
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 24.09.2020 

 

Prítomní:        p. Adamcová, p. Hurajtová, p. Ing. Kováč, p.Dolanský, od 16,30 hod.p. Michalko 

Neprítomní:   0 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov       

                               zápisnice 

                          3. Prerokovanie návratnej bezúročnej pomoci obciam a ich využitie 

             4. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

 

                          5. Prerokovanie cenovej ponuky Mobilnej aplikácie V OBRAZE 

                          6. Prerokovanie odkúpenia pozemkov na prístupovú cestu Kolónia 2. časť 

                          7. Rôzne 

                          8. Záver 

Na začiatku konania obecného zastupiteľstva vystúpil p. Ing. Milčák, ktorý upozornil všetkých 

zúčastnených, že on osobne bude robiť záznam z obecného zastupiteľstva.                             

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 požiadala o doplnenie bodu programu o Aktualizáciu územného plánu obce. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 



 

 

Kontrolór obce požiadal o doplnenie bodu programu : Správa z kontrolnej činnosti. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

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

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.3:   Prerokovanie návratnej bezúročnej pomoci obciam a ich využitie            

Poslanci prerokovali, zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce a schválili 

žiadosť o návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR. Čo sa týka využitia 

prostriedkov z tejto pomoci, starostka navrhla, aby sa zakúpili nejaké prvky na školské ihrisko 

a taktiež kvalitnejšia kosačka. Poslanci navrhli, že účel sa prerokuje na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.4 : Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

Poslanci vzali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 4,5,6,7,8/2020 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č. 5: Prerokovanie cenovej ponuky Mobilnej aplikácie V OBRAZE 

Starostka obce informovala poslancov, že obec dostala ponuku na mobilnú aplikáciu 

„V obraze“, keď si to občania obce stiahnu, tak ich aplikácia upozorní, že sa niečo pridalo na 

stránku obce, poslanci aplikáciu neschválili z dôvodu, že jednorazový poplatok by bol 708 € 

ročne a ročný 222€, že je to pre obec nákladné a bude to málo využiteľné, keďže v čase 

COVIDu sme to mali nainštalované a stiahlo si to 22 ľudí a taktiež poslankyňa Adamcová 

upozornila, že veľa dokumentov sa na stránku nedáva, aby bolo potrebné na to upozorňovať. 

Za bolo 0 poslancov 

Proti boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

Uznesenie na obstaranie mobilnej aplikácie V obraze nebolo prijaté. 

 

 



 

 

K bodu č. 6: Prerokovanie odkúpenia pozemkov na prístupovú cestu Kolónia 2. časť 

Starostka obce predložila požiadavku občanov obce z časti Kolónia, že obec začala s výstavbou 

jednej časti a aj občania z druhej časti, by sa radi chceli budovať za svojimi domami, ale pretože 

majú úzke pozemky, tak to nie je možné a žiadajú obec, aby sprístupnila cestu aj k ich 

pozemkom. P. Ing Kováč nás upozornil, aby sme to najprv zistili, či je technický možné, aby sa 

prišiel na to pozrieť projektant a tak sa to bude riešiť ďalej.  Pri odkúpení pozemkov, by sa 

čiastočne skrátil školský dvor o nejakú štvrtinu. P. Milčák sa ohradil, že či chceme brať deťom 

školský dvor.  

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5, v čase jednania došiel aj poslanec Michalko. 

 

K bodu č.7: Aktualizácia územného plánu obce 

Poslanci schválili aktualizáciu územného plánu obce a taktiež zahájenie procesu obstarávania 

Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Matejovce nad Hornádom. Zároveň súhlasia 

s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 

3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

K bodu č.. 8: Správa z kontrolnej činnosti. 

Hlavný kontrolór obce informoval o vykonaných kontrolách zverejňovania informácií 

a vybavovaní sťažností a petícií. 

Poslanci vzali na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

K bodu č.9 : Rôzne. 

Starostka obce oboznámila poslancov, že je ponuka na vypracovanie projektovej 

dokumentácie v sume 400 € na projekt cesty od p. Surovcovej po p. Jána Jánošíka, ktorý je 

nám potrebný, aby sme mohli žiadať o bezodplatný prevod cesty od SPF na našu obec. Pani 

poslankyňa Adamcová upozornila, že je v zlom stave povrchový kanál v časti Roveň a že je 

potrebné to tam riešiť a že či stavebný úrad dáva do stavebných povolení, kde sa má odvádzať 

dažďová voda, taktiež žiada starostku, aby v čase pred Pamiatkou zosnulých dala pristaviť 

veľký kontajner, pretože tie malé nám nepostačujú a je tam v čase Pamiatky zosnulých 

neporiadok,  a  upozornila, že už minulý rok dala pripomienku, aby sa zabetónoval schod pri 

prvej bráničke na cintorín a dodnes to nie je hotové.  Starostka obce informovala, že riaditeľka 



 

 

MŠ vypracovala projekt a z tohto projektu nám platia mzdu, pre 2 pracovníčky v MŠ na dobu 

2 rokov. Taktiež informovala, že nám na PPA prešla výzva na rekonštrukciu chodníka okolo 

kultúrneho domu. 

 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: Ladislav Dolanský, Ing. Peter Kováč 

 

V Matejovciach nad Hornádom, 24.09.2020 

 

 

   


