
 

 

                                                                          Zápisnica 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 14.10.2022 

 

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

Neprítomní:    p. Adamcová – meškala, došla až pri prejednávaní 3 bodu.  

Program:     

 

 1. Otvorenie 

 2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov  zápisnice  

 3. Prerokovanie a schválenie dodatku k VZN 1/2018 o výške príspevku  na stravu, ŠKD 

 4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

 5. Prerokovanie kúpnej zmluvy: parcely č. 362/52, 362/47, 362/40, 361/4 

 6. Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena 

 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:   Prerokovanie a schválenie dodatku k VZN 1/2018 o výške príspevku  na stravu, 

ŠKD 

Poslanci prerokovali a schválili Dodatok č.3 k VZN 1/2018 o výške príspevku na stravu a ŠKD. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 . 



 

 

 

K bodu č.4 : Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

Starostka obce informovala občanov, že končí 6 ročné obdobie hlavnému kontrolórovi obce 

a je potrebné vyhlásiť voľbu HKO. Poslanci schválili vyhlásenie voľby obce na 8.12.2022 

s pracovným úväzkom ako doteraz 10% a taktiež schválili , že voľba sa uskutoční priamym 

hlasovaním 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 . 

 

K bodu č.5: Prerokovanie kúpnej zmluvy: parcely č. 362/52, 362/47, 362/40, 361/4 

Na základe žiadosti občanov, ktorí sú majiteľmi pozemkov v časti Roveň a žiadajú aby 

pozemky, ktoré sú vedené ako prístupová cesta sa odkúpili od firmy Migi na Obec Matejovce 

nad Hornádom. Poslanci schválili odkúpenie týchto pozemkov a to za 1€ za každý pozemok. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 . 

 

K bodu č.6: Prerokovanie zmluvy o zriadení vecného bremena 

 

Starostka obce informovala poslancov, že došla žiadosť od p. Petra Jaraba na uzatvorenie 

zmluvy o budúcej zmluve na prechod cez parcely 182/9, 182/7,224/2,225/2 a uloženie sieti 

k jeho pozemku. 

Za boli:  poslanci Kováč, Adamcová, Hurajtová, Dolanský 

Zdržal sa: Michalko 

K bodu č.7: Rôzne 

Pán poslanec Michalko znova sa sťažoval, že stavebný úrad našej obce nedostatočne rieši 

podnet občana ohľadom čiernej stavby 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: p. Dolanský, Ing. Peter Kováč 

 

V Matejovciach nad Hornádom 14.10.2022 



 

 

 

 

 

   


