
 

 

                                                              Zápisnica 

z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 28.2.2019 

 

Prítomní:         viď prezenčná listina, ktorá je súčasťou zápisnice 

 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

                          3. Určenie overovateľov zápisnice 

                          4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018               

                          5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 

                           6. Informácie o činnosti MAS Miloj Spiš 

                           7. Rôzne 

                           8. Záver 

                           

K bodu č.1  : Otvorenie  

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov   

 

K bodu č. 2 Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

Poslanci schválili program 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 

 

K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice 

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

 

 



 

 

 

 

 

K bodu č.4 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018               

Kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2018, ktorú poslanci vzali na 

vedomie.   

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 

 

K bodu č.5: Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

Kontrolór obce predniesol plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 

 

K bodu č. 6 Informácia o činnosti MAS Miloj Spiš 

Starostka oboznámila poslancov s činnosťou MAS Miloj Spiš, kde okrem iného sa prejednával 

ročný príspevok za obyvateľa , ktorý sa zvýšil z 0,50 € na 0,60€. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 

Taktiež starostka obce navrhla, že by bolo dobré pripraviť si projekt, aby sa mohlo čerpať 

z MAS. Navrhla projekt na chodník v časti Kolónia a pani Adamcová navrhla chodník okolo 

kultúrneho domu. Schválili sa oba projekty. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 

 

K bodu č. 7 Rôzne 

V bode rôzne sa poslanci dohodli, že sa vypracujú nové zásady odmeňovania poslancov našej 

obce. P. Adamcová dala návrh, že je potrebné zaskliť okna na starej základnej škole zo strany 

od ihriska, žiada zakúpiť na dedinu nové odpadkové koše.  Taktiež sa hľadalo nejaké riešenie, 

aby sa cez mostík pri KD neprechádzalo autami a štvorkolkami. Prerokoval sa návrh rozpočtu 

na tento rok. 

 

 



 

 

K bodu č. 8 Záver 

Starostka obce na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť.          

 

Zapisovateľ: Schmidtová Daniela                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Kováč, Adamcová 

 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom 1.3.2019 

 

 

 

   


