
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

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

podľa predloženého návrhu.  

 

Z: starosta obce 

T: 17.02.2017 

    

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

2/1/2017 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Matúš Bolcarovič 

– predseda, Ing. Tomáš Veselovský, PhD. – člen a Pavol Tyrpák - člen.  

 

Z: starosta obce 

T: 17.02.2017 

    

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

3/1/2017 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Pavol Tyrpák – 

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

 

Z: starosta obce 

T: 17.02.2017 

    

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

4/1/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

08.12.2016.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

5/1/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. I., kedy príjmová 

a výdavková časť sú vo výške 380.500,00 EUR. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je 

uvedený v prílohe Zápisnice zo zasadnutia OZ.  

 

Z: starosta obce + ekonómka obce 

T: od 17.02.2017 

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

6/1/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu z finančnej kontroly na mieste 

z plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce za obdobie roka 

2016, Správu z finančnej kontroly na mieste z vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 

a Správu o kontrole pokladne za 2. polrok 2016.  

 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 17.02.2017 

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

7/1/2017 – OZ v Matiašovciach vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Matiašovce na 

deň 31.03.2017 s presnou špecifikáciou podmienok volieb. 

 

Z: starosta obce 

T: 31.03.2017 

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

8/1/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zabezpečením paušálnych právnych služieb pre 

obec. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

9/1/2017 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s odpredajom hnuteľného majetku – motorový 

vyžínač Stihl, motorová píla Husquarna, svietidlá verejného osvetlenia MODUS 

a zosilňovač rozhlasovej ústredne a reproduktory rozhlasového vedenia. 

 

Z: starosta obce 

T: 17.02.2017 

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

10/1/2017 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) osloviť majiteľov častí pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania 

pozemkov k plánovanej výstavbe chodníka na ul. Hlavná a ul. Potok, 

b) dať vyhotoviť a nechať podpísať hmotnú zodpovednosť za stav športovej 

hasičskej striekačky po vykonaní jej športovej nadstavby, 

c) osloviť dodávateľa verejného osvetlenia za účelom zistenia nárastu spotreby 

elektrickej energie, 

d) zakúpiť záložný zdroj do Materskej školy a Základnej školy, 

e) dať vyhotoviť geometrický plán zakreslenie budúcej miestnej komunikácie 

v južnej časti ulice Južná, 

f) zverejniť informáciu poskytovaní opatrovateľskej služby PhDr. Jany Kuchtovej. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce  

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

11/1/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu starostu: 

a) o stave realizácie personálneho auditu,  

b) o vypracovaní geometrického plánu (časť 1) na majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov k plánovanej výstavbe chodníka na ul. Hlavná a ul. Potok,  

c) o podaní žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond projektu „Zateplenie a 

stavebné úpravy KD a OU v obci Matiašovce za účelom zlepšenia energetickej 

efektivity“, 

d) o finančnom stave Základnej školy v roku 2017, 

e) o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie na výstavbu ihriska na ul. Potok v sume 

16.500,36 €, 

f) o nepodporení zámeru výstavby multifunkčného zimného štadióna v regióne 

Zamagurie zo strany niekoľkých samospráv Zamaguria, 

g) o vypracovaní geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 

k plánovanej výstavbe miestnej komunikácie na ul. Hlavná za predajňou COOP 

Jednota, 

h) ohľadom stavu riešenia majetkovo-právneho usporiadania cesty ku rodinným 

domom p. Ľuboša Kuchtu a p. Ondreja Kuchtu, 

i) o navýšení spotreby elektrickej energie za verejné osvetlenie,  

j) o stave funkčnosti otvárania dverí v sále kultúrneho domu na ul. Hlavná. 

 

Z: starosta obce 

T: 17.02.2017 

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

12/1/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s uverejňovaním výstupov z verejných schôdzí 

v obecných novinách a na internetovej stránke obce. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

13/1/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s odkúpením pozemkov KN-C č. 285/1 – ostatné 

plochy o celkovej výmere 3077 m2, KN-C č. 285/4 – ostatné plochy o celkovej výmere 781 

m2 a KN-C č. 285/6 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 48 m2 za cenu, ktorá 

bude stanovená zo strany predávajúceho. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

14/1/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zámennou zmluvou medzi obcou Matiašovce 

a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Matiašovce vo veci majetkovo-právneho 

usporiadania pozemkov kostola, areálu kostola, obvodového muriva okolo kostola, 

prístupovej plochy ku kostolu a majetkovo-právneho usporiadania pozemkov budov 

základnej školy a školského areálu podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov na základe geometrického plánu č. 13/2016 zo dňa 

01.12.2016 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom a súhlasí s nájomnou zmluvou medzi 

obcou Matiašovce a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Matiašovce vo veci opravy troch 

kaplniek nachádzajúcich sa v obci v sume 1 € po dobu 10 rokov. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

15/1/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s majetkovo-právnym usporiadaním pozemkov 

miestnej komunikácie na ul. Hlavná za predajňou COOP Jednota Matiašovce po rodinné 

domy p. Tulušáka a p. Dudu na základe geometrického plánu č. 8/2017 zo dňa 21.2.2017 

vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

16/1/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s kúpou parcely KN-C č. 207/4 – záhrady 

o celkovej výmere 55 m2 v sume 1 €. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

17/1/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s vybudovaním hrobiek od kamenárskej firmy na 

Hornom a Dolnom cintoríne v počte 1 ks na každom pohrebisku s podmienkou uzatvorenia 

zmluvy o poplatku za hrobové miesto do času kým bude hrobové miesto reálne použité. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

18/1/2017 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s vybudovaním hrobky od kamenárskej firmy na 

cintoríne na ul. Potok. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

19/1/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie interpelácie poslanca Pavla Tyrpáka: 

a) legislatívne zabezpečiť starostlivosť o žiakov počas pobytu v škole v prírode, aby sa 

nepreplácal 24 hodinový úväzok z dôvodu 24 hodinovej starostlivosti o žiakov resp. riešiť 

vzniknutú situáciu zamestnaním 2 externých zamestnancov, 

b) zakúpiť do budov Materskej a Základnej školy k ústredným vykurovacím systémom 

záložné zdroje, ktoré zabezpečia chod vykurovania v prípade výpadku elektrickej energie, 

aby bola zabezpečená prevádzka daných zariadení, 



c) aby po ukončení personálneho auditu na Obecnom úrade boli auditované aj zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

Z: poslanec Pavol Tyrpák 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 17. februára 2017 

 

20/1/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie interpelácie poslanca Matúš Bolcaroviča, 

ktorý predniesol požiadavku občana – p. Dušana Guroviča ohľadom majetkovoprávneho 

usporiadania prístupovej cesty k rodinným domom v strednej časti ulice Južná. 

 

Z: poslanec Matúš Bolcarovič 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 20.02.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                starosta obce 

 

 

 


