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ážení spoluobčania, 
príroda sa prebudila zo zimného spánku, pociťujeme aj silnejšie lúče Slnka a to nás akosi prirodzene poháňa 

do prác vo dvoroch, na záhradách či na poliach. Aj obec má pripravených niekoľko prác pre tento rok, s kto-
rými sa chcem s Vami podeliť.  

Pred pár dňami bola podaná žiadosť o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie na 
Zateplenie stien a stropov s výmenou okien a dverí na budovách Obecného úradu, kultúrneho domu a bývalej „okrúh-
lej“. O výsledku Vás budeme priebežne informovať. Zároveň sa pripravuje ďalšia projektová dokumentácia k žiadosti 
o Nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na Rekonštrukciu Materskej školy pozostávajúci z výmeny 
strechy, opravy podláh, sanácie základov, zakúpenia vybavenia do školskej jedálne a zakúpenia detských ihrísk a 
preliezok v Materskej škole. Aj o tomto pripravovanom projekte Vás budeme priebežne informovať. V rámci dotačnej 
schémy Ministerstva životného prostredia SR v Programe obnovy dediny nám bola schválená žiadosť o dotáciu na 
výstavbu Dreveného goralského amfiteátra v areáli pri multifunkčnom a detskom ihrisku oproti Materskej škole, ktorý 
by sme chceli do slávností Dní obce 2016 slávnostne dať do užívania. Zároveň obec podá žiadosť o poskytnutie dotá-
cie z Prešovského samosprávneho kraja na tvorbu hodinového filmu o našej obci, ktorý by sme potom chceli spoločne 
so sponzormi predstaviť na už vyššie spomínaných slávnostiach našej obce. V procese schvaľovania je ešte jedna 
žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska na ul. Potok, ktorej výsledok ešte nie je známy. 
Prostredníctvom nástrojov Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Kežmarku chceme vytvoriť 3 – 5 sezónnych pracovných 
miest, pomocou ktorých chceme dokončiť opravy poškodených oporných múrov na ul. Pod lesom, ul. Potok. Už spo-
mínané pripravované projekty (Rekonštrukcia vedenia NN zo strany Východoslovenskej distribučnej a.s. či Rekon-
štrukcia vodovodu na ul. Pod lesom) by sa mali začať realizovať v najbližších týždňoch a predpoklad ich ukončenia je 
do konca tohto roka. 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce

UDIALO SA V OBCI 

♦ V roku 2016 obec oslávi 690. 
výročie od prvej písomnej zmienky 
obce a 110. výročie od založenia 
Dobrovoľného hasičského zboru. 
Pani Štefaňáková Mária chce pre 
obec ušiť autentický mužský aj žen-
ský kroj. Z toho dôvodu Vás, milí 
občania, žiadame o fotografie, kde 
je tento kroj zobrazený, aby ste ich 
priniesli na Obecný úrad. Fotografie 
preskenujeme a vrátime späť.  
♦ Obec Matiašovce ďakuje p. 

Viere Hutníkovej a p. Gabriele 
Žembovičovej za darovanie 290 m2 
pozemku na výstavbu multifunkč-
ného ihriska pri kultúrnom dome na 
ul. Potok.  
♦ Dňa 9. 1. sa konala výročná 

schôdza Dobrovoľného hasičského 
združenia. 

♦ Oznamujeme občanom, že 
zumba sa cvičí každý piatok od 19 h 
v KD na ul. Hlavná. 
♦ Obec Matiašovce uzatvorila 

zmluvu o financovaní separácie 
odpadu so spoločnosťou Naturpack. 
Zmluva so spoločnosťou EKOS-
POL, ktorá vykonáva separáciu, je 
platná do konca júna. V súčasnosti 
prebiehajú rokovania o ďalšom po-
stupe. 
♦ Dňa 4. 2. sa konalo stretnutie so 

všetkými samostatne hospodáriaci-
mi roľníkmi v obci, kde sa určili 
presné postupy činností ako prená-
jom, rozdelenie lánov medzi jednot-
livými roľníkmi či prechody vlast-
níctva. 
♦ Dňa 6. 2. sa konal jubilejný 

piaty ples obce. Ďakujeme zúčast-
neným za vytvorenie výbornej at-
mosféry. 

♦ Od začiatku roka prebieha revi-
talizácia obecných priestranstiev - 
čistia sa obecné pozemky. 

V

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 

Narodili sa 
Eliška Rušinová 
Matej Kuchta 
Emília Zajoncová 

Jubilanti 
Valéria Marhefková (Hlavná) 
Mária Galicová (Potok) 
Mária Ovšonková (Pod lesom) 

Rozlúčili sme sa 
Mária Ivančáková 
Terézia Baďová 
Jozef Galica 
Štefan Rušin 
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♦ V materskej škole sa zrekon-
štruovali všetky svietidlá. 
♦ Dňa 26. 2. sa konalo zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, na ktorom 
okrem iného sa schválil zámer na 
rok 2016, a to náčrt geometric-
kých plánov za účelom majetko-
voprávneho usporiadania pozem-
kov pre výstavbu chodníkov po-
zdĺž štátnej cesty č. II/542 na 

uliciach Hlavná a Potok v celej 
dĺžke a o šírke 2 m. 
♦ Dňa 5. 3. sa uskutočnila výroč-

ná schôdza futbalového klubu Mla-
dosť Matiašovce. 
♦ Dňa 10. 3. navštívil našu obec 

biskup Štefan Sečka za účelom vizi-
tácie.  

♦ Prebehlo stretnutie za účelom 
vysporiadania pozemkov od Coop 
Jednoty ku rodine Tulušákovcom.  
♦ Zapísali sa obecné garáže do 

Katastra nehnuteľností. 
♦ Výbor LPPS pozýva všetkých 

vlastníkov lesov na zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoční 10. apríla o 13 h 
v Kultúrnom dome na ul. Hlavná. 
 

 

Pozemkové úpravy v našej obci 

Na základe rokovaní so zamestnancami Okresného úra-
du Kežmarok, pozemkového a lesného odboru, bolo 
prijaté uznesenie Obecného zastupiteľstva, ktoré zaväzu-
je uskutočniť verejné zhromaždenie a dať čo najrelevan-
tnejšie informácie občanom (vlastníkom pôdy) za úče-
lom predstavenia problematiky pozemkových úprav tzv. 
komasácie týkajúcej sa iba pozemkov v extraviláne ob-
ce. Dnešný právny stav je, že parcely registra C a regis-
tra E nie sú totožné so stavom skutkovým. Tento stav je 
v našej obci, ako aj vo veľkej časti Slovenska nezmene-
ný od čias vládnutia uhorskej kráľovnej Márie Terézie. 
Podľa tohto stavu je v našom katastrálnom území cca 
1300 hektárov poľnohospodárskej pôdy a iba 250 hektá-
rov lesa, čo v priestore nie je pravda, pretože podľa sú-
časných leteckých snímok, ďalej podľa obhospodarova-
ných plôch poľnohospodármi a lesníkmi, sa v našej obci 
nachádza cca 750 hektárov poľnohospodárskej pôdy a 
cca 800 hektárov lesa. Tomuto stavu môžu pomôcť iba 
pozemkové úpravy. Vykonanie týchto úprav je však 
veľmi náročný a dlhotrvajúci proces, ku ktorého realizá-
cii je potrebná súčinnosť všetkých vlastníkov pôdy. Tou-
to cestou Vás nateraz chceme požiadať o verejnú disku-
siu a hľadanie spoločného riešenia či konsenzu za úče-
lom zlepšenia majetkovoprávneho usporiadania v celom 
katastri oproti súčasnému rozdrobenému a neprospešné-
mu stavu. S touto témou súvisí aj dohoda medzi obcou a 

subjektmi vykonávajúcimi poľnohospodársku činnosť na 
území našej obce, ktorá hovorí o tom, aby tí občania, 
ktorí chcú pre svoju potrebu zasadiť zemiaky či zasiať 
obilniny, mali vytvorený priestor blízko pri ich obyd-
liach vo viacerých lokalitách, avšak ak majú všetku svo-
ju pôdu v nájme, je potrebné vykonať úpravy v rámci 
zmluvy s poľnohospodárom, teda znížiť výmeru prena-
jímanej pôdy a za pôdu, na ktorej sa vykonáva vlastná 
produkcia, platiť daň z nehnuteľnosti samostatne. Preto-
že dochádza k duplicite časti pozemkov, kedy všetka 
pôda je predmetom nájmu, poľnohospodári za ňu platia 
dane a k tomu je ďalšia pôda využívaná pre vlastnú po-
trebu. Vtedy dochádza ku krivde na úkor tých vlastníkov 
pôdy, ktorí nemajú svoju pôdu v nájme a ani ju nemôžu 
využívať pre vlastnú potrebu. Každoročne dochádza k 
zneužívaniu týchto práv a povinností zo strany niekoľ-
kých vlastníkov pôdy, kedy tieto skutočnosti nehlásia 
obci ako správcovi dane a ani poľnohospodárovi, ktorý 
za nich platí dane. Veľký podiel poľnohospodárskej 
pôdy vlastníkov je prerozdelený medzi subjekty hospo-
dáriace na pôde formou nájomných zmlúv a je ešte nie-
koľko vlastníkov pôdy, ktorých pôda nie je predmetom 
nájmu. Tento stav nie je možné tolerovať a preto chceme 
požiadať o spoluprácu tých občanov, ktorým na „poriad-
ku“ s pozemkami záleží. 

 

Vodovod na ulici Potok 

Na základe rozborov vody, ktoré sú pravidelne vykonávané, sa snažíme vyhovieť prísnym podmienkam pre prevádz-
kovanie verejného vodovodu. Z dôvodu topiaceho sa snehu či migrujúcej zvery, ale hlavne z dôvodu neodborne vy-
konávaných stavebných úpravách počas všetkých etáp výstavby vodovodu na ul. Potok, dochádza k opakovaným 
problémom s odstránením jednotlivých nežiaducich elementov v zásobovaní pitnej vody. Začiatkom roka sme vybu-
dovali odkaľovač na preplachovanie potrubí a rozšírili sme sieť o 55 m v severnej časti ulice. Je ešte potrebné vyme-
niť tri poklopy na zberných studniach pre zamedzenie výskytu biologických predmetov (konáre, lístie, tráva, uhynuté 
malé živočíchy a pod.). V otázke dezinfekcie vody máme najväčšie problémy, ktoré veríme, že sa vyriešia  inštaláciou 
mechanického dávkovača dezinfekčného prípravku. Doposiaľ sme dezinfekciu vykonávali manuálne každý druhý 
resp. tretí deň a zistili sme, že prítok vody z ľavej strany vodovodu zásobuje vodojem cez prepájaciu šachtu tak silno, 
že z vodojemu vyplavuje už nami dezinfikovanú vody a tá opúšťa sieť cez prepad na zem. To znamená, že dezinfek-
cia sa v potrubiach neudrží dostatočnú dobu na to, aby „očistila“ všetky mikroorganizmy nachádzajúce sa vo vodo-
vodnej sieti. Tento jav by sa mal odstrániť montážou dávkovača, ktorý bude nepretržite 24 hodín denne pridávať dez-
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infekčnú látku do vodovodnej siete. V tejto súvislosti chcem požiadať všetkých obyvateľov ulice Potok, ale aj tých, 
ktorí sa prechádzajú prírodou, aby prispeli ku kontrole pred poškodením dávkovača na zbernej šachte umiestnenej na 
ľavej strane vodovodnej siete na poliach. Dezinfekčná látka – chlornan sodný nie je pre človeka nebezpečný, ak sa 
používa v takom množstve a na taký účel na aký je stanovený, ale v prípade úmyselného poškodenia dávkovača by 
mohlo dôjsť k nadmernému prítoku chlornanu sodného do vodovodnej siete, čo by mohlo spôsobiť zdravotné problé-
my užívateľom pitnej vody. Za poškodenie takéhoto zariadenia a s ním spôsobeného verejného ohrozenia zdravia 
alebo života obyvateľov je možné udeliť trest odňatia slobody v zákonom stanovenom rozsahu! S každou domácnos-
ťou budú v najbližších mesiacoch pribežne podpisované zmluvy o pripojení na verejný vodovod, na základe ktorých 
sa bude cca od septembra tohto roka odberateľom fakturovať vodné v zmysle prijatého Všeobecne záväzného naria-
denia obce. Obec požiadala o dotáciu Ministerstvo financií SR na opravu vodovodnej siete sumu 15.000 €. O získaní 
resp. nezískaní dotácie Vás budeme informovať.   
 

Senior roka 

Začiatkom decembra bol via-
nočne vyzdobený Bojnický zá-
mok plný lásky, vyžarujúcej zo 
sŕdc úžasných starších ľudí. 
V Zlatej sále, najkrajšej miest-
nosti v zámku, pod stropom zos-
tavenom zo 186 pozlátených 
anjelikov, sa konal desiaty, jubi-
lejný ročník milého podujatia – 
vyhodnotenie ankety Senior roka 
2015. Z rúk podpredsedu vlády 
a ministra zahraničných vecí 
Miroslava Lajčáka a prezidentky 
Fóra pre pomoc starším Ľubice 
Gálisovej si ocenenie prevzalo 
21 obetavých starších ľudí 
z celého Slovenska. Medzi oce-
nenými bola aj rodáčka 
z Matiašoviec pani Mária Rež-
nická (ul. Potok). Nominovali ju 
príbuzní, ktorí sa jej chceli aj 
touto cestou poďakovať, a to 
slovami: „Máriu Režnickú, po-
známe ako človeka s veľkým Č. 
Ako najstaršia zo súrodencov sa stará o najmladšieho imobilného brata, dnes už päťdesiatpäťročného Ton-
ka. Sama je onkologickou pacientkou po tridsiatich chemoterapiách a troch vážnych operáciách. Aj keď 
choroba brata pripútala na lôžko, neuvažovala, že by odišiel do ústavu. Po odchode na dôchodok v roku 
2005, po celoživotnej práci s ľuďmi a pre ľudí prirodzene pokračuje v rozdávaní tej nesmierne štedrej lásky, 
ktorou jej srdce prekypuje. „Keď nepomôžeš, neublíž!“ znie životné krédo našej Marienky, ktoré prýšti 
priamo z jej srdiečka.“ 
Pani Režnická je skromná, jednoduchá a hlboko veriaca. Hoci je už vdova, v rozhovore povedala, že rodina 
je pre ňu všetkým. Tak ju vychovávali jej rodičia a ona, hoci nemá vlastné deti, šíri túto lásku aj ďalej. 
V súčasnosti sa stará aj o svojho uja, p. Františka Babiara. Je tak obdivuhodným príkladom pre nás všet-
kých, no najmä pre seniorov, aby prežili svoju jeseň života aktívne a cítili sa stále veľmi potrební. „Spoloč-
nosť, ktorá nevyužíva múdrosť a skúsenosti starších, je chudobná“ (Kofi Annan), nebuďme tou chudobnou 
krajinou, ale všímajme si skutočné celebrity, ktoré žijú okolo nás a svoju prácu vykonávajú nezištne, poti-
chu, bez nároku na honorár. 
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Voľby do NR SR 

V sobotu 5. marca sme pristúpili k ur-
nám, aby sme dali hlas politikom a poli-
tickým stranám. Volebné miestnosti, 
vrátane volebnej miestnosti v Matiašov-
ciach, sa otvorili o 7.00 hod. a uzavreli 
o 22.00 hod. V tomto čase dohliadali na 
priebeh volieb v obci členovia okrsko-
vej komisie. Počas dňa sa nevyskytli 
žiadne komplikácie. Miesto skontrolo-
vali aj príslušníci PZ SR zo Spišskej 
Starej Vsi. Od 22.00 hod. sa členovia 
komisie zo všetkých síl usilovali zrátať 
hlasy. V obci Matiašovce bolo nomino-
vaných 15 členov okrskovej komisie za 
15 politických strán. Na ustanovujúcom 
zasadaní komisie zložilo predpísaný 
sľub 15 nominantov. V zmysle platnej 
legislatívy musia členovia komisií zlo-
žiť sľub najmenej 5 dní predo dňom 
volieb, aby mohli túto činnosť vykoná-
vať. Okrsková komisia pracovala v 
počte 14 členov, pretože jedna členka sa 
pre voľbami vzdala funkcie. 

Definitívne spočítanie hlasov a podpísanie zápisnice sa ukončilo o 
23.30 hod. Následne potom predseda okrskovej volebnej komisie a 
zamestnanec obce odišli odovzdať výsledky za obec Matiašovce Ob-
vodnej volebnej komisii v Kežmarku. Tu sa čakalo od 00.00 hod. do 
00.35 hod. kedy sa dostala na rad obec Matiašovce. 

Výsledky volieb do NR SR za obec Matiašovce 
Z celkového počtu oprávnených voličov (565) pristúpilo k volebným 
urnám 329 voličov. Voľbu poštou využili 3 voliči. Počet neplatných 
lístkov bolo 10.  
             Počet hlasov 
Strana TIP               1  
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA)   26  
SME RODINA - Boris Kollár         13  
Strana zelených Slovenska           3  
MOST - HÍD              2  
Slovenská národná strana          26  
Komunistická strana Slovenska          1  
Slovenská demokratická a kresťanská údia - DS      2  
SMER - sociálna demokracia        119  
Kresťanskodemokratické hnutie        40  
Slovenská občianska koalícia          3  
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko      38  
SIEŤ              27  
Sloboda a solidarita           21  

 

Stolnotenisový turnaj 

Stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo celkom 16 hráčov. Sú-
ťažilo sa v dvoch mužských kategóriách, a to do 14 rokov a nad 
14 rokov. Celkovo bolo odohraných 56 zápasov systémom 
"každý s každým". Hralo sa na tri víťazné sety podľa nových 
pravidiel stolného tenisu. 

V kategórii do 14 rokov bolo umiestnenie nasledovné: 
1. Kuchta Tomáš, ul. Pod lesom 
2. Oračko Matúš, Reľov 
3. Mráz Jakub, ul. Pod lesom 
Zvyšní piati športovci (Semančík Ján, Zibura Juraj, Pompa 
Maroš, Zibura Matúš a Ovšonka Dávid) boli odmenení medai-
lou za účasť. 

V kategórii nad 14 rokov bolo umiestnenie nasledovné: 
1. Jozef Zibura, ul. Pod lesom 
2. Fronc Ladislav, ul. Hlavná 
3. Babiak Dušan, ul. Pod lesom 
Ostatní piati športovci (Tulušák Ján, Furcoň Ján, Mráz Tomáš, 
Ovšonka Miloslav a Štefaňák Marián) boli odmenení medailou 
za účasť.  

Ďakujem všetkým športovcom za účasť. Česť porazeným a 
gratulácia víťazom. Veríme, že tento prvý ročník po niekoľ-
kých desaťročiach bude mať opäť dlhoročnú tradíciu. 

 

 Naše Matiašovce, vydáva Obec Matiašovce, Hlavná 74/43, Matiašovce, IČO 00326399.  

Spracoval: Ing. Mária Veselovská, Mgr. Marián Štefaňák    


