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Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. (PVPS a.s.) za spolupráce s Obcou a občanmi ulice Pod lesom 
úspešne ukončila opravu vodovodného potrubia v dĺžke takmer 1000 m a výstavbu nového vodovodného potrubia v 
dĺžke cca 400 m. Tým pádom je zásobovanie pitnou vodou na ulici Pod lesom vyriešené. Odstráni sa tým častá roz-
kopávka komunikácie a zabezpečí sa stály tlak vody. Počas výstavby sme však museli čeliť niekoľkým problémom, 
ktoré nás netešia. Vznikali nedorozumenia z dôvodu kritiky rýchlosti výstavby, ďalej z dôvodu výstavby vodomer-
ných šácht bez ohlásenia stavebnému úradu (bez povolenia stavby) a z dôvodu neoprávneného nakladania s majetkom 
obce či majetkom stavebnej firmy. Pre vysvetlenie rýchlosti výstavby je potrebné uviesť, že severná časť ulice Pod 
lesom (cca 150 m dlhý úsek) má kamenisté podložie, preto výkopové práce prebiehali pomalšie. Ďalším dôvodom, 
pre ktorý stavebná firma postupovala pri výkopových prácach pomalšie je, že z takmer každého rodinného domu vedú 
smerom k Rieke "prepadové" resp. odvodňovacie potrubia, ktoré nie všetci vlastníci presne identifikovali a stavebná 
firma ich po pretrhnutí, musela na náklady PVPS a.s. opraviť. Výstavba vodomernej šachty pri novovytvorenom od-
bernom mieste podlieha v zmysle Stavebného zákona ohláseniu drobnej stavby (ak stavebný úrad neurčí inak), preto-
že vodovodná prípojka a osadenie vodomernej šachty sú stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe z 
dôvodu, že stavba bez pripojenia na zdroj vody je neobývateľná. Ak už občania mali zdroj vody k ich stavbe vyrieše-
ný inak (samostatné alebo spoločné studne) ešte pred opravou vodovodnej siete, bola stavba obývateľná. Avšak ak 
chceli mať zdroj vody zabezpečený aj z verejného vodovodu, bolo ich povinnosťou túto skutočnosť pred samotnou 
výstavbou oznámiť stavebnému úradu, ktorým je obec. Napriek niekoľkým upozornenia a po dohode s PVPS a.s. sa 
podarilo pripojiť všetky rodinné domy, ktoré o to požiadali a niektoré boli pripájané neskôr, z dôvodu zosúladenia 
požiadaviek obce a požiadaviek PVPS a.s. (žiadosti o pripojenia v St. 
Ľubovni a stavebné povolenia na zriadenie vodovodných prípojok). Tie 
rodinné domy, ktoré už mali vodovodnú prípojku z verejného vodovodu, 
túto aktivitu nemuseli vykonať, pretože sa napríklad trasa prípojky neme-
nila, alebo že si vymenili staré potrubie za nové alebo že si premiestnili 
vodomer z pivníc a pod. na verejne prístupné miesto. Po dohode s PVPS 
a.s. boli ventily (šupátka) osadené do zelených pásov pred záhradkami 
rodinných domov, aby neobmedzovali zimnú údržbu a plánovanú opravu 
povrchu komunikácie. Posledným, no najviac zarážajúcim faktom ziste-
ným počas výstavby bolo neoprávnené naberanie materiálov (kamienky, 
makadám) občanmi a používanie na súkromné účely. V prvom rade vše-
tok materiál, ktorý občania zobrali musela stavebná firma opätovne do-
viezť a výstavba sa o tento materiál predražila. Ďalším faktom bol "ná-
kup" výkopovej zeminy z pozemku obce na súkromné účely. Z uvedeného 
vyplýva, že ako obec sme sa neukázali v najlepšom svetle pred spoločnos-
ťami a jej zamestnancami. 

 

UDIALO SA V OBCI 

♦ Vítame v našej obci nového kňaza Eugena Ďubeka. 
Nech sa u nás cíti dobre a prajeme mu neuhasínajúci 
elán vo svojom pastoračnom poslaní. 
♦ Vďaka dobrej spolupráci sme získali od mesta Spiš-

ská Stará Ves prvú hasičskú cisternu za 1 €. 
♦ Na ulici Potok je umiestnený kontajner na zber tex-

tilu, hračiek, obuvi. 

♦ Dňa 21. 7. bola odovzdaná stavba rekonštrukcie 
siete nízkeho napätia. Počas prác sa v obci umiestnia aj 
nové svietidlá, čím sa osvetlia tmavé miesta.  
♦ V noci 29. 7. o 1.00 h prišla povodeň a bol vyhláse-

ný 3. stupeň povodňovej aktivity. Povodňové záchranné 
práce presiahli sumu 24 786,72 €. Jeden rodinný dom 
mal obmyté základy, 4 pivnice boli zaplavené, 9 mostov 

SPOLOČENSKÉ OKIENKO 

Narodili sa 
Mária Rušinová 

Jubilanti 
Anna Galovičová (Pod lesom) 

Katarína Kovalčíková (Hlavná) 

Cecília Miškovičová (Hlavná) 

Veronika Kurucová (Hlavná) 

Marta Miškovičová (Potok) 

Mária Rušinová (Hlavná) 
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poškodených, zničené 2 oporné mury, zaplavilo 2,5 tis. 
m2 poľnohospodárskej pôdy, bola prerušená telekomuni-
kačná sieť, povolané boli 4 stroje na záchranné povod-
ňové prace, ktoré pracovali do 11.augusta. Na brehy 
tokov sa položilo 552 t lomového kameňa. Ďakujeme 
dobrovoľným hasičom, ktorí boli v pohotovosti od noč-
ných hodín a pomáhali: Marián Kolodzej a Dominik 
Koščák. Povodeň bola oficiálne odvolaná 24. augusta. 
♦ Na začiatku júla sa začala výstavba amfiteátra v 

hodnote cca 7 000 €, pričom 5 000 € bolo z dotácie 
Programu obnovy dediny a projekt bol ukončený výsad-
bou stromčekov 
♦ Počas letných mesiacov prebiehala rekonštrukcia 

budovy Materskej školy v hodnote 15,5 tis. €. Vybudo-
vali sa kompletne nové sociálne zariadenia pre deti, 
vzniklo aj nové samostatné wc pre učiteľky, vytvorili sa 
2 triedy pre 31 detí, kde sa pokládli nové podlahy, urobi-
la sa izolácia, odpady, prerobilo sa kúrenie. V rámci 2. 
etapy sa plánuje rekonštrukcia chodby, jedálne, riaditeľ-
ne. Na prácach sa podieľali zamestnanci obce, čím sa 
ušetrili finančné prostriedky. 
♦ Dňa 5. 9. sa začal nový školský rok. Do prvej triedy 

nastúpilo 10 žiakov. 
♦ Dňa 8. 9. sa konalo verejné zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva na ul. Potok. 
♦ Práce na výmene vodovodného potrubia na ul. Pod 

lesom boli v septembri ukončené. 
♦ Dňa 28. 9. sa vyzbieralo 5 480 kg veľkoobjemového 

odpadu. 

♦ V najbližších dňoch sa dokončí oprava oplotenia 
dolného cintorína na ul. Hlavná. 
♦ Prosíme občanov, aby priniesli alebo poslali foto-

grafie obce do nového kalendára na rok 2017. A tiež 
fotografie, kde je vyobrazený pôvodný matiašovský 
goralský kroj. 

♦ Obec zakúpila fotopascu na pomoc pri riešení proti-
právneho konania a je umiestňovaná priebežne po celom 
území obce a zaznamenáva iba verejné priestranstvá. Jej 
použitie je odobrené Bezpečnostným projektom obce, 
ktorý dovoľuje monitorovať a vyhotovovať fotografie z 
verejných priestranstiev. Fotografie sú ihneď po odfoto-
grafovaní posielané na emailovú schránku starostu obce 
a na jeho mobilný telefón a nesmú byť použité na iný 
účel ako na ten, na ktorý bola zakúpená. Fotografie za-
znamenané týmto zariadením už pomohli pri identifiká-
cii niektorých občanov, ktorí napríklad umiestňovali 
trávu a domový odpadu na brehy Rieky a Potoka, posky-
tovali ubytovanie bez oznámenia obci na ul. Potok, bez 
povolenia vykonávali výrub a prepravu drevnej hmoty 
na ul. Potok a z časti Gojnica. V prípade preukázateľné-
ho spáchania trestného činu bude fotografia postúpená 
orgánom činným v trestnom konaní. O tomto zariadení 
bol upovedomený aj predseda LPPS a orgány štátnej 
správy a samosprávy. Veríme, že fotopasca minimalizuje 
protiprávne konanie konané na území našej obce. 

Dni Obce Matiašovce 19. - 21. augusta 

Tohtoročné Dni Obce Matiašovce sa niesli v duchu viacerých výročí. Spoločne sme oslávili 690. výročie od prvej 
písomnej zmienky o obci a zároveň aj 110. výročie vzniku nášho DHZ. 
Oproti minulým rokom sme tento ročník predĺžili na tri dni, čo nám uľahčilo prácu pri upratovaní po jednotlivých 

dňoch. 
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V prvý deň v piatok sa vo večerných hodinách konala hasičská súťaž za účastí viacerých mužstiev a za podpory po-
četného publika. Súťažilo sa v dvoch kolách. V kategórii muži boli výsledky nasledovné: 
1. DHZ Žakovce 
2. DHZ Ľubica 
3. DHZ Spišská Stará Ves 
V kategórii žien bolo poradie na prvých troch priečkach: 
1. DHZ Spišské Hanušovce 
2. DHZ Matiašovce 
3. DHZ Vojňany 
V sobotu popoludní sa na futbalovom ihrisku viedli súboje medzi Matiašovcami Slovenska: Ondavské, Liptovské a 

naše. Ako celkový víťaz vzišli Liptovské Matiašovce (na fotografii). Budúci rok sa priateľské zápasy medzi Matia-
šovcami odohrajú v Ondavských Matiašovciach. Pre všetkých zúčastnených bol pripravený gu-
ľáš.

 
Za krásneho počasia začal nedeľný program svätou omšou za sprievodu Spevokolu A. M. Chmeľa. Počas sv. omše 

bol vysvätený amfiteáter, hasičské autá a svätý Florián, patrón hasičov, ktorý bude umiestnený v požiarnej zbrojnici. 

Nasledovali športové súťaže, atrakcie pre deti a nakoniec kultúrno-spoločenský program.  
V jeho úvode boli ocenení predsedovia, velitelia a strojníci DHZ od začiatku vzniku DHZ po súčasnosť.  



Strana 3 Naše Matiašovce November 2011 Strana  4         Naše Matiašovce          September 2016 

Predsedovia DHZ: Pavol Kostka, Miroslav Marhefka, Milan Komiňák, Ľuboslav Martančík, Jozef Žembovič. 
Velitelia DHZ: Ján Kuchta, Štefan Čarnogurský, Ján Furcoň, Ján Obrokta, Ľuboslav Lopata, Peter Bolcarovič, Ján 

Kostka, Marek Pisarčík, Martin Kuchta. 
Strojníci DHZ: Vojtech Martančík, Anton Ovšonka, Marián Kolodzej st., Marián Kolodzej ml. 

Nasledovalo krájanie torty, pochutnanie si na guľáši, vystúpenia FS Frankovčan a Ľudovej hudby Furcoňovci. 
Kvôli nepriaznivému počasiu boli oslavy zavŕšené v kultúrnom dome, kde sme sa v plnej sále zabávali na vystúpení 

Teniskáčov - hiphopová skupina zo Spišskej Starej Vsi a hudobnej skupiny Ščamba. 
Chceme poďakovať za odvedenú prácu a ochotu všetkým zamestnancom OÚ, hasičom, futbalistom, dobrovoľníkom, 

kňazom a sponzorovi PZ Gojnica. Verím, že sme si spoločne pri dobrej nálade utužili náš vzťah k Matiašovciam a už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník. 
 

Návraty 

Fotografie sú ako pamiatka posviacky moto-
rovej striekačky a z hasičského dňa v Matia-
šovciach 8. 7. 1934. Fotografie pochádzajú od 
dcéry pána Jozefa Dvořáka. Spomínaný pán 
pôsobil v rokoch 1929 až 1935 ako prednosta 
Dôchodkového úradu v Spišskej Starej Vsi. 
Podľa slov jeho dcéry bol vášnivým fotogra-
fom. Bol aj aktívnym členom turistického 
spolku a stal sa aj jeho čestným členom.  
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