
 

 

 

                                                              Zápisnica 

z 9.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 10.12.2019 

 

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

 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

                          3. Určenie overovateľov zápisnice 

                          4. Prerokovanie dodatku č.2 k VZN 3/2012               

                          5. Prerokovanie dodatku č. 1 k VZN 2/2015 

                          6. Plán kontrol HKO na prvý polrok 2020 

                          7. Prerokovanie správy o výchov. vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ 

                          8. Prerokovanie plánu obnovy verejného vodovodu do roku 2024 

                          9. Prerokovanie a schválenie preventivára PO obce 

                        10. Rôzne 

                        11. 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 5. 



 

 

Starostka obce požiadala o doplnenie bodu programu Zmena rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 6,7,8,9 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

 

K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice 

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

 

K bodu č.4:   Prerokovanie dodatku č. 2 k VZN 3/2012             

Poslanci prerokovali a na základe skutočných platieb a prepočtov poplatkov od občanov 

schválili zmenu poplatkov v dodatku č.2 k VZN 3/2012  o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

K bodu č.5: Prerokovanie dodatku č. 1 k VZN 2/2015 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo , prepočítalo skutočnú spotrebu vody na obyvateľa 

a schválilo poplatky za pitnú vodu dodatkom č. 1 k VZN 2/2015 o miestnom poplatku za pitnú 

vodu. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5. 

 

K bodu č. 6: Plán kontrol HKO na prvý polrok 

Hlavný kontrolór obce predniesol plán kontrol na prvý polrok 2020 
 
Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 
 
  

K bodu 7. Prerokovanie správ o výchov. vzdelávacej činnosti  ZŠ a MŠ 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo správy o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

 

 



 

 

K bodu 8. Prerokovanie a schválenie plánu obnovy verejného vodovodu do roku 2024  

Poslanci prerokovali plán obnovy verejného vodovodu a schválili ho. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

 

K bodu 9. Prerokovanie a schválenie preventivára PO v obci 

Poslanci prerokovali návrh na zmenu preventivára obce a schválili p. Vladimíra Biacovského 

ml. za preventivára obce. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

 

K bodu 10. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6,7,8,9 

Poslanci vzali na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č .6,7,8,9 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 5 

 

K bodu č. 11 Rôzne 

Starostka obce informovala, že sa kúpilo nové vianočné osvetlenie do obce, pani Adamcová 

požiadala, že keď ešte máme nejaké finančné zdroje tak je treba ešte dokúpiť, tak 

zastupiteľstvo sa dohodlo, že sa dokúpi ešte 6 ks osvetlenia. Taktiež starostka obce 

informovala, že obci nebola schválená dotácia na Hasičskú zbrojnicu, taktiež sa prerokovalo, 

že p. Franko má kupcov na pozemok, tak aby sa hneď z jari, po vybavení všetkých potrebných 

náležitostí preložilo potrubie vodovodu na pozemku p. Franka. Starostka obce informovala 

poslancov, že je výzva na multifunkčné ihrisko, ale poslanci zhodnotili, že sú potrebnejšie vecí 

pre obec ako ihrisko. Pán Dolanský požiadal starostku obce, aby písomne požiadala Telekom 

o opravu ich stĺpa pred domom p. Rerka. Pani Adamcová navrhla, aby sa riešila ČOV a keďže 

pod čističkou nie sú vysporiadané pozemky, tak obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby sa tieto 

vysporiadali a pokračovalo sa v podávaní žiadosti na ČOV. Taktiež starostka obce informovala, 

že občania časti Kolónia žiadajú, aby starostka obce jednala s p. Hasajovou ohľadom prechodu 

okolo regulačky plynu na ich súkromné pozemky, čo sa týka prechodu popod železnicu, tak 

starostka obce ohľadom opravy jednala s p. Mikolajom a obcou Jamník, kde sa dohodli, že po 

novom roku, podľa počasia sa dá tento prechod opraviť. 

 

 

 



 

 

K bodu č. 12 Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zastupiteľstvo. 

 

 

Zapisovateľ: Schmidtová Daniela                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice:  Dolanský, Hurajtová 

 

V Matejovciach nad Hornádom 10.12.2019 

 

 

 

   


