
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 21.3.2022 

 

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. Prerokovanie rozpočtu na rok 2022 

 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 Ing. Kováča a p. Dolanského 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.3:   Prerokovanie rozpočtu na rok 2022 

Starostka obce hneď na začiatok informovala poslancov, že nastala zmena, že do príjmu obce 

sa ešte vie prijať v podielových daniach 3000€, takže sa navýšili podielové dane a do výdajov 

sa  dalo 1000€ požiarna zbrojnica a 2000€ navýšenie dotácie pre futbalistov. K rozpočtu 

nemal nikto z poslancov výhrady. Starostka obce dala slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby 

sa on vyjadril k rozpočtu. Hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko a odporúčal 



 

 

poslancom obecného zastupiteľstva rozpočet na rok 2022 schváliť. Poslanci jednohlasne 

rozpočet na rok 2022 schválili. 

Taktiež zobrali jednohlasne na vedomie stanovisko HKO k rozpočtu a schválili sa dotácie pre 

DHZ 1000€ a pre OFK 3000€. 

V súvislosti s rozpočtom na rok 2022 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prostriedkov 

rezervného fondu na kapitálové výdavky. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.4 : Rôzne 

Starostka obce sa spýtala poslancov, že či by bolo možné skrátiť čas večerného osvetlenia, 

nakoľko energie išli strašne hore, tak poslanci navrhli, že áno, aby sa verejné osvetlenie vyplo 

o 22.30. Pani Kočišová zase dala návrh, aby sa urobili nejaké značky ohľadom Šikľavej skaly, 

lebo turisti blúdia po obci. 

 

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 21.3.2022 

 

 

 

   


