
 

 

                                                                          Zápisnica 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 19.10.2020 

 

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

Neprítomný:    p. Michalko 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva a určenie overovateľov       

                               zápisnice 

                          3. Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami 

             4. Prerokovanie zmluvy o vecnom bremene 

 

                          5. Rôzne 

                          6. 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 p. Dolanského a p. Adamcovú 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 



 

 

K bodu č.3:   Zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami            

Poslanci prerokovali a schválili  rozpočtové opatrenia č. 9/2020, 10/2020, 12/2020 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 

Príjmová časť: 

Názov zdroj  položka Suma v 
EUR 

Transfer zo ŠR – Podpora udržania zamest. v MŠ 111  312001 19 7115 

SPOLU:    7115 

Výdavková časť: 

Názov zdroj FNC položka Suma v 
EUR 

Tarifný plat 111 09111 611 6561 

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 111 09111 612002 554 

SPOLU:    7115 

 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 

Príjmová časť: 

Názov zdroj  položka Suma v 
EUR 

Transfer zo ŠR – školstvo 111  312012 1 1546 

SPOLU:    1546 

 

Výdavková časť: 

Názov zdroj FNC položka Suma v 
EUR 

Všeobecný materiál –Covid -19 111 09121 633006 2 1158 

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 111 09121 633009 388 

SPOLU:    1546 



 

 

Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 

Výdavková časť: 

Názov zdroj FNC položka Suma v 
EUR 

Konkurzy a súťaže (deň detí, Deň matiek, Úcta k starším) 41 0820 637002 1 -2500 

Rutinná a štandardná údržba ciest) 41 0451 635006 2500 

SPOLU:    0 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

Taktiež prerokovali a schválili rozpočtové opatrenie č.11/2020 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 

Príjmová časť: 

Názov zdroj  položka Suma v 
EUR 

Ostat. Úvery dlhodobé – návratná finančná pomoc 20  514002 10701 

SPOLU:    10701 

 

Výdavková časť: 

Názov zdroj FNC položka Suma v 
EUR 

Realizácia nových stavieb – cest. komunikácia IBV 20 0451 717001 5000 

Všeobecný materiál ( detská zostava, tuja, dlažba) 20 0620 633006 5701 

SPOLU:    10701 

 

Za boli p. Dolanský, p. Kováč, p. Hurajtová 

Zdržala sa p. Adamcová 

A taktiež schválili rozpočtové opatrenie č. 13/2020 

Zníženie  podielových  daní o 10701 €.  



 

 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.4 : Prerokovanie zmluvy o vecnom bremene 

Poslanci vzali na vedomie zmluvu o vecnom bremene uzatvorenú s p. Filipom Frankom na 

parcelu 94/2 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č. 5: Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov, že došiel návrh z MAS Miloj Spiš na posilnenie 

územného rozvoja širšieho okolia jadrového sídla mesta Spišská Nová Ves a vytvorenie jeho 

funkčného územia s okolitými obcami, čo poslanci zobrali na vedomie. 

Za boli:  p. Kováč, p. Hurajtová, Adamcová 

Proti: p. Dolanský 

Ďalej starostka obce informovala, že je na úradnej tabuli zverejnená správa 

o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy. 

 Starostka obce žiadala poslancov ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce v sume 200 € 

vo výplatnom termíne za mesiac november, všetci prítomní poslanci odmenu schválili, taktiež 

žiadala odmenu za pomoc pri povodniach pre poslanca p. Dolanského v sume 200 € , za boli 

poslanci Kováč, Hurajtová, Dolanský, proti bola p. Adamcová. 

Pani Adamcová upozornila na platnosť zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na 

zabezpečenie detského ihriska, z ktorého vyplývajú určité povinnosti prevádzkovateľa, teda 

obce. Úkony s tým spojené si budú vyžadovať ďalšie výdavky, ktoré by mali byť zahrnuté 

v sume 5701 EUR (schválené rozp. opatrenie č. 11/2020).  Tiež treba overiť vhodnosť 

umiestnenia detského ihriska v blízkosti  štátnej cesty . 

K bodu č. 6: Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

Overovatelia zápisnice: Ladislav Dolanský, Anastázia Adamcová 

 

V Matejovciach nad Hornádom, 19.10.2020 



 

 

 

 

   


