
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 19.05.2017 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 18.00 hodine  a viedol starosta obce 

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

poslancov OZ. Poslanec Ing. Tomáš Veselovský, PhD. svoju účasť ospravedlnil z dôvodu 

pracovných povinností. Zasadnutia sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce. 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 31.03.2017 

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra obce od 04/2017 

6.Žiadosť o dotáciu na rok 2017 – RK cirkev, Farnosť Spišské Hanušovce 

7.Žiadosť o dotáciu na rok 2017 – RK cirkev, Farnosť Matiašovce 

8.Darovanie automobilu – AVIA  – Ján Žabinský 

9.Predaj rodinného domu – Južná 130 – Dušan Gurovič 

10.Rôzne - Projekt protipovodňových opatrení, asfaltovanie výtlkov v obci a prekopávky                 

komunikácie pred asfaltovaním, personálny audit, účasť v projekte kniha o Vysokých Tatrách            

a Zamagurí 

11.Interpelácie poslancov OZ 

12.Podnety a návrhy od občanov 

13.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 Matúš Bolcarovič - predseda,  Ján 

Zibura- člen a  Pavol Tyrpák - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení 

Pavol Tyrpák -  predseda, Jozef Semančík - člen  a Matúš Bolcarovič - člen. 

 

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

uznesení boli navrhnutí poslanci Jozef Semančík a  Ján Zibura. Predseda 

mandátnej komisie potvrdil účasť 4/5 poslancov na základe čoho starosta vyhlásil 

zasadanie 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.  

 

                  Ad 1) Vytriedenie, usporiadanie a evidencia registratúrnych záznamov v obecnom 

archíve Obecného úradu v Matiašovciach bude v najbližších týždňoch vykonaná. 

Zaujímavé dokumenty ponechať, pre prípadné použitie napr. pri tvorbe publikácie 



o obci, aj v prípade, že tieto dokumenty by bolo možné z archívu odstrániť. 

                   OZ berie na vedomie. 

                   

                   Ad 2) Poslanci poverujú starostu zamestnať pomocou nástrojov Úradu práce,  

sociálnych vecí a rodiny zamestnanca (uchádzača o zamestnanie) pre výkon 

agendy, ktorá vznikla z personálneho auditu. Poslanec Tyrpák navrhuje pre 

nového zamestnanca skumulovať viacero aktivít.   

                    

                   Ad 3) Na základe prieskumu trhu boli obci doručené cenové ponuky na výrobu 

maľovaných máp do našej obce – cenová ponuka je vo výške 1 060 € bez DPH.  

V cene sú zahrnuté 2 kusy máp o rozmere 100 x 75 cm.  Na mape budú všetky 

body záujmu z obce resp. čo bude požadovať obec napr. ulice, kostoly, cintoríny, 

obchody a pod.. Poslanec Zibura navrhuje osloviť prenajímateľov chát z našej 

obce o zámere vypracovať maľované mapy a žiadať ich o podporu s možnosťou 

umiestnenia ich reklamy na danej mape. Poslanec Bolcarovič navrhuje počkať 

s mapami a radšej použiť finančné prostriedky  na iné,  dôležitejšie potreby obce. 

                   OZ berie na vedomie. 

 

                   Ad 4) Premiestnenie  misijného kríža pri zvonici z dôvodu rozšírenia miestnej 

komunikácie bude potrebné konzultovať s pánom farárom a o ďalšom postupe 

bude starosta informovať nasledujúcom zasadnutí OZ. 

                   OZ berie na vedomie. 

 

K bodu 5/  Hlavný kontrolór predniesol informáciu o jeho činnosti od zvolenia. Vykonal 

kontrolu pokladne za marec a apríl, kde nedostatky, ktoré  boli zistené,  boli aj  

odstránené na mieste. Upozornil na zvýšenú spotrebu plynu a chce ju porovnať s 

mesačnou spotrebou v predchádzajúcich rokoch. 

                   OZ berie na vedomie. 

      

K bodu 6/ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišské Hanušovce žiada dotáciu od obce na 

opravu interiéru kostola Sedembolestnej Panny Márie na ul. Potok v roku 2017 

(príloha č. 2). Starosta informuje o možnosti použitia finančných prostriedkov, 

ktoré nám majú byť refundované zo záchranných povodňových prác. Poslanci 

navrhujú poskytnúť dotáciu vo výške rozdielu, ktorý chýba na dokončenie 

potrebných prác, t.j. 4.000,00 €. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

            PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

 

K bodu 7/ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Matiašovce žiada dotáciu od obce na opravu 

strechy kostola sv. Petra a Pavla v roku 2017 (príloha č. 3). Dotácia bude 

poskytnutá po refundácii finančných prostriedkov za záchranné povodňové práce 

v sume 10.000,00 €. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

            PROTI: žiadny poslanec 

           ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 8/ Pán Ján Žabinský chce bezodplatne darovať obci automobil značky Avia Furgon 

na prepravu futbalistov alebo aj hasičov. Obec už vlastní podobné vozidlo značky 

Avia, ktorého prevádzkovanie je pomerne nákladné. Ďalej obci nie je známy ani 



technický stav vozidla overený servisom. Vzhľadom k tomu, že momentálne ani 

žiadny futbalista a ani hasič nemá vodičské oprávnenie k vedeniu motorového 

vozidla kategórie autobus a ani nie je záujemca, ktorý by vo vlastnom voľnom 

čase šoféroval toto vozidlo pre potreby futbalistov alebo hasičov, obec tento dar 

nechce prijať, ale za ponuku úprimne ďakuje. Poslanci sa zhodli, že vlastniť ďalší 

taký automobil by bolo finančne náročné v pomere k jeho využívaniu.  

Hlasovanie:  ZA prijatie daru: žiadny poslanec  

            PROTI: všetci poslanci 

           ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

   

K bodu 9/ Starosta informoval, že pán Dušan Gurovič predčasne vyplatil finančné 

prostriedky na kúpu rodinného domu na ul. Južná č. 130. Poslanci berú 

informáciu na vedomie a poverujú starostu vykonať všetky právne úkony týkajúce 

sa samotného prevodu majetku v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 

06.05.2014 a Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve zo dňa 09.06.2014.  

 

K bodu 10/ 

                  Ad 1) Starosta  predstavil  poslancom OZ zámer riešenia protipovodňových 

opatrení v rámci celej obce, resp. podľa jednotlivých ulíc, ktorý prináša pomerne 

rozsiahly rozsah zainteresovaných pozemkov, vlastníkov a organizácií. Tento 

návrh vznikol vzhľadom na momentálne vyhlásené výzvy na predkladanie 

žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektov zameraných na 

protipovodňové opatrenia. Zároveň informoval aj o ostatných rozpracovaných 

resp. podaných projektoch a uviedol, že je momentálne vysoká zaťaženosť obce 

a v prípade úspešnosti projektu zateplenia Obecného úradu a kultúrneho domu 

bude finančná zaťaženosť obce ešte vyššia. Poslanec Zibura nesúhlasí s takým 

veľkým projektom, aj keď naša účasť je len 5 %, aj napriek tomu je táto investícia 

veľká. Poslanci navrhujú robiť protipovodňové opatrenia priebežne. Navrhujú 

začať na ulici Pod lesom popri asfaltovaní miestnej komunikácie, navýšiť cenu 

opravy cesty o sumu, ktorá je potrebná na protipovodňové opatrenia. Poslanec 

Tyrpák navrhuje dokončiť rozrobené veci a nepúšťať sa do nových veci.  Najprv 

urobiť ulicu Pod Lesom a postupne aj ostatné ulice. 

Hlasovanie:  ZA projekt: žiadny poslanec  

            PROTI projektu: všetci poslanci 

           ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

                  Ad 2) Povrch miestnych komunikácií, prevažne na ul. Pod lesom a Mlynská je vo 

veľmi zlom stave. Starosta požiadal o vyjadrenie poslancov, či má význam 

asfaltovať výtlky v obci pre opravou miestnych komunikácií. Poslanci navrhujú 

osadiť zvislé dopravné značenie – Pozor, nerovnosť vozovky. 

                   OZ berie na vedomie. 

 

                 Ad 3) Obci prišla ponuka zapojenia sa do tvorby knižnej publikácie o Vysokých  

Tatrách a Zamagurí, kde by bolo určitá časť venovaná našej obci za stanovený 

poplatok. Poslanci nesúhlasia s účasťou v tomto projekte. 

Hlasovanie:  ZA účasť: žiadny poslanec  

            PROTI účasti: všetci poslanci 

           ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

      Ad 4) Starosta oboznámil poslancov s doplnením zvislého dopravného značenia – 



dopravné zrkadlá a dopravné značky súvisiace s osadením dopravných zrkadiel 

a obmedzením rýchlosti na ul. Potok. Poslanci súhlasia s doplnením projektu 

dopravného značenia (PDZ). Poslanec Zibura navrhuje osadiť spomaľovací pás-

retarder pri kostole sv. Petra a Pavla na Hlavnej ulici a pri kostole Sedembolestnej 

Panny Márie na ul. Potok. Poslanci OZ poverujú starostu zistiť postup pri zriadení 

spomaľovacích prahov.  

Hlasovanie:  ZA PDZ: všetci poslanci  

            PROTI PDZ: žiadny poslanec 

           ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

                 Ad 5) Čas 20.30 hod. Pani Rušinová vyjadrila svoju nespokojnosť s výsledkom 

personálneho auditu, konkrétne k stanoveným normohodinám, pretože za 30 

hodín, ktoré jej určil audítor, nie je možné stihnúť účtovníctvo obce mesačne 

a chcela poslancom vysvetliť, prečo s daným výstupom nesúhlasí, aby 

zamestnanec, ktorý príde po nej nebol zhrozený aký rozsah práce za časový limit 

má splniť. Starosta predniesol stanovisko audítora k výsledkom personálneho 

auditu. Poslanci sa dohodli, že si vypočujú zamestnancov na spoločnom stretnutí.  

                   OZ to berie na vedomie. 

 

 Ad 6) Na základe prijatého VZN č. 2/2016 o zásadách umiestňovania reklamných 

stavieb a na základe fyzickej obhliadky všetkých reklamných stavieb, budú 

oslovení všetci vlastníci týchto stavieb, aby preukázali stavebné povolenie 

k realizácii týchto stavieb, poprípade ich zlegalizovali resp. odstránili. Poslanci 

poverujú starostu, aby oslovil majiteľov reklamných stavieb za účelom doriešenia 

veci. 

 OZ to berie na vedomie. 

  

                 Ad 7) Starosta informoval o postupe odstraňovania jednotlivých stavieb, ktoré 

ohrozujú život, zdravie a bezpečnosť našich občanov. 

                   OZ to berie na vedomie. 

 

                 Ad 8) Na základe výkonu niekoľkých obhliadok na mieste v rámci štátneho 

odborného dozoru za účasti zamestnanca Stavebného úradu boli zistené porušenia 

ustanovení stavebného zákona, kedy občania svojvoľne a bez ohlásenia obci 

realizovali drobné stavby (prístrešky, prístavby k rodinným domom, zmeny 

drobných stavieb na hospodárske stavby a pod.) a dokonca realizujú stavby, 

ktorých výstavba podlieha riadnemu stavebnému povoleniu. Na základe vyššie 

uvedeného bude obec postupne kontrolovať dokumentácie k jednotlivým 

rozostavaným resp. zrealizovaným stavbám. V prípade zistenia porušenia 

stavebného zákona hrozí stavebníkovi pokuta a následné finančné výdavky na 

dodatočné stavebné povolenie. Poslanci poverujú starostu pripraviť oznam 

prostredníctvom obecných novín a rozhlasu o postupe výstavby stavieb 

a drobných stavieb. 

 OZ to berie na vedomie. 

 

 Ad 9) Starosta informoval poslancov, že na obecných pozemkoch sú znovu                    

uskladnené rôzne veci (stavebné materiály, stroja a zariadenia, automobily 

a podobne) a je potrebné ich vypratať. Poslanec Tyrpák sa odvoláva na prijaté 

VZN, ktoré záležitosti rieši. Poslanci poverujú starostu vyhlásiť v rozhlase,  aby 

občania tieto priestranstvá vypratali. Ak by mal niekto záujem o prenájom 



pozemku, tak obci bude platiť nájomné. 

                   OZ berie na vedomie. 

 

                Ad 10) Starosta informoval poslancov o stave futbalových mužstiev a o ukončení 

sezóny. Požiadal poslancov o vyjadrenie či futbal podporíme aj od jesene, 

vzhľadom k nie najlepším výsledkom, ďalej vzhľadom k nie je najlepšej 

dochádzke hráčov a takmer žiadnemu záujmu verejnosti o chod futbalu. Poslanec                  

Tyrpák navrhuje, aby futbal aj v jeseni pokračoval. Odôvodňuje to tým, že možno 

sa to časom zmení. 

                   OZ berie na vedomie 

                   

                   Ad 11) Starosta informoval poslancov o neschválení dotácie pre knižnicu. V rámci 

dotácia na obnovu kaplniek prebieha výberové konanie. Vďaka dobrovoľným 

hasičom sú spravené nové garážové vráta na budove obecných garáží. Finančné 

prostriedky na materiálno-technické vybavenie hasičského zboru ešte obci nebola 

doručená. Výsledok k žiadosť o dotáciu na inštaláciu meračov rýchlostí ešte 

nevieme.  

 OZ berie na vedomie 

  

K bodu 11/Poslanci predniesli tieto interpelácie:   

                   Tyrpák 

 - navrhuje znížiť náklady na Dni obce na sumu 1000€. Navrhujú, aby boli detské 

atrakcie, guľáš a hudobné zoskupenie. 

 - navrhuje poveriť starostu urobiť tabuľku platu starostu obce, na základe ktorej 

by chcel následne zvýšiť plat (odmenu) pre starostu v určitej percentuálnej výške, 

o ktorej by poslanci rozhodovali. 

 Starosta poďakoval za tento návrh poslancov, ale odmeny sa vzdáva. 

 - navrhuje robiť mesačné odpočty spotreby všetkých  energií v obecných 

budovách. 

 OZ berie na vedomie 

 

 Zibura 

 - navrhuje vypočuť si všetkých zamestnancov na budúcom zastupiteľstve 

ohľadom personálneho auditu, aby sa mohli vyjadriť všetci naraz a aby si túto 

situáciu prediskutovali. 

 OZ berie na vedomie 

  

K bodu 12/ Neboli doručené žiadne podnety alebo  návrhy od občanov. 

K bodu 13/ 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 22.45 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva    

         ukončil. 

V Matiašovciach dňa  19.05.2017 

 

Overovatelia zápisnice:   Jozef Semančík                                          ........................................... 

                                 

                                         Ján Zibura                                                 ............................................ 

 

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


