
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

1/3/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

podľa predloženého návrhu.  

 

Z: starosta obce 

T: 19.05.2017 

    

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

2/3/2017 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Matúš Bolcarovič 

– predseda, Ján Zibura – člen a Pavol Tyrpák – člen.  

 

Z: starosta obce 

T: 19.05.2017 

    

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

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

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

 

Z: starosta obce 

T: 19.05.2017 

    

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

4/3/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

31.03.2017.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

    

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

5/3/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce 

o jeho činnosti od nástupu do jeho funkcie. 

 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: od 03.04.2017 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

6/3/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Spišské 

Hanušovce o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 na opravu interiéru 

kostola Sedembolestnej Panny Márie na ul. Potok v sume 4.000,00 €.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

7/3/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti 

Matiašovce o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 na opravu strechy 

kostola Sv. Petra a Pavla na ul. Hlavná v sume 10.000,00 €.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

8/3/2017 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s prijatím daru – motorového vozidla značky 

AVIA od pána Jána Žabinského. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

9/3/2017 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí so zapojením sa obce do projektu 

protipovodňových opatrení. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

10/3/2017 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách 

(Pod lesom a Mlynská) v roku 2017 formou asfaltovania, ale iba násypom jemného 

kameniva a následným zhutnením. 

 

Z: starosta obce 

T: podľa potreby 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

11/3/2017 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí so zapojením sa obce do tvorby knižnej 

publikácie o Vysokých Tatrách a Zamagurí. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

12/3/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje doplnenie projektu dopravného značenia podľa 

vypracovaného návrhu s osadením zvislých dopravných značiek. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

13/3/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu pani Rušinovej vo veci 

nespokojnosti s výsledkom personálneho auditu. 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

14/3/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu starostu obce: 

a) vytriedení, usporiadaní a evidencii registratúrnych záznamov v archíve na 

Obecnom úrade, 

b) o prieskume trhu na dodávku a montáž maľovaných informačných tabúľ do obce, 

c) o premiestnení misijného kríža pri zvonici kostola sv. Petra a Pavla na ul. 

Hlavná, 

d) o postupe odstraňovania schátralých stavieb, 

e) o porušovaní ustanovení Stavebného zákona, 

f) o stave futbalových mužstiev Mladosť Matiašovce ku koncu sezóny 2016/2017, 

g) o schválených a neschválených dotáciách v prospech obce, 

h) o vzdaní sa odmeny na základe návrhu poslanca Pavla Tyrpáka. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

15/3/2017 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku o dotáciu na 

zamestnanie uchádzača o zamestnanie pre výkon agendy, ktorá vznikla 

z personálneho auditu, 

b) vykonať všetky právne úkony týkajúce sa prevodu majetku – rodinného domu 

na ul. Južná 130 a priľahlých pozemkov v prospech Dušana Guroviča na základe 

vyplatenie celej kúpnej ceny za uvedené nehnuteľnosti, 

c) zakúpiť a osadiť výstražnú dopravnú značku na ul. Pod lesom a Mlynská – 

Nerovnosť vozovky! a dopravné značenie v zmysle doplnenia Projektu 

dopravného značenia,  

d) zistiť postup pri zriadení spomaľovacích prahov na štátnych komunikáciách, 

e) prizvať na najbližšie zasadnutie OZ zamestnancov, ohľadom personálneho 

auditu, 

f) osloviť majiteľov reklamných stavieb za účelom zosúladenia skutkového stavu 

so stavom právnym, 

g) informovať občanov - stavebníkov prostredníctvom obcou dostupných 

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

o postupe výstavby stavieb a drobných stavieb podľa Stavebného zákona,  

h) informovať občanov – vlastníkov vecí nachádzajúcich sa na pozemkoch obce 

prostredníctvom obcou dostupných informačných prostriedkov (obecné noviny, 

web stránka obce a obecný rozhlas) o vyprataní týchto vecí, strojov  a iného 

majetku občanov z pozemkov resp. o postupe v prípade prenájmu týchto 

pozemkov, 

i) mesačne kontrolovať a zapisovať spotrebu - stav meradiel (elektrina, zemný 

plyn, voda). 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 19. mája 2017 

 

16/3/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí so znížením nákladov Dní obce Matiašovce 2017 

o polovicu nákladov oproti roku 2016. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.05.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 


