
 

 

                                                                          Zápisnica 

zo 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 19.1.2021 

 

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

Neprítomný:    p. Michalko 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov       

                               zápisnice 

                          3. Správa audítora 

             4. Plán kontroly HKO na prvý polrok 2021 

 

                          5. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 

                          6. Zmeny územného plánu – návrhy 

                          7. Prerokovanie možnosti čerpať z aktuálnych výziev 

                          8. Rôzne 

                          9. 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. Dolanského a p. Kováča 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.3:   Správa audítora            

Poslanci prerokovali a zobrali na vedomia správu audítora za rok 2019 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.4 : Plán kontroly HKO na prvý polrok 2021  

 

Hlavný kontrolór obce predniesol plán kontrol na prvý polrok 2021, ktorý poslanci schválili. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č. 5: Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 

Hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorí poslanci vzali 

na vedomie. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č. 6: Zmeny územného plánu obce - návrhy 

Starostka obce informovalo poslancov, že na tabuli bola vyvesená vyhláška o zmene 

územného plánu obce, že od občanov neprišli žiadne pripomienky a návrhy. 

 

K bodu č. 7: Prerokovanie možnosti čerpať z aktuálnych výziev 

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že je vyhlásená výzva na zateplenie 

verejných budov. Poslanci rozhodli, že pokiaľ by sme to stihli, že nebude treba stavebné 

povolenie len ohlasovaciu povinnosť, tak by sa mohla zatepliť budova OcÚ a MŠ.  

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

 



 

 

K bodu č. 8: Rôzne 

V bode rôzne starostka obce informovala, že  Ing. Leško pripravil návrh prístupovej cesty okolo 

obecného úradu v časti Kolónia 2 a či sa môže začať jednanie ohľadom tejto prístupovej cesty  

s majiteľmi pozemkov. 

Pani Adamcová sa pýtala čo s kanálom v časti Roveň pri jej dome, starostka odpovedala, že sa 

to na jeseň nestihlo, tak sa to bude opravovať na jar. Taktiež sa informovala, koľko eur obec 

dostala na sčítanie obyvateľov, starostka to nevedela, tak jej odpovedala, že jej to pozrie 

a pošle. 

K bodu č.9: Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: Ladislav Dolanský, Ing. Peter Kováč 

 

V Matejovciach nad Hornádom, 19.1.2021 

 

 

   


