
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 19.11.2021 

 

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

Neprítomný:    P. Adamcová 

Program:     

 

 1. Otvorenie 

 2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov  zápisnice  

 3. Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce 

 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ za šk. r. 2020/2021 

 5. Usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov pod plánovanou komunikáciou 

 6. Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

 7. Rôzne 

 8. 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 Ing. Kováča a p. Dolanského 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.3:   Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce 

Pani starostka dala slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby predniesol správu z vykonaných 

kontrol. Poslanci zobrali správu z vykonaných kontrol na vedomie 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 



 

 

K bodu č.4 : Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za šk. rok 2020/2021 

Poslanci prerokovali v schválili bez pripomienok Správy o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ 

a MŠ za školský rok 2020/2021 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č. 5: Usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov pod plánovanou komunikáciou 

Starostka obce predložila poslancom pripravený geometrický plán na výkup 

novovytvorených pozemkov a požiadala poslancov, aby určili cenu za výkup. Poslanec 

Michalko navrhol cenu 0,70 € za m2, ostatní poslanci navrhli 1€ za m2. Takže sa schválilo 1€ 

za m2 pri novovytvorených parcelách C 241/2, 237/2, 236/2, 232/2, 231/2, 225/2, 224/2, 

182/9 v katastri Matejovce nad Hornádom. 

Za boli poslanci, p. Ing.Kováč, p. Dolanský, p. Hurajtová,  

Zdržal sa p. Michalko 

K bodu č. 6: Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

Starostka obce predniesla poslancom rozpočtové opatrenia 10/2021, ktoré poslanci schválili  

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

Taktiež poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 6,7,8,9/2021 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.7: Rôzne. 

Starostka obce dala slovo p. Červeňovej, ktorá sa zúčastnila na rokovaní obecného 

zastupiteľstva s týmito bodmi: nepáči sa jej, že PD Odorín preháňa 2x do roka kravy a ovce cez 

našu obec, žiada starostku o jednanie s vedením PD. Dáva návrh, aby občania, ktorí sa budujú 

v našej obci a nie sú to rodáci našej obce, aby platili za vodu viacej, ako rodáci, čo starostka 

obce oponovala, že všetci títo, ktorým obec vystavila vodovod, platia poplatok za rozvoj. 

Taktiež žiada, aby sa pri kosení na cintoríne dávalo väčší pozor na majetok občanov. P. 

Červeňová sa spýtala starostky obce, prečo nemáme knižnicu, na to jej dala odpoveď bývala 

starostka obce p. Kočišová, že nie sú priestory a preto sa uchovala len knižnica pri Základnej 

škole, taktiež sa informovala ako je to s podjazdom na železničnú stanicu, tak starostka jej 

odpovedala, že rieši sa to so ŽSR a obcou Jamník, pre ktorých je potrebný podchod. Stav, ktorý 

momentálne je spôsobili železnice a teraz taktiež tam pracujú. Po týchto otázkach dostala 

slovo p. Kočišová, ktorá žiada, aby sa do budúcoročného rozpočtu dalo na výmenu kríža na 

cintoríne, aby sa vymaľovala tabuľa v parku a opravilo pletivo na asfaltovom ihrisku. Jednania 

sa zúčastnila p. Sedláková, ktorá žiada o vytýčenie pozemkov pred tým, nech sa bude 

odkupovať, na čo starostka povedala, že nie je problém, osloví geodeta, aby tak urobil. 



 

 

Starostka obce informovala poslancov, že sa vymenilo pletivo pod Bučom a Pod Jedľom, 

nakoľko bolo zničené od lesnej zveri, že sa ešte  do konca roka opraví zábradlie na moste pri 

P. Šimovej. Taktiež informovala občanov, že firma Brantner dvíha cenu za odpad, že ohľadom 

toho rieši s firmou Brantner, aby sa tak drastický skládkovanie nezdvíhalo, ako navrhli . 

 

Na záver starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: p. Dolanský, Ing. Peter Kováč 

 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom 19.11.2021 

 

 

   


