
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 18.2.2022 

 

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

Neprítomný:    P.Michalko 

Program:     

 

 1. Otvorenie 

 2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov  zápisnice  

 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

 4. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce  na prvý polrok 2022 

 5. Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

 6. Prerokovanie petície 

 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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 

Pani starostka dala slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby predniesol správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021. Poslanci vzali na vedomie správu . 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 



 

 

K bodu č.4 : Plán kontrol hlavného kontrolóra obce  na prvý polrok 2022 

Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom plán kontrol na prvý polrok 2022 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č. 5: Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

Starostka obce dala na vedomie poslancom zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami číslo 

11/2021 až 16/2021 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č. 6: Prerokovanie petície 

Starostka obce informovala poslancov, že 17.1.2022 bola na obec doručená petícia občanov 

obce s nesúhlasom občanov obce Matejovce nad Hornádom s plánovanou cestou cez školský 

dvor. Zastupiteľstvo si pred rozhodnutím vypočulo názor zástupcu petičného výboru ako i 

diskusné príspevky prítomných občanov obce, a k jednotlivým otázkam reagovali svojimi 

odpoveďami starostka obce, poslanec Ing. P. Kováč , Dolanský a v jednom prípade ohľadom 

súvisiacej školskej legislatívy i hlavný kontrolór obce. Po diskusii, kde bolo povedané, že cesta 

pôjde okrajom školského dvora , nie cez stred  ako mali vysvetlené občania, že deťom sa 

zachová aj medza na sánkovanie, dokúpi sa pieskovisko, bude postačujúce  pre 20 detí, ktoré 

máme v škôlke a 11 detí, ktoré sú školskom klube.  S týmto návrhom boli oboznámené aj 

riaditeľky škôl a plne s tým súhlasia. Obec plánuje prístup k pozemkom na základe platného 

územného plánu a je to pre obec najschodnejšia verzia. Preto poslanci nevyhoveli petícii. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.7: Rôzne. 

V bode rôzne vystúpila len pani Červeňová s požiadavkami z minulého zastupiteľstva, aby nám 

ich pripomenula a to hlavne, že je proti preháňaniu oviec a hovädzieho dobytka cez obec, aby 

sa zriadila knižnica a aby ju obec informovala, keď sa bude kosiť cintorín. 

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 18.2.2022 



 

 

 

 

 

   


