
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 15.11.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 17.00 hodine  a viedol starosta obce 

Mgr. Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 3/5 

poslancov OZ. Poslanec Jozef Semančík svoju neúčasť ospravedlnil z dôvodu práce 

neschopnosti, a poslanec Ján Zibura ospravedlnil  svoju  neúčasť z 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 28.09.2017 

5. Návrh zmeny rozpočtu č. 5 

6. Vstup do Centra podpory regionálneho rozvoja pre okres Keţmarok 

7. Správa hlavného kontrolóra obce – Kosenie verejných priestranstiev v roku 2017 

8. Ţiadosť o príspevok na plavecký kurz pre ţiakov ZŠ Matiašovce 

9. Ţiadosť o finančný príspevok – Spojená škola – výročie strednej školy 

10. Ţiadosť o dokončenie miestnej komunikácie 

11. Výstavba rodinných domov pod Obecným úradom – záver zo schôdze 

12. Ţiadosť o odkúpenie alebo darovanie pozemku na stavebné účely – Milan Pompa 

13. Ţiadosť o finančný príspevok – Slovenský červený kríţ 

14. Ţiadosť o finančný príspevok – Marko Šambronský 

15. Ţiadosť o poskytnutie dotácie – CVČ Keţmarok 

16. Rôzne – nová internetová stránka obce, virtuálna prehliadka sály kultúrneho domu, 

ţiadosť o uloţenie odpadových rúr do obecného pozemku, nový obecný občasník 

17. Interpelácia poslancov 

18. Podnety a návrhy od občanov 

19. 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 program: všetci poslanci 

                           PROTI: ţiadny poslanec 

                 ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

 



K bodu 2/  Za členov návrhovej komisie boli Pavol Tyrpák – predseda,  Matúš Bolcarovič - 

člen a Ing. Tomáš Veselovský, PhD. - člen. Za členov mandátnej komisie boli 

zvolení Ing. Tomáš Veselovský, PhD. - predseda, Matúš Bolcarovič - 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 Matúš Bolcarovič. Predseda 

mandátnej komisie potvrdil účasť 3/5 poslancov, na základe čoho starosta 

skonštatoval, ţe zasadanie OZ je uznášania schopné. 

 

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

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

status splnenia alebo nesplnenia s bliţším vysvetlením. 

 

K bodu 5/ Ekónomka obce p. Rušinová pripravila návrh V. zmeny rozpočtu a starosta 

vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov 

sa navýši o sumu 9.300,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na 

sumu 404.525,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2. 

 Hlasovanie: ZA rozpočet: všetci poslanci                     

    PROTI: ţiadny poslanec                                                   

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

K bodu 6/ Centrum podpory regionálneho rozvoja (CPRR) pre okres Keţmarok je záujmové 

zdruţenie právnických osôb zaloţené za účelom Akčného plánu rozvoja okresu 

Keţmarok pre roky 2017 – 2020 a komplexného dlhodobého rozvoja okresu 

Keţmarok. Členmi tohto zdruţenia môţu byť mestá a obce okresu Keţmarok, 

ktoré súhlasia s predmetom činnosti Zdruţenia. Rovnocenný hlas majú tak mestá, 

ako aj obce. Poplatok obci zatiaľ za členstvo vystavený nebude. Návrh Zmluvy 

o zaloţení CPRR, Návrh Stanov CPRR a znenie prihlášky do CPRR tvoria 

samostatné prílohy (príloha č. 3, príloha č. 4 a príloha č. 5), ktoré poslanci OZ 

schvaľujú. 

Hlasovanie unblock: ZA: všetci poslanci 

     PROTI: ţiadny poslanec                                                  

     ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

K bodu 7/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu z finančnej kontroly na mieste 

z kosenia verejných priestranstiev v roku 2017. Z danej kontroly vyplýva, ţe 

náklady na kosenie verejných priestranstiev v roku 2017 boli v sume 5.222,90 € 

(príloha č. 6), čo je podstatne viac ako boli výdavky po minulé roky. Hlavný 

kontrolór obce navrhuje OZ prehodnotiť iné moţnosti kosenia verejných 

priestranstiev v našej obci. Poslanci navrhujú pre budúci rok hľadať ľudí na 

kosenie verejných priestranstiev za pomoci príspevkov z Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Starosta poţiadal poslancov OZ, ako aj kontrolóra obce, aby sa s 

hľadaním záujemcov aktívne pomohli uţ v dostatočnom časovom predstihu. 



Poslanec Veselovský navrhuje kúpu malého traktora na hrubé kosenie do celkovej 

sumy 3.000,00 € a ostatné plochy navrhuje dokosiť ručne pomocou krovinorezov.  

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce. 

 

K bodu 8/ Rodičia ţiakov 3. a 4. ročníka Základnej školy v Matiašovciach ţiadajú finančný 

príspevok na plavecký kurz, ktorý sa uskutoční koncom mesiaca november 2017 

(príloha č. 7). Na plavecký výcvik sa celkovo prihlásilo 14 detí . Cena plaveckého 

kurzu je 45,00 € na jedno dieťa. Poslanec Tyrpák navrhuje príspevok vo forme 

zaplatenia dopravy.  Poslanec Bolcarovič navrhuje, aby bol poskytnutý príspevok 

na kaţdé dieťa vo výške príspevku z minulosti. Poslanci OZ sa zhodli na sume 

10.00 € na kaţdé dieťa. 

 Hlasovanie: ZA: všetci poslanci                  

    PROTI: ţiadny poslanec                 

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

K bodu 9/ Spojená škola Spišská Stará Ves ţiada o finančný príspevok na oslavu 60. výročia 

strednej školy v Spišskej Starej Vsi (príloha č. 8). Poslanci navrhujú príspevok vo  

výške 50,00 €. 

 Hlasovanie: ZA: všetci poslanci                  

    PROTI: ţiadny poslanec                 

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

K bodu 10/Pán Vendelín Glodţák ţiada o dokončenie miestnej komunikácie (MK) k 

rodinnému domu č. 461/111 na ulici Potok (príloha č. 9). K rodinnému domu 

zároveň ţiada aj o umiestnenie osvetlenia. Poslanci OZ zatiaľ nesúhlasia 

s dokončením uvedenej časti MK. Zhodli sa, ţe sa k uvedenej ţiadosti vrátia, ak 

budú voľné finančné prostriedky.  

 Hlasovanie: ZA: ţiadny poslanec                 

    PROTI: všetci poslanci                  

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

K bodu 11/ Starosta predniesol poslancom mená všetkých potenciálnych záujemcov, ktorí 

majú záujem o výstavbu rodinných domov za Obecným úradom, ktorých ţiadosti 

boli obci doručené. Na stretnutí so záujemcami sa rozprávalo o všetkých detailoch 

kúpnej zmluvy (prezenčná listina je prílohou č. 10). Záujemcovia o tieto pozemky 

sú ochotní zaplatiť maximálne 2,00 €/m
2
. Ostatné náklady súvisiace s 

odvodnením si budú financovať samostatne. Poslanci schválili zmluvné pokuty 

v prípade kúpnej ceny za 1 m
2
, a to vo výške 2,00 €/m

2
 a v prípade porušenia 

zmluvy zo strany kupujúcich, a to v Článku IV. ods. 4.12. bod a) aţ c) nasledovne: 

bod a) – pokuta vo výške 3.000,00 €,  

bod b) – pokuta vo výške 1.000,00 €, 

bod c) – pokuta vo výške 5.000,00 €. 

Poslanci OZ  súhlasia so stanovenou cenou vo výške 2,00 € za predaj pozemkov a 

zmluvnými pokutami. 



  

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci                  

    PROTI: ţiadny poslanec                 

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

K bodu 12/Pán Milan Pompa ţiada obec o odkúpenie alebo darovanie stavebného pozemku 

(príloha č. 11). 

Poslanci OZ berú ţiadosť na vedomie . 

 

K bodu 13/Slovenský červený kríţ (SČK) ţiada obec o finančný príspevok 10,00 € na osobu 

pri príleţitosti odovzdávania vyznamenaní mnohonásobným darcom krvi  (príloha 

č. 12). Vyznamenanie bude  udelené aj občianke našej obce, slečne Mgr. Anne 

Galušovej. Poslanci navrhujú nezasielať finančný príspevok SČK, ale navštíviť 

slečnu Galušovú osobne a odmeniť ju darčekovým košom v sume 15 €. Poslanci 

navrhujú finančnú odmenu udeliť priamo darcovi krvi z obce, a to: 

- za Bronzovú  plaketu (10 odberov ţeny aj muţi) - 10,00 €, 

- za Striebornú plaketu (20 odberov ţeny aj muţi ) – 20,00 €, 

- za Zlatú plaketu (30 odberov ţeny, 40 odberov muţi) – 50,00 €, 

- za Diamantovú plaketu (60 odberov ţeny, 80 odberov muţi) – 100,00 €, 

- za Kňazovického medailu (80 odberov ţeny a 100 odberov muţi) – 200,00 €. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci                

    PROTI: ţiadny poslanec                   

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

K bodu 14/Ing. Kristína Šambronská ţiada obec o finančný príspevok pre svojho 

sedemročného syna Marka,  ktorému bola diagnostikovaná  hemiparéza (príloha č. 

13). Poslanci  OZ nesúhlasia s daným finančným príspevkom.   

Hlasovanie: ZA: ţiadny poslanec                

    PROTI: všetci poslanci                   

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

K bodu 15/Centrum voľného času (CVČ) Keţmarok ţiada obec o finančný príspevok na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území našej obce v školskom 

roku 2017/2018 (príloha č. 14). CVČ navštevujú 2 deti s trvalým pobytom v našej 

obci, a to Kristián Smoleň a Bruno Ludvik. Starosta navrhuje poslať poţadovanú 

dotáciu v sume na dieťa ako posielame pre CVČ v Spišskej Starej Vsi, a to v sume 

140.00 €. 

Poslanci OZ súhlasia s výškou poţadovanej dotácie. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci                

    PROTI: ţiadny poslanec                   

   ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

K bodu 16/ 

Ad 1) Podtatranský kuriér – noviny so štvrťročnou frekvenciou výtlačkov  



predloţili ponuku poskytnutia moţnosti tlače, tvorby a distribúcie obecných novín 

v ich médiu formou spoločných novín s okolitými obcami (príloha č. 15). Poslanci 

s touto ponukou nesúhlasia, keďţe tieto noviny sú aj o iných obciach. 

Hlasovanie: ZA: ţiadny poslanec                

    PROTI: všetci poslanci                   

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

Ad 2) Pani Janka Slowinská ţiada o povolenie uloţenia odpadových potrubí cez 

pozemok vo vlastníctve obce smerujúcich z jej pozemku do Kolcunovho potoka 

(príloha č. 16). Odpadové potrubia môţu byť iba pre účely zvedenia daţďovej 

vody alebo odpadovej vody z čističky odpadových vôd do recipienta, ale nesmú 

slúţiť ako prepadový odtok zo ţumpy. 

Poslanci OZ berú na vedomie. 

 

Ad 3) Spoločnosť Bohemiasoft, s.r.o. ponúka virtuálnu prehliadku kultúrneho 

domu s umiestnením v Google Maps v sume 320,00 €, ktorá by mohla zvýšiť 

atraktivitu kultúrneho domu a následne moţnosť zvýšiť počet prenájmov (príloha 

č. 17).  

Poslanci OZ s ponukou nesúhlasia. 

Hlasovanie: ZA: ţiadny poslanec                

    PROTI: všetci poslanci                   

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

Ad 4) Spoločnosť WEBY GROUP s.r.o. ponúka návrh riešenia pre  realizáciu 

a prevádzku webového sídla našej obce, t.j. www.matiasovce.sk (príloha č. 18). 

Ponúkajú nový dizajn, nový redakčný systém a doplnenie web stránky o viaceré 

štandardné moduly. Celková cena za výrobu a všetky súvisiace úkony so súčasnou 

webstránkou by bola 632,40 € vo forme jednorázového poplatku a ročný poplatok 

za prevádzku novej webstránky by bol 391,20 €. Prevádzkový poplatok za 

doménu by bol 21,18 €, ale ten obec platí bez ohľadu na prevádzkovateľa webovej 

stránky. V cenovej ponuke je okrem toho niekoľko doplnkov, ktoré je moţné si 

vybrať podľa potrieb. 

Poslanci  OZ s touto ponukou nesúhlasia. 

Hlasovanie: ZA: ţiadny poslanec                

    PROTI: všetci poslanci                   

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

Ad 5) Zamestnanci O.S.V.O. comp., a.s. spoločne so starostom zidentifikovali 

nedostatky verejného osvetlenia (VO) v obci, kde je potrebné VO doplniť. 

Poslanec Bolcarovič navrhuje doplniť svietidlá na miesta, kde je to 

najnevyhnutnejšie, a to k pánovi Tulušákovi na ulici Hlavná a ku chodníkom 

smerujúcim z ulice Pod lesom na ulicu Juţná pri pánovi Bolcarovičovi a pri pani 

Edite Gallikovej. Zároveň poslanci súhlasia priebeţné dopĺňanie VO max. v sume 

1.000,00 € za polrok s DPH. 

http://www.matiasovce.sk/


 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci                

    PROTI: ţiadny poslanec                   

    ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec 

 

Ad 6) Starosta informoval poslancov OZ o zákonných moţnostiach 

financovania opravy miestnej komunikácie (MK) formou úveru/pôţičky na ulici 

Pod lesom. Obci môţe byť poskytnutí úver maximálne do výšky 60 % rozpočtu 

obce z predchádzajúceho kalendárneho roka vrátane školských rozpočtových 

poloţiek. K schvaľovaniu úveru ju potrebné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

a všetky úkony súvisiace s poskytovaním alebo čerpaním úveru budú pod 

dohľadom Miniterstva financií SR. O výške úveru budeme môcť rokovať aţ na 

základe spracovanej projektovej dokumentácie a ukončeného výberového konania 

s dodávateľom. Z roku 2017 by mala obec ušetriť cca 37.000,00 €, ktoré budú 

presunuté na rezervný fond obce a budú čakať na ich pouţitie pre účel opravy 

MK. Zároveň aj v roku 2018 budeme šetrní a všetky ušetrené peniaze budú 

k dispozícii pre účely opravy cesty. Čím viac ušetríme vlastných prostriedkov, tým 

menší úver bude potrebný. Poslanci sa nenašli iné riešenia financovania opravy 

MK na ulici Pod lesom. Poslanec Veselovský navrhuje pouţiť asfalt na šírku 5 m 

a dĺţku 1,4 km. Poslanci poverili starostu objednať spracovanie projektovej 

dokumentácie na vyššie uvedený účel. 

Poslanci OZ berú na vedomie. 

 

Ad7) Starosta informoval poslancov, ţe na verejných priestranstvách sú opäť 

umiestnené stroje, zariadenia a iný hnuteľný majetok občanov. Poslanci sa zhodli, 

aby boli občanom rozposlané výzvy na vypratanie podľa platného VZN. V 

prípade, ţe sa tieto obecné pozemky v určitom časovom limite nevypracú, pripraví 

sa pre nich nájomná zmluva na uţívanie verejných priestranstiev v sume 2,00 € za 

m
2
 za mesiac. Poslanci poverili starostu zaslať výzvy občanom na vyššie uvedený 

účel. 

Poslanci OZ berú na vedomie. 

 

Ad8) Starosta informoval poslancov OZ o plánovaných investičných zámeroch 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. v rokoch 2018 a 2019, kde je 

plánovaná realizácia nového vodovodu na uliciach Juţná a Mlynská. Pribliţne v 

roku 2020 má byť zahájená oprava vodovodu na ulici Hlavná a tieţ v roku 2021 je 

predpokladaný termín výstavby nového vodojemu v lokalite Humborg. 

Poslanci OZ berú  na vedomie. 

 

K bodu 17/Poslanci nepredniesli ţiadne interpelácie. 

 

K bodu 18/Neboli doručené ţiadne podnety alebo návrhy od občanov. 

 



K bodu 19/Predseda návrhovej komisie prečítal znenie prijatých uznesení. Neboli vznesené 

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

prítomným za účasť a o 20.30 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

V Matiašovciach dňa 15.11.2017 

 

 

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

                                 

                                         Matúš Bolcarovič                         ............................................ 

 

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

 

 

 


