
 

 

                                                                          Zápisnica 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

        konaného dňa 17.3.2021 

 

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. Prerokovanie a schválenie prílohy č. 3 k VZN 2/2017 2017 o určení výšky dotácie na mzdy a 

prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Matejovce nad Hornádom 

4. Prerokovanie a schválenie VZN 1/2021 – určenie školského obvodu MŠ a ZŠ 

5. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 

6. Rôzne 

7. 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. Adamcovú a Ing. Kováča 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.3:   Prerokovanie a schválenie prílohy č. 3 k VZN 2/2017 

P. starostka vysvetlila nárast dotácie na mzdu a prevádzku na dieťa v Školskom klubu, kedy 

uvedený nárast je spôsobený tým, že v predchádzajúcom období túto činnosť vykonávala p. 

Valková, ktorá nemala požadované vzdelanie a teda dotácia na mzdu bola nižšia a taktiež bolo 

v ŠKD viac detí . 



 

 

Poslanci prerokovali a schválili prílohu š. 3 k VZN 2/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a 

prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Matejovce nad Hornádom 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č.4 : Prerokovanie a schválenie VZN 1/2021 – určenie školského obvodu MŠ a ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matejovce nad Hornádom. 

Pripravované VZN vychádza z novelizácie zákona č. 245/2008 Z.z., ktorou sa zavádza povinné 

predprimárne vzdelávanie detí v MŠ. 

Poslanci prerokovali a schválili VZN 1/2021, ktorým sa určuje obvod ZŠ a spádová MŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matejovce nad Hornádom. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

K bodu č. 5: Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-23 

Poslanci si vypočuli a vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. Ing. 

Kováč informoval, že po obhliadke vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice, kde bol prvýkrát 

a ktoré mu ukázal p. Dolanský, bol zhrozený v akom  sú stave. Preto navrhuje nájsť v rozpočte 

finančné prostriedky, aby sa pokračovalo v rekonštrukcii. P. starostka pohotovo zareagovala 

a navrhla 2000 EUR  pre požiarnu zbrojnicu.  Zmena v pôvodnom návrhu rozpočtu nastane 

ponížením fin. prostriedkov z položky splatenia úveru (z pôvodných 2000 Eur  zostane 1000 

eur) a z položky  údržba a oprava vodovodu ( z pôvodných 4500 EUR, zostane 3500 EUR).  

Stavebné práce (vakovanie) bude zrealizované sponzorky. Zároveň pripomenula, že budova je 

v majetku obce, a že treba o ňu starať. 

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

Zdržala sa p. Adamcová 

Poslanci tiež schválili dotáciu pre DHZ v Matejovciach nad Hornádom vo výške 1000 EUR  

(požiadavka bola 1900 EUR) a pre Futbalový klub Matejovce n/H vo výške 2000 EUR 

(požiadavka bola vo výške 4500 EUR) s podmienkou, ktorú navrhol Ing. Kováč, aby futbalové 

ihrisko mohli využívať aj neregistrovaní hráči. P. Adamcová požiadala p. kontrolóra obce 

o kontrolu použitia dotácie DHZ a Futbalového klubu za rok 2020.  

Za boli poslanci Ing.  Kováč, p. Dolanský , p. Adamcová p. Hurajtová 

K bodu č. 6: Rôzne 

P. Adamcová sa informovala, kedy bude zápis do 1. ročníka v ZŠ, a koľko máme v obci 

predškolákov.  P. starostka  uviedla, že zápis bude prebiehať od 1.4. do 30.4.2021. 

Predškolákov máme 5, avizovaný je odchod 3 do iných ZŠ. Pre školský rok 2021/2022 by ich 

malo byť v ZŠ aj Školskom klube 9. Demografická krivka, čo sa týka počtu žiakov v ZŠ,  nie je 



 

 

priaznivá ani v ďalšom období. Taktiež sa informovala, kde sú lavičky z parku, aby sa vymenili 

na asfaltovom ihrisku, načo starostka odpovedala, že keď sa oteplí tak sa to  vymení. Zároveň 

sa informovala, že či je možné pristaviť kontajner na konáre, starostka odpovedala, že zistí. 

Tiež treba v mesiacoch apríl – máj 2021 pristaviť kontajner aj na veľkoobjemový odpad. Tiež 

požiadala starostku, aby dala vyhrabať  nafúkaný neporiadok okolo tují  a upraviť priestranstvo 

na cintoríne. Ing.  Kováč a pani  Hurajtová  informovali, že sponzorský kúpia  a zasadia tuje do 

parku. 

K bodu č.7: Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zapisovateľ: Hurajtová Renáta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

Doplnila: A. Adamcová 

 

Overovatelia zápisnice: Anastázia Adamcová, Ing. Peter Kováč 

 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom 17.3.2021 

 

 

   


