
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 25.5.2022 

 

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. Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 4. Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce 

 5. Rôzne 

 6. 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:   Prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Starostka obce predniesla zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Matejovce nad 

Hornádom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli 15 

dní a ktorý rieši prenájom nebytových priestorov v bývalej Základnej škole pre firmu MIGI 



 

 

spol. s r.o. na dobu určitú do 31.12.2022 v sume 350 €. Dôvodom osobitného zreteľa je, že 

tieto nebytové priestory sú momentálne nevyužívané. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.4 : Správa z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce 

Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom správu o vykonaných kontrolách, ktorú poslanci 

vzali na vedomie. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.5 Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov, že nastal problém v prevádzkovaní školského dvora, 

že sa zistilo podľa prevádzkového poriadku, ktorý je platný, že školský dvor môže byť 

otvorený len počas prevádzky a rodičia doručili list starostke, že žiadajú mať školský dvor 

otvorený dlhšie. Starostka sa informovala na UVRZ u pracovníčky, ktorá má na starosti 

prevádzky MŠ a bolo jej povedané, že je treba pripraviť nový prevádzkový poriadok, že 

dodatkom sa to nedá poriešiť. Riešiť sa to bude keď sa vráti z PN ky  vedúca školskej jedálne. 

Dovtedy sa bude prevádzkovať školský dvor podľa súčasne platného prevádzkového 

poriadku. 

K bodu č.6 Záver 

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 25.5.2022 

 

 

 

   


