
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 30.6.2022 

 

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

Neprítomní:    p. Adamcová, p. Hurajtová 

Program:     

 

 1. Otvorenie 

 2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov  zápisnice  

 3. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

 5. Určenie počtu poslancov obec. Zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026 

 6. Určenie rozsahu výkonu starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 

 7. Prerokovanie a schválenie návrhu prílohy č..3 k VZN 2/2017 

 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 3. 

Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice Ing. Kováča a p. Dolanského 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

Pani starostka požiadala o doplnenie bodu programu a to Zmena rozpočtu rozpočtovými 

opatreniami 1-5/2022 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 



 

 

K bodu č.3:   Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2021 

Starostka obce prerokovala záverečný účet a dala slovo hlavnému kontrolórovi, aby 

predniesol svoje stanovisko k záverečnému účtu. Hlavný kontrolór skonštatoval, že odporúča 

záverečný účet schváliť bez výhrad. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 . 

 

K bodu č.4 : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 

Hlavný kontrolór obce predniesol poslancom plán kontrolnej činnosti na 2 polrok 2022 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

 

K bodu č.5: Určenie počtu poslancov obec. zastupiteľstva na volebné obdobie 2022-2026 

Poslanci schválili pre volebné obdobie 2022-2026 5 poslancov v jednom volebnom obvode. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

 

K bodu č.6: Určenie rozsahu výkonu starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 

Poslanci schválili na volebné obdobie 2022-2026 výkon starostu v rozsahu 70% 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

 

K bodu č.7: Prerokovanie a schválenie návrhu prílohy č..3 k VZN 2/2017 

Poslanci prerokovali s chválili prílohu č. 3 k VZN 2/2017 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

 

K bodu č. 8 : Zmena rozpočtu rozpočtovými opatreniami č.1-5/2022 

Poslanci zobrali na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 1-4/2022 a schválili 

rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

 



 

 

K bodu č. 9: Rôzne 

V bode rôzne starostka obce informovala poslancov, že p. Hadušovský by mal záujem 

odkúpiť budovu starej základnej školy. Poslanci žiadajú, aby p. Hadušovský podal písomnú 

žiadosť aj so zámerom budúceho využitia budovy. Taktiež p. starostka informovala, že 

v školskom dvore znova reklamovala hojdačky, nakoľko zase sú spoje preslabené. 

 

 

Zapisovateľ: Schmidtová Daniela                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: p. Dolanský, Ing. Peter Kováč 

 

V Matejovciach nad Hornádom 30.6.2022 

 

 

 

   


