
 

 

                                                              Zápisnica 

z 27.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 13.06.2018 

 

Prítomní:         viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice 

Program:         1. Otvorenie:   

                          2. Schválenie programu 

                          3. Určenie overovateľov zápisnice 

                          4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2018 

                           5. Schválenie komunitného plánu obce 

                           6. Schválenie záverečného účtu obce  

                           7. Schválenie členov DHZO 

                           8. Rôzne 

                           9. Záver 

                           

K bodu č.1 a 2 : Otvorenie a schválenie programu 

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov  a dala hlasovať za program  

Za program hlasovali všetci prítomní poslanci v počte: 3 

K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice:  Za overovateľov zápisnice starostka určila: 

p.Franko, p. Farkašovský 

K bodu č.4: Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 

Poslanci nemali žiadne výhrady k plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2018 a následne ho 

schválili  

Schválené všetkými prítomnými poslancami 

 

 



 

 

K bodu č. 5  Schválenie komunitného plánu obce 

Poslanci prerokovali s chválili komunitný plán obce 

Schválené všetkými prítomnými poslancami 

 

K bodu č. 6  Schválenie záverečného účtu obce 

Hlavný kontrolór obce zhodnotil a vysvetlil záverečný účet obce za rok 2017 a dal svoje 

stanovisko, že odporúča schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad a schváliť prídel do 

rezervného fondu obce v sume 11233,36€. 

Schválené všetkými prítomnými poslancami 

 

K bodu č. 7 Schválenie členov DHZO 

Nakoľko nastala zmena členov DHZO, tak Obecné zastupiteľstvo schválilo nové menovanie 

členov DHZO, viď príloha. 

Schválené všetkými prítomnými poslancami 

K bodu č. 8 Rôzne 

Starostka obce navrhla odmenu hlavnému kontrolórovi  v sume 200 €, ktorú poslanci 

jednohlasne schválili. 

Schválené všetkými prítomnými poslancami 

Ďalej starostka obce informovala, že už došlo z Ministerstva školstva schválenie  školského 

klubu detí od septembra 2018. P. Franko žiadal, že nakoľko sa robila nová cesta v časti 

Kamienče, tak je potrebné, pretože na zvýšila, podosýpavať  kraje vozovky, lebo ak sa stretnú 

2 vozidla, nie je možné sa vyhnuť. 

 

Zapisovateľ: Kubovčíková  Danka                                                    Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice:  Farkašovský, Franko 

 

 

 V Matejovciach nad Hornádom 13.6.2018 



 

 

 

 

   


