
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

1/2/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

podľa predloženého návrhu.  

 

Z: starosta obce 

T: 31.03.2017 

    

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

2/2/2017 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Pavol Tyrpák – 

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

 

Z: starosta obce 

T: 31.03.2017 

    

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

3/2/2017 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Ján Zibura – 

predseda, Jozef Semančík – člen a Pavol Tyrpák - člen. 

 

Z: starosta obce 

T: 31.03.2017 

    

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

4/2/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

17.02.2017.  

 

Z: starosta obce 

T: 31.03.2017 

    

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

5/2/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. II. v rámci 

funkčnej klasifikácie. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe Zápisnice 

zo zasadnutia OZ.  

 

Z: starosta obce + ekonómka obce 

T: od 27.03.2017 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

6/2/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce 

Matiašovce za rok 2016 a Správu z kontroly spotreby energií za rok 2016.  

 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 31.03.2017 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

7/2/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie vystúpenie kandidáta na post hlavného 

kontrolóra obce.  

 

Z: PaedDr. Ján Tulušák 

T: 31.03.2017 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

8/2/2017 – OZ v Matiašovciach volí PaedDr. Jána Tulušáka za hlavného kontrolóra obce 

Matiašovce. 

 

Z: starosta obce 

T: 31.03.2017 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

9/2/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odmenu končiacej hlavnej kontrolórke vo výške 

jej jedného funkčného platu. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

10/2/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje žiadosť mesta Spišská Stará Ves o poskytnutí 

finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 na zabezpečenie záujmovej a príležitostnej 

činnosti pre deti s trvalým pobytom v obci Matiašovce v rámci aktivít CVČ – Spišská Stará 

Ves v sume 3.123,00 €. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

11/2/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu starostu: 

a) o stave archívu na Obecnom úrade, 

b) o vyhotovení geometrického plánu za účelom zriadenia prístupovej cesty vo 

východnej časti ulice Južná k rodinným domom Gurovičovcov, Marhefkovcov 

a Kuchtovcov, 

c) o postupe kosenia verejných priestranstiev v roku 2017, 

d) o cenách paravanov, konvektomatov a ostatného kuchynského vybavenia do 

kuchyne pri KD na ul. Hlavná, 

e) o stave výsadby vianočných stromčekov,  

f) o výsledkov personálneho auditu. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

12/2/2017 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) informovať rodičov prostredníctvom obcou dostupných informačných 

prostriedkov (obecné noviny, web stránka obce a obecný rozhlas) o poskytovaní 

dotácie na záujmovú činnosť („krúžky“) v Centre voľného času v Spišskej Starej 

Vsi a o vzdelávacích a finančných dôsledkoch pravidelnej neúčasti detí z našej 

obce v týchto záujmových krúžkoch, 

b) informovať predstaviteľov mesta Spišská Stará Ves o počte prijatých detí do 

záujmových krúžkov a o ich reálnej návštevnosti do týchto záujmových 

krúžkov, 

c) bezodkladne preveriť stav zvýšenej spotreby elektrickej energie na zariadeniach 

verejného osvetlenia, 

d) opätovne vykonať prieskum trhu a následne aj spracovať potrebné úkony 

v archíve Obecného úradu v Matiašovciach v zmysle platnej legislatívy, 

e) pozvať na najbližšie zasadnutie OZ rod. Gurovičovcov za účelom hľadania 

riešenia západnej prístupovej cesty na ul. Južná pre rodiny Marhefková 

a Kuchtová, 

f) informovať potenciálnych záujemcov prostredníctvom obcou dostupných 

informačných prostriedkov (obecné noviny, web stránka obce a obecný rozhlas) 

o možnosti poskytnutia pracovnej príležitosti pri kosení verejných priestranstiev, 

ktorí sa následne môžu so svojimi návrhmi na riešenie danej problematiky resp. 

s cenovými ponukami hlásili u starostu, 

g) zakúpiť konvektomat a k nemu potrebné príslušenstvo do kuchyne pri KD na ul. 

Hlavná, 

h) zabezpečiť nákup chladiaceho zariadenia do sály KD na ul. Hlavná, 

i) osloviť firmy za účelom predloženia cenových ponúk na zhotovenie potočných 

priepustov a odvodňovacích šácht na uliciach Pod lesom a Mlynská ešte pred 

realizáciou asfaltovej pokrývky, 

j) vykonať všetky navrhované opatrenia vyplývajúce z personálneho auditu, 

k) riešiť situáciu vo veci majetkovoprávneho usporiadania pozemkov okolo 

futbalového ihriska. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

13/2/2017 – OZ v Matiašovciach neschvaľuje vyhotovenie leteckých snímok obce v roku 

2017 podľa predloženej cenovej ponuky od spoločnosti CBS. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

14/2/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s bezodplatným poskytovaním 1 ks novej kovovej 

nádoby na odpad pre domácnosť alebo nehnuteľnosť (rekreačné domy, chaty) v obci 

Matiašovce v intervale každých 10 rokov. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

15/2/2017 – OZ v Matiašovciach vyhlasuje verejnú výtvarnú súťaž pre občanov našej obce 

za účelom vytvorenia návrhu vzhľadu vstupných uvítacích panelov resp. uvítacích tabúľ, 

ktoré budú umiestnené na vstupoch do obce. Grafické návrhy (námety) občania môžu 

doručiť na Obecný úrad osobne, emailom či poštou. Zapojiť sa môžu iba občania našej obce 

bez obmedzenia veku. Zo všetkých návrhov budú vybrané tie najlepšie, najzaujímavejšie 

alebo najkrajšie, z ktorých jeden návrh bude zdobiť našu obec. 

 

Z: starosta obce 

T: do 30.06.2017 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

16/2/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s nákupom nového resp. zánovného konvektomatu 

a k nemu potrebného príslušenstva v max. cene 3.500,00 €. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

17/2/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s nákupom nového chladiaceho zariadenia do sály 

KD na ul. Hlavná v max. cene 2.500,00 € vrátane inžinierskych pripojení. 

 

Z: starosta obce 

T: do 30.06.2017 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

18/2/2017 – OZ v Matiašovciach volí PaedDr. Jána Tulušáka za vedúceho Jednotky 

zdravotníckej pomoci na úseku záchranných jednotiek civilnej ochrany obce. 

 

Z: starosta obce 

T: od 31.03.2017 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

19/2/2017 – OZ v Matiašovciach ruší uznesenie č. 6/1/2014 - Jednotka v sklade civilnej 

ochrany. 

 

Z: starosta obce 

T: od 31.03.2017 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

20/2/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s premiestnením stojanu na bicykle z areálu kostola 

sv. Petra a Pavla do exteriéru kostola - na parkovisko ku zvonici a s premiestnením 

misijného kríža umiestneného pri zvonici za účelom rozšírenia križovatky po dohode 

s pánom farárom. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. marca 2017 

 

21/2/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s vyhotovením dvoch kusov maľovaných máp 

a s ich umiestnením k autobusovým zastávkam na ul. Hlavná pri Obecnom úrade a na ul. 

Potok. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.04.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

              starosta obce 

 


