Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom
konaného dňa 04.09.2019

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 VZN 1/2019
5. Informácia o kontrolnej činnosti HKO
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 1 bodu programu a to:
Zvýšenie príspevku na spoločný školský úrad Smižany
Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4.

K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice
Starostka obce navrhla za overovateľov zápisnice p. Dolanského a p. Adamcovú

K bodu č.4: Schválenie dodatku VZN 1/2019
Poslanci prerokovali a schválili VZN 1/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.
Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4.

K bodu č.5: Informácia o kontrolnej činnosti HKO
Hlavný kontrolór obce predniesol správu o výsledkoch kontrolnej činnosti č. 02/2019/ocz
Poslanci zobrali správu o kontrolnej činnosti na vedomie.
Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4.

K bodu č. 6: Zvýšenie príspevku na SŠÚ Smižany
Starostka obce informovala poslancov, že na porade na spoločnom školskom úrade
v Smižanoch, požiadal úrad o zvýšenie príspevku na chod školského úradu a to u detí ZŠ
zvýšenie o 0,37€ na 2€ a u detí MŠ o 0,87€ na 3€. Poslanci súhlasili zo zvýšením príspevkov.
Za boli všetci prítomní poslanci v počte 4.

K bodu č. 7: Rôzne
V bode rôzne, pani Adamcová požiadala starostku obce, aby bol v mesiaci septembri
pristavený kontajner na veľkoobjemový odpad, starostka odpovedala, že nie je žiadny
problém. Pani Kočišová žiada, aby obec požiadala železnice o nejaký prístrešok na nástupišti
ku vlakom smerom na Žilinu. Starostka obce informovala poslancov, že je potrebné upraviť
poplatky na budúci rok a to hlavne poplatok za komunálny odpad, nakoľko sa zdvihli poplatky
za skládkovanie a taktiež poplatky za vodu, pretože naša obec má vysokú spotrebu vody. K
návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom pani Adamcová navrhla, aby jeho súčasťou
bola aj dôvodová správa.
O 17.30 poslankyňa Adamcová odišla zo zastupiteľstva, ktoré ďalej pokračovalo bez nej a bolo
uznášania schopné. Poslanci čo sa týka poplatkov za vodu sa dohodli, že cena za vodu na

obyvateľa na budúci rok bude 15€ , pohostinstva 150€ na rok, predajňa potravín 60€ na rok,
ostatné podnikateľské a neziskové organizácie 60€ na rok, domáce zvieratá ošípané 5€ na rok,
ovce, kozy 3€ na rok, hovädzí dobytok 7€ na rok, kôň 7 € na rok, a občania ktorí majú bazény
tak za bazén 15 € na rok. Takto navrhované poplatky budú zahrnuté do návrhov príslušných
všeobecne záväzných nariadení obce.
Pani starostka informovala poslancov a hostí, že hľadala na okresnom úrade, komu vlastne
patrí cesta pod podjazdom, tak sa zistili, že v roku 1992 keď sa urobila nová cesta cez Kolóniu,
tak starú cestu prevzala obec ako účelovú poľnú cestu. Taktiež starostka informovala, že
posielala sťažnosť na ŽSR na riaditeľstvo do Bratislavy, ohľadom cesty popod podjazd, aby to
železnice dali do pôvodného stavu.
K bodu 9. Záver
Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapisovateľ: Schmidtová Daniela

Overovatelia zápisnice: Dolanský, Adamcová

V Matejovciach nad Hornádom 04.09.2019

Starostka obce: Marta Stanislavová

