
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 15.12.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 18.15 hodine  a viedol starosta obce 

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

poslancov OZ. Poslanec Matúš Bolcarovič svoju neúčasť ospravedlnil z dôvodu práce 

neschopnosti a poslanec Jozef Semančík ospravedlnil svoju dočasnú neúčasť z pracovných 

povinností. Predsedajúci oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý doplnil o bod 

12 – Rôzne s pod témami: žiadosť o poskytnutie dotácie pre Mladosť Matiašovce, nákup 

počítačov pre ZŠ, vývoz odpadov firmy Brantner a fakturácia vodného na ulici Potok: 

 

 

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 15.11.2017 

5. Návrh zmeny rozpočtu č. 6 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2017-

2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

7. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 

9. Návrh VZN obce Matiašovce č. 5/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka Základnej školy v zriaďovacej 

pôsobnosti obce Matiašovce  

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb 

11. Opakovaná voľba za prísediaceho na Okresnom súde v Kežmarku 

12. Rôzne – žiadosť o poskytnutie dotácie pre Mladosť Matiašovce, nákup počítačov pre 

ZŠ, vývoz odpadov firmy Brantner, faktúry za vodu na ulici Potok a zoznam detí, 

ktorých rodičia avizujú nástup do Materskej školy od septembra 2018 

13. Interpelácia poslancov 

14. Podnety a návrhy od občanov 

15. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

 

Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce a o tomto doplnenom návrhu programu zasadnutia 

dal hlasovať. 

Hlasovanie: ZA program: všetci poslanci 

                            PROTI: žiadny poslanec 



                  ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

 

K bodu 2/ Za členov návrhovej komisie boli Ing. Tomáš Veselovský, PhD. – predseda,  Ján 

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

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

 

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

uznesení boli navrhnutí poslanci Ing. Tomáš Veselovský, PhD. a Ján Zibura. 

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

starosta skonštatoval, že 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 bližším vysvetlením. 

 

Čas 18.30 -  poslanec Jozef Semančík sa dostavil na zasadnutie OZ 

 

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

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

sa navýši o sumu 4 225,00 €, 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: žiadny poslanec                                                   

   ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 6/ Hlavný kontrolór pripravil Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 

2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 (príloha č. 3), v ktorom 

odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Matiašovce predložený návrh rozpočtu 

schváliť. 

OZ berie na vedomie. 

 

K bodu 7/ Starosta predniesol Návrh rozpočtu obce na roky 2018 až 2020 (príloha č. 4), kedy 

na rok 2018 je návrh rozpočtu ako záväzný a na roky 2019 a 2020 je návrh 

rozpočtu orientačný s návrhom, že aj naďalej je vhodné neuplatňovať programovú 

štruktúru rozpočtu obce. 

 Hlasovanie: ZA : všetci poslanci                     

    PROTI: žiadny poslanec                                                   

   ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

      

K bodu 8/ Hlavný kontrolór predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2018 (príloha č. 5). 

 Hlasovanie: ZA: všetci poslanci 

                          PROTI: žiadny poslanec 



                          ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 9/ Návrh VZN obce Matiašovce č. 5/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka Základnej školy v zriaďovacej 

pôsobnosti obce Matiašovce pre školský rok 2018/2019 (príloha č. 6) na termín 

11. 04. 2018 o 11.00 hodine v budove Základnej školy. 

 Hlasovanie: ZA: všetci poslanci                  

    PROTI: žiadny poslanec                 

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 10/Návrh VZN obce Matiašovce č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických 

služieb (príloha č. 7). Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, 

fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „PO a 

FO") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k 

obci elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky 

a elektronickej komunikácie obce voči PO a FO v rozsahu právomoci obce podľa 

osobitných predpisov. Elektronické služby zabezpečuje obec prostredníctvom 

špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj 

ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle 

https://www.slovensko.sk. 

 Hlasovanie:     ZA: všetci poslanci 

                          PROTI: žiadny poslanec 

                          ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

 

K bodu 11/ Pani Bc. Monika Kuchtová poslala svoju žiadosť o funkciu prísediaceho na 

Okresný súd v Kežmarku, na základe čoho Okresný súd Kežmarok opakovane 

žiada obec o pomoc pri zvolení prísediaceho z našej obce (príloha č. 8). Poslanci 

s kandidátkou súhlasia a volia pani Bc. Moniku Kuchtovú do funkcie prísediaceho 

na Okresnom súde v Kežmarku. 

 Hlasovanie:     ZA: všetci poslanci 

                          PROTI: žiadny poslanec 

                          ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 12/ 

  Ad 1/ Mladosť Matiašovce, o.z. žiada obec o poskytnutie dotácie na telesnú 

a športovú činnosť futbalových mužstiev v roku 2018 v sume 1.800,00 € (príloha 

č. 9).  

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec 

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

 Ad 2/ Starosta informoval poslancov, že pre žiakov našej Základnej školy bolo 

zakúpených 6 ks počítačov. Ďalšie počítače pre úplnú výmenu starých počítačov 



budú kupované postupne. 

 OZ berie na vedomie. 

    

 Ad 3/ Firma Brantner Poprad s.r.o. zaslala správu o vývozoch separovaných 

odpadov za rok 2017 a na jej základe bude frekvencia vývozov separovaných 

odpadov v roku 2018 zredukovaná na polovicu oproti roku 2017. 

 OZ berie na vedomie. 

  

 Ad 4/ Fakturované vodné za rok 2016 pre verejný vodovod na ul. Potok je už 

vyplatené. V mesiacoch január a február budú vystavené faktúry za vodné za 

kalendárny rok 2017. Následne sa môžu združiť finančné prostriedky na realizáciu 

vodojemu. 

OZ berie na vedomie. 

 

Ad 5/ Riaditeľka Materskej školy doručila zoznam detí, ktorých rodičia avizujú 

nástup do Materskej školy od septembra 2018. Je tu zapísaných 36 detí s rôznymi 

poznámkami a sú rôzneho veku. Na najbližšie zasadnutie bude prizvaná 

riaditeľka, aby danú situáciu bližšie vysvetlila.  

OZ berie na vedomie. 

 

K bodu 13/ 

  Poslanci predniesli  tieto interpelácie: 

Pavol Tyrpák 

- navrhuje vypracovať analýzu nákladov za celý kalendárny roka s cieľom zistiť 

detailné príjmy a výdavky obce, aby sa presnejšie dalo identifikovať rozpočtové 

položky s cieľom čo najväčšej úspory pre realizáciu opravy miestnej komunikácie 

na ul. Pod lesom. S úpravou miestnych komunikácií navrhuje začať v čo 

najbližšej dobe, najneskôr jún – júl 2018, 

- na ihrisko na ulici Potok navrhuje dokúpiť 14 kusov stĺpov (2.219,00 €), pridať 

podpery a prepojiť všetky rohové stĺpy, aby nedochádzalo k prehýbaniu rohových 

stĺpov. 

 

Ján Zibura 

– navrhuje upraviť dopravné značenie na ulici Pod lesom po realizácii opravy 

miestnej komunikácie so zákazom vjazdu pre vozidlá nad 12,5t, aby po novej 

ceste nejazdili a neparkovali ťažké vozidlá alebo stroje, 

– predniesol opakovanú ponuku pána Ondreja Matoniaka za obecné garáže 

a priľahlý pozemok na Južnej ulici, za ktorý ponúka 10.000,00 €. Pán Zibura 

navrhuje prehodnotiť, či sa tento pozemok predá jednému záujemcovi, alebo sa 

rozdelí na stavebné parcely. 

– navrhuje použiť svietidlá z verejného osvetlenia, ktorými obec disponuje na 

miesta, kde sú nevyhnutné. V prípade zakúpenia nových svietidiel sa staré 

demontujú. 



– navrhuje stíšiť intenzitu hlasitosti obecného rozhlasu. 

 

K bodu 14/Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov. 

K bodu 15/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 15.12.2017 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Tomáš Veselovský, PhD  ........................................... 

                                 

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

 

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

 

 

 


