzali na vedomie zmluvy o vecnom bremene s p. Filipom Frankom a p. 

Adrianom Richnavským na parcelách KN C 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 95/1,95/2,  95/3, 95/4, 

95/5. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 



 

 

K bodu č.4 : Rôzne 

Starostka obce informovala, že bola na jednaní v PRIMA banke a ponúkli jej úrok na 

existujúci úver 1,1 percenta, poslanci sa zhodli, že je to potrebné prerokovať s kontrolórom 

obce, lebo je tam podmienky navýšiť úver o 15 000€. Taktiež starostka informovala, že zo 

Slovenského pozemkového fondu prišla odpoveď na bezodplatný prevod cesty od  p. 

Surovcovej po p. Jánošíka. Cestu nám bezodplatne prevedú, až keď bude mať obec urobenú 

projektovú dokumentáciu na novú cestu a územné konanie. Poslanci rozhodli, že starostka 

obce dá vypracovať 3 ponuky na projektovú dokumentáciu. P. Adamcová doplnila, že je 

potrebné do najbližšieho zastupiteľstva pripraviť rozpočtové opatrenie. 

K bodu č. 5: Záver 

Starostka obce ukončila obecné zastupiteľstvo a poďakovala poslancom za účasť. 

 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: Ladislav Dolanský, Anastázia Adamcová 

 

V Matejovciach nad Hornádom, 20.07.2020 

 

 

   


