
 

 

 

                                                              Zápisnica 

z 8.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 14.10.2019 

 

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

 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

                          3. Určenie overovateľov zápisnice 

                          4. Predlženie platnosti PHSR               

                          5. Schválenie akčného plánu rozvoja obce 

                           6. Rôzne 

                           7. Záver 

                           

K bodu č.1  : Otvorenie  

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

Starostka obce predložila všetkým prítomným na schválenie  program zasadnutia obecného 

zastupiteľstva. Poslanci program schválili. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice 

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

 



 

 

K bodu č.4:   Predlženie platnosti PHSR             

Poslanci prerokovali a schválili predlženie platnosti  Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce  Matejovce nad Hornádom na obdobie 2015-2020. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.5: Schválenie akčného plánu rozvoja obce Matejovce nad Hornádom 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo akčný plán rozvoja obce 2020 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č. 6: Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov, že je pomaly dokončená výstavba vody a kanalizácie 

v časti novej IBV Kolónia.  Taktiež starostka obce informovala, že folklórny súbor Brežinky 

a hudobná skupina Tenor žiadajú o poskytnutie priestoru v kultúrnom dome v časti nad 

javiskom na skladovanie krojov a na skúšky. Poslanci to taktiež schválili. V časti diskusia došiel 

na zastupiteľstvo p. poslanec Michalko. Pani Adamcová žiadala, aby sa presunul k cintorínu na 

čas Dušičiek kontajner na plasty, pretože v tomto čase jeden tam nebude postačovať a sviečky 

sú porozhadzované okolo kontajnerov. Starostka obce informovala, že z projektu EÚ cez SEZO 

nám došlo 24 kompostérov, keďže je to veľmi málo, tak sa vylosovalo  24 domov, ktoré 

dostanú kompostér. Taktiež informovala starostka poslancov, že bolo stretnutie s vedením 

ŽSR ohľadom prístupovej cesty pod podjazdom, kde železnice nechcú si priznať, že je to 

zhoršené ich činnosťou a chcú, aby sa do opravy zapojili všetci, čo používajú túto cestu. 

 
  

K bodu 7. Záver 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice:  Dolanský, Ing. Kováč 

 

V Matejovciach nad Hornádom 14.10.2019 



 

 

 

 

 

   


