
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

1/4/2016 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

podľa predloženého návrhu.  

 

Z: starosta obce 

T: 08.09.2016 

    

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

2/4/2016 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Matúš Bolcarovič 

– predseda, Ján Zibura – člen a Ing. Tomáš Veselovský, PhD. – člen.  

 

Z: starosta obce 

T: 08.09.2016 

    

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

                  starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

3/4/2016 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Ján Zibura – 

predseda, Jozef Semančík – člen a Matúš Bolcarovič - člen. 

 

Z: starosta obce 

T: 08.09.2016 

    

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

                  starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

4/4/2016 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

15.06.2016.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

5/4/2016 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. IV., kedy príjmová 

a výdavková časť sú vo výške 316.700,00 EUR. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je 

uvedený v prílohe Zápisnice zo zasadnutia OZ.  

 

Z: starosta obce + ekonómka obce 

T: od 08.09.2016 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016        

Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

6/4/2016 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu z kontroly finančných 

prostriedkov vyčlenených v rámci rozpočtu pre MŠ Matiašovce za obdobie roka 2015, 

Správu z kontroly finančných prostriedkov vyčlenených v rámci rozpočtu pre ZŠ 

Matiašovce za obdobie roka 2015 a Správu z kontroly na mieste správnosti zaúčtovania 

príjmov a výdavkov, vedenia pokladne a jej zostatku za obdobie I. polroka 2016.  

 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 08.09.2016 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

7/4/2016 – OZ v Matiašovciach neschvaľuje poskytnutie dotácie na Letný tábor pre deti od 

6 do 10 rokov. 

 

Z: starosta obce 

T: 08.09.2016 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

8/4/2016 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie cenové ponuky na programy Wincity 

Registratúra a Wincity Cintorín od spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o.. 

 

Z: starosta obce 

T: 08.09.2016 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

9/4/2016 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie cenovú ponuku na chladiace zariadenie do 

sály kultúrneho domu na ul. Hlavná od spoločnosti Adrian Group s.r.o. 

 

Z: starosta obce 

T: 08.09.2016 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

10/4/2016 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) zakúpiť deťom s trvalým pobytom z obce Matiašovce, ktoré sa zúčastnili Letného 

tábora, písacie a školské potreby v hodnote 50 €, 

b) zistiť poplatky súvisiace s ročnými aktualizáciami u programu Wincity Cintorín 

a všetkými ostatnými programami od spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o., 

c) vykonať fyzickú obhliadku chladiaceho zariadenia od spoločnosti Adrian Group 

s.r.o., 

d) osloviť okolité obce resp. rodičov, ktorých deti neboli prijaté do MŠ z kapacitných 

dôvodov, aby bolo možné otvoriť aj druhú triedu, 

e) zabezpečiť kosenie verejného priestranstva medzi rodinnými domami súp. č. 243 a 

244 častejšie podľa povrchu pozemku, aby sa zamedzilo koseniu vysokej trávy 

a následnému odskakovani pokosenej trávy, 

f) osloviť okolité obce resp. rodičov z okolitých obcí, ktorých deti neboli prijaté do 

MŠ z kapacitných dôvodov v rodnej obci, aby bolo možné otvoriť aj druhú triedu 

v našej MŠ. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

11/4/2016 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie ponuku modernizácie a údržby obecného 

rozhlasu od spoločnosti MK Hlas s.r.o. 

 

Z: starosta obce 

T: 08.09.2016 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

12/4/2016 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie zapojenie sa obce do výzvy Prezídia 

policajného zboru SR o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR 

na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky v projekte „Zvýšenie 

bezpečnosti obyvateľov obce Matiašovce“. 

 

Z: starosta obce 

T: 08.09.2016 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

13/4/2016 – OZ v Matiašovciach súhlasí so spoluúčasťou na projekte „Zvýšenie bezpečnosti 

obyvateľov obce Matiašovce“ vo výške 678,00 €. 

 

Z: starosta obce 

T: v prípade úspešnosti 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

14/4/2016 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu starostu: 

a) o výdavkoch zo Dní obce 2016,  

b) o činnosti a umiestňovaní fotopasce,  

c) kritiku p. Smoleňovej ohľadom kosenia verejného priestranstva medzi rodinnými 

domami súp. číslo 243 a 244 s krovinorezom, 

d) o výdavkoch počas povodne v mesiaci júl a august, 

e) o prácach a výdavkoch v interiéri budovy Materskej školy,  

f) o odstránení detských atrakcií z areálu MŠ, informáciu, 

g) o začatí projektu výmeny podperných bodov a siete nízkeho napätia zo strany 

VSD a.s., 

h) o výdavkoch projektu Drevené goralské pódium. 

 

Z: starosta obce 

T: 08.09.2016 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

15/4/2016 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie interpeláciu poslanca Pavla Tyrpáka 

o vybudovaní ešte jednej brány na priamy vstup do areálu multifunkčného ihriska oproti 

drevenému pódiu.  

 

Z: Pavol Tyrpák 

T: 08.09.2016 

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 08. septembra 2016 

 

16/4/2016 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie požiadavky občanov ulice Potok 

ohľadom podpory formou dotácie na opravu kostola na ulici Potok, ďalej ohľadom žiadosti 

vybudovania prechodu pre chodcov cez štátnu cestu, ďalej ohľadom žiadosti odvodnenia 

cintorína na ulici Potok a ohľadom vysvetlenia stavu verejného vodovodu na ulici Potok 

s vysvetlením Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2015 o verejnom vodovode 

vrátane prílohy č. 3.  

 

V Matiašovciach, 09.09.2016      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 


