
 

 

                                                              Zápisnica 

zo 6.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 31.7.2019 

 

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

 

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

                          3. Určenie overovateľov zápisnice 

                          4. Schválenie dodatku č.2 k VZN 1/2018               

                          5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2019 

                           6. Rôzne 

                           7. Záver 

                           

K bodu č.1  : Otvorenie  

Starostka privítala všetkých prítomných poslancov  a hostí 

 

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. 

 

Starostka obce požiadala o doplnenie 2 bodov programu a to: 

Schválenie povodňového plánu záchranných prác obce Matejovce nad Hornádom 

Schválenie odmeny kontrolórovi obce  

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 



 

 

 

 

K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice 

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

 

K bodu č.4:   Schválenie dodatku č. 2 k VZN 1/2018             

Poslanci prerokovali a schválili dodatok č. 2 k VZN 1/2018 o výške príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matejovce nad Hornádom a určenie podmienok tejto 

úhrady. Oproti zverejnenému návrhu sa upravila výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ na 

10€  a poldenná dochádzka na 5€, taktiež poplatok za ŠKD sa zvýšil na 5€. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č.5: Schválenie plánu kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2019 

Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č. 6: Schválenie povodňového plánu obce 

Poslanci prerokovali povodňový plán záchranných prác obce Matejovce nad Hornádom, kde 

pani poslankyňa Adamcová žiadala doplniť do zoznamu aj pracovníka obce p. Furina, 

následne poslanci plán schválili. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

K bodu č. 7: Schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce 

Starostka obce predniesla poslancom návrh na schválenie polročnej odmeny HKO v sume 

100€ 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4. 

 

 



 

 

K bodu č. 8 : Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov o vyhlásených výzvach cez MAS Miloj Spiš, kde sú 

vyhlásené 2. výzvy, 7.2. a 7.4. a navrhla, aby sa obec zapojila do oboch výziev a to 

nasledovne, výzvou 7.2. aby sa urobil chodník okolo KD a parkovisko a výzvou 7.4. aby sa 

urobilo detské ihrisko pri MŠ, poslanci to prehodnotili, výzvu 7.2. schválili a výzvu 7.4. na 

detské ihrisko neschválili, nakoľko p. Adamcová argumentovala, že je to väčšia položka 

a momentálne nám  počet detí bude v nasledujúcich krokoch klesať. 

Starostka obce dala poslancom na vedomie rozpočtové opatrenia č. 4 a 5 . 

Taktiež predniesla poslancom, že by sme sa mohli uchádzať o zdroje na financovanie 

havarijného stavu starej základnej školy, na výmenu strechy a okien, kde pani poslankyňa 

Adamcová argumentovala, že základnú školu treba momentálne ponechať tam kde je, 

nakoľko sú tam nízke náklady a treba porozmýšľať, na aké iné účely by bola stará základná 

škola. 

Starostka obce navrhla poslancom, aby sa pripravilo nejaké uznesenie na spolufinancovanie 

súčasnej stavby vodovodu a kanalizácie v časti Kolónia, kde sa poslanci na návrh HKO zhodli, 

že sa pripraví VZN o miestnom poplatku za rozvoj. 

Pani Adamcová  sa sťažovala, že p. Valko parkuje pri cintoríne s ťažkým autom a že 

následkom toho sú popukané žľaby okolo cintorína, že je to potrebné nejako riešiť, starostka 

obce odpovedala, že pokiaľ v obci nemáme to zabezpečené dopravným značením, tak nič 

nemôžeme. Podobne sa sťažoval aj p. Milčák, že po chodníku okolo KD stále prechádzajú 

motorkári, ale taktiež tam chýba značenie, tak mi im v tomto nezabránime. Pán Milčák 

taktiež žiadal obec, aby opravila cestu pod podjazdom k železnici, kde tvrdí, že je to obecná 

komunikácia a starostka mu oponovala, že to štátna cesta, na základe toho sa poslanci 

dohodli, že sa pôjde starostka informovať na okresnú úrad ako je to s tou cestou a potom sa 

rozhodne ako sa bude ďalej postupovať. Taktiež pán Milčák sa sťažoval, že sa často kosí  

futbalové ihrisko a sú to veľké náklady, na to mu pani Hurajtová odpovedala, že kosí sa len 

toľko koľko je nevyhnuté, nakoľko aj OFK sa snaží šetriť finančné prostriedky. 

  

 

K bodu 9. Záver 

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

 

Zapisovateľ: Schmidtová Daniela                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 



 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Kováč,      Hurajtová 

 

V Matejovciach nad Hornádom 31.7.2019 

 

 

 

   


