
 

 

                                                              Zápisnica 

zo 4.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Matejovciach nad Hornádom 

 konaného dňa 27.5.2019 

 

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

Program:         1. Otvorenie 

                          2. Schválenie programu zasadnutia zastupiteľstva 

                          3. Určenie overovateľov zápisnice 

                          4. Informácie z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce               

                          5. Prerokovanie výzvy V.P HaZZ 2019 

                           6. Prerokovanie žiadosti p. Franka o prekládku vodovodu 

                           7. Prerokovanie opravy altánku 

                           8. Príprava a organizovanie dňa detí a otcov 

                           9. Rôzne 

                          10. 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 3. 

Následne starostka obce požiadala o doplnenie  bodu programu a to:  

 bod 9. Prerokovanie zmluvy o dielo na výstavbu kanalizácie na IBV Kolónia 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 



 

 

 

K bodu č.3: Určenie overovateľov zápisnice 

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

 

K bodu č.4:   Informácie z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra obce             

Hlavný kontrolór obce predniesol správu z vykonaných kontrol, ktorú poslanci vzali na 

vedomie. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

 

 

K bodu č.5: Prerokovanie výzvy V.P HaZZ 2019  

Starostka obce informovala poslancov, že je vyhlásená výzva HaZZ a že by bolo dobre sa 

prihlásiť, nakoľko z prvej výzvy bola opravená hasičská zbrojnica z vonku a z tej nasledujúcej, 

aby sa požiadalo o opravu zvnútra. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3. 

 

K bodu č. 6: Prerokovanie žiadosti p. Franka o prekládku vodovodu 

Na základe žiadosti p. Filipa Franka, kde žiada o prekládku vodovodu, nakoľko ide vodovod 

stredom jeho pozemku a má týmto znehodnotený pozemok, sa poslanci dohodli, že 

starostka obce zabezpečí vypracovanie rozpočtu vrátane všetkých súvisiacich povolení na 

túto prekládku a podľa sumy sa zastupiteľstvo vyjadrí, či sa urobí teraz alebo v prípade vyššej 

sumy sa to zahrnie do rozpočtu na budúci rok. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 

 

K bodu č. 7: Prerokovanie opravy altánku 

Poslanci prerokovali havarijnú situáciu altánku a zhodli sa, že tento je potrebné dať opraviť, 

nakoľko tam preteká strecha. 

Za boli všetci prítomní poslanci v počte 3 

 



 

 

K bodu č. 8 : Príprava a organizovanie dňa detí a otcov 

V tomto bode vystúpila pani Hurajtová, aby sa pripravil deň otcov a deň detí , že sa pripravia 

nejaké spoločné súťaže ale u poslancov nebol nejaký záujem a realizáciu tohto podujatia, 

poslanci sa dohodli, že sa treba spojiť s učiteľmi a doriešiť to. 

 

K bodu 9 : Prerokovanie zmluvy o dielo na výstavbu kanalizácie na IBV Kolónia  

Starostka obce predložila poslancom, že by bolo dobre súčasne s vodovodom urobiť na novej 

IBV aj kanalizáciu, nakoľko je potrebné rozkopať cestu k plynovej regulačke a následne ju dať 

do pôvodného stavu, poslanci to prerokovali a poverili starostku obce, aby vyriešila zvýšenie 

KU úveru v Prima banke na 62000€ a keď nám to banka schváli, tak potom sa prerokuje 

zmluva o dielo, pretože momentálne nie sú finančné prostriedky na výstavbu. 

 

K bodu 10: Rôzne 

Starostka obce informovala poslancov, že p. Ing. Iľaš ju oslovil, či by sa nedalo, aby sa cesta 

k novej IBV zmenila a išla z druhej strany pozemku p. Vrábľa s čím poslanci nesúhlasili, že je 

už všetko vysporiadané aj zapísané na katastri, že to by boli ďalšie náklady zo strany obce. 

Proti boli všetci poslanci v počte 3. Zastupiteľstva sa zúčastnili aj p. Červeňová, ktorá žiada, 

aby obec jej zistila, či nie je možné 2x do roka pristaviť kontajner na trávu, nakoľko má veľký 

pozemok a na kompostovisko jej všetka tráva nevojde a nevie kde ju môže dať. Starostka 

obce prisľúbila, že jej to zistí na Brantneri, taktiež žiada, aby sa okolo hrobu jej manžela 

nekosilo, pretože má znečistený pomník, starostka jej na to odpovedala, že nie je možné, aby 

človek, ktorý kosí ešte riešil, že kde má kosiť a kde nie, tak navrhla nech si ona pokosí vždy 

pred kosením a potom sa už nebude okolo jej hrobu kosiť. Taktiež p. Červeňová žiadala, aby 

obec riešila odkalisko a firmu Konzeko. Starostka obce jej odpovedala, že už písala na Sabar 

aj na Konzeko a že odpoveď vždy došla, že to neškodí zdraviu. Na zasadnutí bol prítomný aj 

p. Milčák, ktorému starostka obce vysvetlila, že rieši problém ohľadom prejazdu popod most 

ŽSR a nakoľko to nie je obecný pozemok, tak žiadala o nápravu železnice, ktoré sa doteraz 

neozvali a urgovala už aj emailom, pán Milčák sa vyjadril, že železnice to nebudú chcieť 

opraviť, že ich je len most, tak ako dočasné riešenie , ktoré riešila už aj so starostom obce 

Jamník, nakoľko je to ich jediná prístupová cesta, bude to, že sa tam dajú doviesť väčšie 

kamienky, aby sa dalo autom prejsť a bude treba nejako zviesť vodu, ktorá tam vyviera na 

viacerých miestach. 

K bode 11. Záver 

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

 



 

 

 

Zapisovateľ: Stanislavová Marta                                                     Starostka obce: Marta Stanislavová 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Hurajtová, Ing. Kováč 

 

 

 

V Matejovciach nad Hornádom 28.5.2019 

 

 

 

   


