
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 31.03.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril  o 17.15 hodine a viedol starosta obce 

Mgr. Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 4/5 

poslancov OZ. Poslanec Matúš Bolcarovič svoju účasť ospravedlnil z dôvodu pracovných 

povinností, že bude chvíľu meškať. Zasadnutia sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce 

a PaedDr. Ján Tulušák, kandidát na kontrolóra obce Matiašovce. Predsedajúci oboznámil 

prítomných s nasledovným programom: 

 

Návrh programu 

1.Otvorenie zasadnutia 

2.Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.Kontrola plnenia uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.02.2017 

5.Zmeny rozpočtu č. 2 v rámci funkčnej klasifikácie 

6.Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2016 

7.Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly spotreby energií za rok 2016 

8.Voľba hlavného kontrolóra obce Matiašovce 

9.Žiadosť o dotáciu na rok 2017 – CVČ Spišská Stará Ves 

10.Návrh Dodatku č. 2 k VZN o verejnom vodovode 

11.Rôzne 

12.Interpelácie poslancov OZ 

13.Podnety a návrhy od občanov 

14.Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva  

 

Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce a o tomto návrhu programu zasadnutia dal hlasovať.  

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                     PROTI: žiadny poslanec  

                       ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

 K bodu 2/ Za členov návrhovej komisie boli zvolení Pavol Tyrpák - predseda, Ing. Tomáš 

Veselovský, PhD. - člen a  Ján  Zibura - člen. Za členov mandátnej komisie boli      

zvolení Ján Zibura - predseda, Jozef Semančík - člen a Pavol Tyrpák - člen. 

 

K bodu 3/ Za zapisovateľa bola určená Antónia Rušinová. Overovatelia zápisnice a prijatých  

uznesení boli navrhnutí poslanci Pavol Tyrpák a Ing. Tomáš Veselovský  PhD. 

Predseda mandátnej komisie potvrdil účasť všetkých poslancov, na základe čoho     

starosta určil zasadnutie OZ za  uznášaniaschopné. 

 

K bodu 4/ Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 

vykonal starosta, keď prečítal všetky prijaté uznesenia a ku všetkým uviedol 

status vykonania alebo nevykonania s bližším vysvetlením. 

  

K bodu 5/  Starosta informoval poslancov o zmene rozpočtu č. 2, ktorú vykonal v rámci 

funkčnej klasifikácie s účinnosťou od 27.03.2017 v dôsledku správneho 



zaúčtovania položiek na strane príjmov a výdavkov. Celková výška rozpočtu 

ostane nezmenená. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2.  

 OZ berie na vedomie. 

 

 K bodu 6/ Hlavná kontrolóra obce Matiašovce pripravila Správu hlavného kontrolóra obce 

Matiašovce za rok 2016 (príloha č. 3), z ktorej vyplýva, že bolo vykonaných 10 

kontrol. Z daných  kontrol  neboli zistené žiadne nedostatky. Všetky záväzky 

v roku 2016  boli uhradené a obec disponuje aj dostatočným stavom finančných 

prostriedkov. 

OZ berie na vedomie.  

 

K bodu 7/ Hlavná kontrolóra obce Matiašovce pripravila Správu z kontroly spotreby energií 

za rok 2016 (príloha č. 4). Upozornila na spotrebu energie  verejného osvetlenia, 

ktoré veľmi stúplo oproti roku 2015 a obracia sa na starostu o preverenie tohto      

veľkého nárastu. V Základnej a Materskej škole  spotreby plynu značne klesli,      

ale spotreba elektrickej energie sa však navýšila, z dôvodu dočasného používania 

elektrických ohrievačov v jedálni pre žiakov Základnej školy. Spotreba vody 

ostala na pôvodnom stave ako v predošlých rokoch. Z danej kontroly vyplýva, že 

neboli zistené nedostatky, ktoré sa týkajú neefektívneho nakladania so 

spotrebou energií v rámci Obecného úradu, sály kultúrneho domu a kuchyne na 

ul. Hlavná, ďalej Základnej a Materskej školy. Iné nedostatky zistené kontrolou, 

ktoré bolo možné odstrániť počas kontroly boli do ukončenia kontroly odstránené.      

OZ berie na vedomie. 

Čas 17.50 hod. - poslanec Matúš Bolcarovič sa dostavil na zasadnutie OZ 

K bodu 8/   
Ad 1) Starosta informoval o doručení jednej žiadosti na post hlavného kontrolóra 

obce Matiašovce (príloha č. 5). Uviedol k slovu nového kandidáta na hlavného 

kontrolóra a ten následne predstavil svoju víziu práce. Napokon starosta dal 

hlasovať o voľbe tohto kandidáta PaedDr. Jána Tulušáka. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                       PROTI: žiadny poslanec  

                         ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

  

Ad 2) Starosta poďakoval končiacej hlavnej kontrolórke Mgr. Kláre Furcoňovej 

za jej prácu a privítal vo funkcii nového kontrolóra. 

 Poslanci schválili odmenu pre odchádzajúcu hlavnú kontrolórku vo výške jej 

funkčného platu. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                       PROTI: žiadny poslanec  

                         ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 9/  Mesto Spišská Stará Ves nám zaslalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 

pre činnosť Centra voľného času (CVČ) Spišská Stará Ves, ktoré je súčasťou 

Spojenej školy Spišská Stará Ves (príloha č. 6). Predmetné CVČ momentálne 

navštevuje 36 detí z našej obce. Požadovaná výška dotácia je 3.123,00 €. Tieto 

finančné prostriedky  majú byť použité na zabezpečenie záujmovej a príležitostnej  

činnosti CVČ pre deti s trvalým pobytom v našej obci.  

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                       PROTI: žiadny poslanec  



                         ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

 Poslanci poverujú starostu, aby prostredníctvom obecných novín či osobných 

stretnutí s rodičmi detí z našej obce apeloval na samotné deti, ale aj ich rodičov, 

aby sa žiaci na začiatku školského roka zbytočne nezapisovali do krúžkov (či už 

jedného alebo viacerých) v rámci CVČ, pokiaľ sa počas školského roka rozhodnú 

ich nenavštevovať. Poslanci poverujú starostu informovať o tejto skutočnosti aj 

mesto Spišská Stará Ves, pre odstránenie budúcich možných nedorozumení za 

účelom poskytovania finančných prostriedkov iba na deti, ktoré jednotlivé krúžky 

fyzicky aj navštevujú.  

K bodu 10/Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  zrušil svoje potvrdenie o cene z konca roka 

2016 a zaslal nám nové potvrdenie, ktorým upravil cenu vody z verejného 

vodovodu na hodnoty, ktoré boli platné v roku 2016. Na základe toho je potrebné 

prijať Dodatok č. 2 k Všeobecné záväznému nariadeniu obce č. 1/2015 o 

verejnom vodovode, ktorým sa zruší cena vodného stanovená Dodatkom č. 1 

a stanoví sa pôvodná cena vodného Dodatkom č. 2 s účinnosťou od 01.01.2017. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                                        PROTI: žiadny poslanec  

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec    

K  bodu 11/ 

Ad 1) Spoločnosť CBS nám ponúka vypracovanie nových leteckých snímok obce 

Matiašovce v sume 214,80 € - min. 20 fotografií vytlačených na A3 a dodaných 

na CD (príloha č. 8).  

Hlasovanie:  ZA: žiadny poslanec 

                                        PROTI: všetci poslanci  

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

   

Ad 2) Starosta predniesol návrh, aby KUKA nádoby na odpad dostali aj chatári, 

ktorí vlastnia nehnuteľnosť v katastri našej obce. Odôvodňuje to tým, že doposiaľ 

chatári používali na odpad len plastové vrecia resp. nádoby na odpad, ktoré si 

sami zadovážili. Nárok na výmenu starej nádoby  na odpad za novú má každý 

vlastník nehnuteľnosti v našom katastri po 10 rokoch. Obec od tohto momentu 

nebude požadovať vrátiť starú opotrebovanú KUKA nádobu pri výmene za novú. 

Poslanci súhlasia s bezplatným poskytovaním KUKA nádob 110 litrových aj 

vlastníkom nehnuteľností bez trvalého pobytu v obci a s nepožadovaním starej 

zbernej nádoby v prospech obce. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                                        PROTI: žiadny poslanec  

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec    

 

Ad 3) Starosta informoval poslancov o stave archivácie a registratúry 

dokumentov, ktoré podľa legislatívy musí mať obec prekontrolované raz za 

niekoľko rokov. Cena za vykonanie služieb s tým spojených, ktoré nám ponúkli 

tým sa zaoberajúce firmy je cca 1.500,00 €. Starosta požiadal  poslancov či niekto 

z nich pozná firmu alebo fyzickú osobu, ktorá sa týmto zaoberá. Žiadny poslanec 

nepozná takúto firmu. Poslanci OZ poverujú starostu, aby dal túto služby 

vykonať.  



Ad 4) Starosta dal vypracovať geometrický plán na ulici Južná - cesta  k 

rodinným domom Kuchtovcov, Marhefkovcov a Gurovičovcov a zvolal miestne 

šetrenie za účelom vytvorenia návrhov riešenia prístupových ciest k rodinným 

domom menovaných z obidvoch strán (teda spredu a zozadu). Na základe 

miestneho šetrenia konaného dňa 23.03.2017 sú Kuchtovci a Marhefkovci za 

vytvorenie prístupovej cesty podľa náčrtu geometrického plánu zo zadnej strany 

ich rodinných domov, ale zároveň požadujú rod. Gurovičovú, aby prístupovú 

cestu medzi ich pozemkami z prednej časti ich rodinných domov v smere od 

Hasičskej zbrojnice previedli všetci vlastníci v prospech obce a následne, aby bola 

vybudovaná plnohodnotná prístupová cesta pre tieto rodinné domy. Starosta 

informoval, že rod. Gurovičová nesúhlasí s vymenovanými variantmi riešenia. 

Poslanci navrhujú  pozvať rod. Gurovičovú na nasledujúce zasadnutie OZ a daný 

problém  riešiť s ňou. Starosta na základe výsledku z miestneho šetrenia navrhuje 

ešte raz osloviť rod. Gurovičovú, dojednať s ňou prevod pozemku napríklad 

formou výmeny, resp. v prípade nesúhlasu riešiť záležitosť súdnou cestou. 

Poslanci poverujú starostu pozvať na riešenie situácie rod. Gurovičovú a navrhnúť 

všetky možné riešenia. 

 Ad 5) Kosenie verejných priestranstiev (VP) v roku 2017 môže byť 

problematické, pretože sa nikto nehlási na výkon tejto práce. Poslanci navrhujú 

vyhlásiť o tejto možnosti v obecnom rozhlase, aby sa potenciálni záujemcovia 

hlásili u starostu. Poslanec Tyrpák navrhuje, aby kosenie VP robila osoba alebo 

osoby so svojím náradím a tým by bola zvýšená aj hodinová sadzba za túto prácu. 

Starosta bude poslancov priebežne informovať o stave riešenia danej 

problematiky. 

OZ berie na vedomie.  

 

             Ad 6) Starosta navrhuje vyhotoviť uvítaciu tabuľu pri vstupoch do obce. Poslanci 

navrhujú vyhlásiť verejnú výtvarnú súťaž pre občanov našej obce, ktorých 

žiadame o spoluprácu, aby navrhli vzhľad vstupného uvítacieho panela resp. 

uvítacej tabule, ktorá bude umiestnená na vstupoch do obce. Grafické návrhy 

(námety) môžu doručiť na Obecný úrad osobne, emailom či poštou najneskôr do 

30.06.2017. 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 a niekoľkých súťažiacich následne 

odmeníme za najoriginálnejšie návrhy. 

OZ berie na vedomie. 

 

 Ad 7) Starosta informoval ohľadom kúpy paravanov do jedálne kultúrneho domu 

na ul. Hlavná, ďalej konvektomatu, mikrovlnej rúry a varnej rýchlovarnej 

kanvice, ktoré boli predmetom predchádzajúceho zasadnutia OZ. Priemerná cena 

nových paravanov je okolo 100 €, cena nových konvektomatov sa pohybuje od 

4000 - 5000 €, ku ktorej je potrebné zarátať ešte cca 500 € na doplnky. Poslanec 

Semančík navrhuje kúpiť klasickú mikrovlnú rúru pre malé akcie. Starosta 

informoval poslancov OZ, že mikrovlná rúra je k dispozícii v kancelárii Obecného 

úradu a v prípade potreby je možné ju presunúť do kuchyne. Poslanci navrhujú 

momentálne kúpiť len rýchlovarnú kanvicu a konvektomat v spolupráci 

s odborníkom, pričom maximálna cena na kúpu konvektomatu  je maximálne 

3.500,00 € aj vrátane potrebných doplnkov. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                                        PROTI: žiadny poslanec  



                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec    

 

Ad 8) Na základe rezervovaných spoločenských akcií v roku 2017 je potrebné, 

aby bola do spoločenských priestorov sály kultúrneho domu na ul. Hlavná 

inštalované zariadenia, ktoré zabezpečí spríjemnenie vzduchu počas 

spoločenských akcií. Poslanci poverujú starostu, aby sa zabezpečil nákup 

vhodného chladiaceho zariadenia, o ktorom bude informovať poslancov na 

ďalšom zasadnutí. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                                        PROTI: žiadny poslanec  

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec    

 

Ad 9) Starosta informoval o stave vykonania výsadby stromčekov za účelom 

budúcich vianočných stromčekov. 

OZ berie na vedomie. 

 

Ad 10) Na základe pripravovaných prác k úprave povrchu miestnych komunikácií 

na uliciach Pod lesom a Mlynská poslanci poverujú starostu, aby oslovil firmy za 

účelom predloženia cenových ponúk na zhotovenie potočných priepustov 

a odvodňovacích šácht na spomínaných uliciach ešte pred realizáciou asfaltovej 

pokrývky. 

Ad 11) Starosta informoval o výsledku personálneho auditu, ktorý preukázal  

optimálnu vyťaženosť zamestnancov Obecného úradu (príloha č. 9). Z uvedeného 

vyplýva, že na  základe všetkých kvantifikovaných činností, ktoré sú vykonávané 

administratívnymi pracovníčkami, nie je potrebné ich počet redukovať. Silnou 

stránkou je vysoká miera zastupiteľnosti a rovnomernej vyťaženosti 

vykonávaných činností. Z auditu vyplývajú čiastkové úlohy, ktoré majú prispieť k 

zefektívneniu našej práce pre všetkých občanov. Poslanci poverujú starostu 

vykonať všetky navrhované opatrenia vyplývajúce auditu, o ktorých bude 

priebežne informovať poslancov na ďalšom zasadnutí OZ. 

Ad 12) Poslanci navrhujú zvoliť PaedDr. Jána Tulušáka za vedúceho Jednotky 

zdravotníckej pomoci na úseku záchranných jednotiek civilnej ochrany obce. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                                        PROTI: žiadny poslanec  

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec    

 

 Ad 13) Starosta navrhuje zrušiť uznesenie č. 6/1/2014 – Jednotka v sklade civilnej 

ochrany z dôvodu, že sklad civilnej ochrany bol v našej obci zrušený. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                                        PROTI: žiadny poslanec  

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec    

 

K bodu 12/ Poslanci predniesli tieto interpelácie: 

Matúš Bolcarovič 

- navrhuje, aby pri zvonici bol umiestnený stojan na bicykle. Jeden stojan je 

umiestnený v areály kostola a preto by bolo vhodné ho premiestniť ku zvonici, 

aby starší občania nemuseli bicykle niesť po schodoch. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  



                                        PROTI: žiadny poslanec  

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec    

 

 

Pavol Tyrpák   

- navrhuje premiestniť misijný kríž nachádzajúci sa pri zvonici kostola sv. 

Petra a Pavla zo strany od križovatky na východnú stranu v smere od Materskej 

školy s pohľadom na obec po dohode s pánom farárom. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                                        PROTI: žiadny poslanec  

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec    

- navrhuje dať vyhotoviť maľovanú mapu obce Matiašovce na ul. Hlavná a  

a na ul. Potok.  

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

                                        PROTI: žiadny poslanec  

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec    

                  Ján Zibura  

– navrhuje riešiť stav majetkovoprávneho usporiadania cesty okolo 

futbalového ihriska, nakoľko  je viacero záujemcov o výstavbu rodinných 

domov a výstavba je brzdená kvôli nevyriešenej prístupovej ceste. Poslanci 

poverujú starostu riešiť danú situáciu s vlastníkmi pozemkov.  

 

K bodu 13/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov. 

 

K bodu 14/ Predseda návrhovej komisie prečítal znenie prijatých uznesení. Neboli vznesené 

         žiadne výhrady a ani návrhy na doplnenie uznesení. Na záver starosta poďakoval 

         prítomným za účasť a o 21.00 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

 

V Matiašovciach dňa 31.03.2017  

 

 

Overovatelia zápisnice: Pavol Tyrpák    .....................................  

 

                                   Ing. Tomáš Veselovský, PhD.    .....................................   

 

Zapisovateľ zápisnice:           Antónia Rušinová    ..................................... 


