
 
 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 30.06.2017 

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) pri začiatku 

zasadnutia boli prítomní 3/5 poslancov OZ. Poslanci Matúš Bolcarovič a Jozef Semančík 

ospravedlnili svoje meškanie z dôvodu pracovných povinností, ale na základe telefonických 

oznámení, potvrdili, že príde s oneskorením. Predsedajúci oboznámil prítomných s 

nasledovným programom: 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.05.2017 

5. Plán aktivít v Materskej škole počas letných prázdnin 2017 

6. Školský vzdelávací program v Základnej škole v šk. rok 2017/2018, práce počas letných 

prázdnin 2017 

7. Návrh zmeny rozpočtu č. 3 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu Záverečného účtu obce Matiašovce za rok 

2016 

9. Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok  2017 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2017 o určení názvov ulíc 

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2017 o miestnom poplatku 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2017, ktorým sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 5/2011 o požiarnom poriadku obce Matiašovce 

14. Návrh Požiarneho poriadku obce 

15. Vyhodnotenie verejnej výtvarnej súťaže 

16. Rôzne – individuálna bytová výstavba, vysvetlenie zvýšenej spotreby VO, personálny 

audit, návšteva Ondavských Matiašoviec 5.8.2017, odpadkové koše s kolieskami pre 

dôchodcov, zmluva o vecnom bremene – stĺpy NN vedenia, predaj stoličiek – Divadlo 

Ramagu, oprava ciest a výstavba chodníkov v obci. 

17. Interpelácie poslancov 

18. Podnety a návrhy od občanov 

19. Ukončenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

O návrhu programu zasadnutia OZ, ktorý bol vyvesený na úradných tabuliach obce a 

internetovej stránke obce dal predsedajúci hlasovať. 

         



Hlasovanie:   ZA: všetci poslanci 

         PROTI: žiadny poslanec 

          ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

 

 K bodu 2/ Za členov návrhovej komisie boli zvolení Pavol Tyrpák - predseda, Ing. Tomáš                                                                                                 

       Veselovský, PhD. - člen a Ján  Zibura - člen. Za členov mandátnej komisie 

  boli zvolení Ján Zibura - predseda, Ing. Tomáš Veselovský, PhD. – člen a Pavol 

Tyrpák - člen. 

 

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

prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Pavol Tyrpák a Ing. Tomáš 

Veselovský  PhD..  Predseda  mandátnej komisie potvrdil účasť 3 poslancov, na 

základe čoho starosta skonštatoval, že zasadnutie OZ je 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.  

 

 

K bodu 5/ V rámci rozpočtu pre Materskú školu (MŠ) je vyčlenených 4.300,00 €, ktoré sa 

môžu použiť po vzájomnej dohode obce a zástupcov MŠ. Na zasadnutie OZ 

prišla aj riaditeľka Materskej školy Bc. Karina Graindová, ktorá vyjadrila svoj 

názor, ako aj názor rodičov, do akých prác v MŠ by bolo vhodné plánované 

financie investovať. Ako prvá možnosť je pokračovanie v druhej etape 

stavebných  prác v interiéri MŠ. Druhou možnosťou je investovanie do 

exteriéru MŠ, a to zakúpením preliezok. Obec disponuje informáciou 

o plánovanom vyhlásení výziev na detské ihriská pre MŠ, čo by ušetrilo 

finančné prostriedky obce a tým by obec mohla použiť vlastné zdroje pre druhú 

etapu stavebných prác v exteriéri. Pani riaditeľka navrhuje zakúpiť pre deti 

preliezky, čo odôvodňuje tým, že deti  sa na školskom dvore nemajú na čom 

hrať.  

Poslanec Veselovský s nákupom preliezok súhlasí, s tým, že kúpou preliezok 

prilákame väčší počet detí do MŠ.  

Poslanec Zibura sa odvoláva na zvýšenie kapacity MŠ, zároveň však taktiež 

upozorňuje na potrebu výmeny nábytku a podláh v MŠ. Navrhuje danú čiastku 

investovať do interiéru MŠ. Daná čiastka je podľa neho postačujúca na 

dokončenie  stavebných prác v interiéri MŠ, ale na detské ihrisko je potrebná 

oveľa väčšia finančná čiastka.  

Poslanec Tyrpák sa tiež prikláňa k stavebným prácam v MŠ a 

následnému využitiu projektu na zakúpenie preliezok.  

OZ sa zhodlo, že sa bude pokračovať v rekonštrukcii v interiéri. Preliezky budú 

zakúpené neskôr, cez projekty pre MŠ resp. z vlastných zdrojov. Poslanci 



 
 

 

poverujú starostu vykonať prieskum trhu na zhotovenie stavebných prác 

v interiéri MŠ a schvaľujú vykonať stavebné práce v rámci letných prázdnin 

2017 v rozsahu cca 4.300,00 €. 

 

K bodu 6/ Ad1)  Rada školy pri Základnej škole schválila Školský vzdelávací program 

pre školský rok 2017/2018 a pani riaditeľka ZŠ PaedDr. Elena Galovičová 

tento program OZ predniesla.  

  Ad2) Riaditeľka  informovala starostu a poslancov OZ o dotazníku, v ktorom  

  rodičia všetkých budúcich prvákov v šk. roku 2017/2018 súhlasili s výučbou 

  anglického jazyka od prvého ročníka.  

Ad3) Ďalej informovala, že v nasledujúcom školskom roku bude potrebná 

nová pracovná sila na pozíciu „učiteľ“ do Základnej školy v Matiašovciach. 

Výhodou by bolo, ak by mal záujemca aj kvalifikáciu z anglického jazyka. 

Starosta informoval poslancov, že všetky žiadosti o zamestnanie na pozíciu 

učiteľa v Základnej škole doručí riaditeľke ZŠ a následne podľa rozhodnutia 

riaditeľky, bude uzatvorená pracovná zmluva s novým zamestnancom. 

Ad4) Počas letných prázdnin je potrebné urobiť kúrenie v dolnej budove ZŠ, 

následne v nej vymaľovať interiér, v prípade možnosti vymaľovať aj interiér 

hornej budovy.  

Poslanec Tyrpák navrhuje opraviť elektroinštaláciu, posilniť istič v hornej 

budove -  v učebni výpočtovej techniky. 

  Poslanci OZ berú na vedomie. 

 Ad5) Riaditeľka sa informovala o zvýšení úväzku upratovačky v ZŠ. 

Následne starosta vyhlásil zasadnutie OZ na časť neverejnú a požiadal 

všetkých, aby opustili rokovaciu miestnosť. Táto záležitosť bola 

prediskutovaná s poslancami v rámci možností a limitov zákona o ochrane 

osobných údajov. Na základe diskusie OZ odporučilo starostovi navýšiť 

úväzok upratovačky na 4,5 hod. denne. Zasadnutie OZ od tohto momentu 

pokračovalo ako verejné. 

Čas 18.40 hod – poslanec Matúš Bolcarovič prišiel na zasadnutie OZ. 

K bodu 7/ Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh III. zmeny rozpočtu a starosta                          

vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov 

a výdavkov sa navýši o sumu 10.500,00 €, kedy  príjmová a výdavková časť je 

navýšená na sumu 391.000,00 €.  Podrobný rozpis je v prílohe č. 2. 

                 Hlasovanie: ZA zmenu rozpočtu: všetci poslanci 

                                      PROTI zmene: žiadny poslanec 

                                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 8/ Hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce 



za rok 2016 (príloha č. 3) a odporúča OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu 

záverečného účtu obce Matiašovce za rok 2016 výrokom: „Celoročné 

hospodárenie schvaľuje bez výhrad.“ 

       Poslanci OZ berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce. 

 

K bodu 9/ Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh Záverečného účtu obce 

Matiašovce za rok 2016, ktorý predložil starosta obce (príloha č. 4) a ktorý 

obsahuje aj správu audítora za rok 2016. Na základe predneseného OZ berie na 

vedomie správu audítora za rok 2016. OZ uznesením č. 9/6/2013 schválilo 

neuplatňovanie programového rozpočtu od roku 2014 vrátane. Starosta na 

základe uvedeného predniesol návrh uznesení. 

      OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 191,05 €. 

     Hlasovanie unblock:  ZA: všetci poslanci 

                                                 PROTI: žiadny poslanec 

                                              ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

  K bodu 10/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Návrh plánu kontrolnej činnosti

  hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 (príloha č. 5). 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci 

                           PROTI: žiadny poslanec 

                      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 11/ Starosta predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce Matiašovce 

 č. 1/2017 o označovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 

a o číslovaní stavieb, ako aj kompletný zoznam ulíc v katastrálnom území obce 

s účinnosťou od 01.01.2018 (príloha č. 6).  

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci 

                                PROTI: žiadny poslanec 

                               ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

  

Čas 20.50 hod – poslanec Jozef Semančík prišiel na zasadnutie OZ 

 

K bodu 12/ Starosta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Matiašovce č. 

2/2017 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady, 

v ktorým sa upravuje najmä podrobnosti o vzniku a zániku poplatkovej 

povinnosti, určení poplatku, ako aj sadzbe, vyrubení, splatnosti, spôsobe 

zaplatenia alebo aj vrátenia, zníženia a odpustenia poplatku. Zmena nastáva 

hlavne v tom, že existujú 2 druhy odpadu, a to komunálny odpad, ktorý 

produkujú a následne zaň aj platia bežní občania obce a odpad, ktorý vzniká  z 

predmetu podnikania, kedy podnikatelia si musia urobiť zmluvu priamo 

s odberateľom odpadu (príloha č. 7). 



 
 

 

 Hlasovanie: ZA: všetci poslanci 

                                      PROTI: žiadny poslanec 

                                         ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 13/ Starosta predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Matiašovce č. 

3/2017, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o požiarnom 

poriadku obce Matiašovce (príloha č. 8). Návrh tohto VZN je pripravený 

z dôvodu napádania týchto všeobecne záväzných nariadení obcí zo strany 

okresných prokuratúr. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci 

                                      PROTI: žiadny poslanec 

                                         ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 14/ Na základe predchádzajúceho bodu, požiarny poriadok nemá byť v obci 

formou Všeobecne záväzného nariadenia, ale iba formou interného dokumentu. 

V zmysle uvedeného, starosta pripravil a prepracoval na základe legislatívnych 

zmien znenie nového Požiarneho poriadku obce (príloha č. 9). Na základe 

komunikácie s členmi Dobrovoľného hasičského zboru Matiašovce (DHZ 

Matiašovce) ustanovuje nasledovných členov za členov DHZO Matiašovce 

nasledovne: 

 - preventivár – Ing. Ján Mačuga, nar. 19.09.1990, Hlavná 64/86, 05904 

Matiašovce, 

 - veliteľ – Martin Kuchta, nar. 09.10.1988, Hlavná 85/120, 05904 Matiašovce, 

 -veliteľ družstva – Ing. Juraj Mačuga, nar. 02.01.1992, Hlavná 64/86, 05904 

Matiašovce, 

 - technik-strojník – Marian Kolodzej, nar. 12.03.1981, Pod lesom 198/17, 

05904 Matiašovce, 

- technik-strojník – Ľuboslav Martančík, nar. 23.07.1980, Pod lesom 272/93, 

05904 Matiašovce, 

- hasič – Ján Tulušák, nar. 10.02.1990, Hlavná 88/126, 05904 Matiašovce, 

- hasič – Dominik Koščák, nar. 11.11.1993, Pod lesom 248/69, 05904 

Matiašovce, 

- hasič – Eva Bolcarovičová, nar. 12.06.1990, Mlynská 168/13, 05904 

Matiašovce, 

- hasič – Tomáš Kuchta, nar. 20.01.1995, Šoltésovej 3379/16,05801 Poprad, 

- hasič – Ján Semančík, nar. 23.02.1973, Pod lesom 208/27, 05904 Matiašovce, 

- hasič – František Furcoň, nar. 10.10.1997, Nová 318/18, 05904 Matiašovce, 

- hasič – Milan Komiňák, nar. 30.04.1977, Hlavná 112/166, 05904 Matiašovce, 

- hasič – Jozef Semančík, nar. 22.09.1971, Hlavná 55/72, 05904 Matiašovce, 

- hasič – Ján Kostka, nar. 04.03.1971, Hlavná 22/30,059 04 Matiašovce, 

- hasič – Mgr. Miriama Ovšonková, nar. 09.03.1991, Hlavná 21/28, 05904 

Matiašovce, 

- hasič – Mgr. Marián Štefaňák, nar. 10.10.1985, Pod lesom 240/61, 05904 



Matiašovce. 

  Poslanci OZ berú na vedomie.  

 

K bodu 15/ Obec Matiašovce vyhlásila verejnú výtvarnú súťaž o uvítaciu tabuľu, resp. 

uvítací panel, ktorý bude umiestnený na všetkých vstupoch do našej obce. Do 

súťaže sa zapojili deti zo Základnej a Materskej školy, ktoré budú odmenené 

sladkosťami. Okrem nich sa zapojila iba jediná krásna maľba od Dominiky 

Semančíkovej z Hlavnej ulice, ktorú starosta navrhuje tiež odmeniť a k forme 

odmeny otvoril diskusiu. Slečnu Semančíkovú navrhujú poslanci odmeniť 

peňažnou sumou vo výške 20,00 €. Vhodný námet na uvítaciu tabuľu sa však 

nenašiel, preto bude potrebné osloviť umelecky nadaného človeka z obce, zo 

Zamaguria poprípade zo širšieho okolia, ktorý vyhotoví vizualizácie aspoň 

troch vstupných tabúľ, o ktorých by sa potom rozhodovalo pomocou ankety na 

webovej stránke obce, hlasovania na facebookovom profile obce a papierovým 

hlasovaním pomocou urny umiestnenej na Obecnom úrade, pre tých, ktorí 

nemajú možnosť hlasovať elektronicky. 

Hlasovanie: ZA odmenu: Pavol Tyrpák, Ing. Tomáš Veselovský, PhD., Ján 

Zibura, Matúš Bolcarovič 

                                      PROTI: žiadny poslanec 

                                         ZDRŽAL SA: Jozef Semančík 

 

K bodu 16 Ad1) Obec momentálne eviduje žiadosti odkúpenie alebo darovanie pozemku 

na stavebné účely od p. Martina Kuchtu z Matiašoviec, Tomáša Klimeka zo 

Spišskej Starej Vsi a Michala Bolcaroviča z Matiašoviec. Lokalita pod 

Obecným úradom je majetkovoprávne najjednoduchší variant k riešeniu 

individuálnej výstavby, avšak je tu potrebné vyriešiť odvodnenie. Poslanci 

navrhujú osloviť geodeta za účelom vytvorenia nákresu geometrického plánu 

a osloviť aj architekta za účelom vytvorenia vizualizácie priestoru po výstavbe. 

Každý pozemok by mal byť o výmere cca 600m2. V prípade ešte väčšieho 

záujmu by sa oplotenie Materskej školy posunulo o 15 m na sever, čím by sa 

vytvorili ďalšie 3 pozemky. Ak by sa pristúpilo k tomuto kroku, tak by sa 

mohol areál školského dvora zväčšiť smerom na západ, t.j. k zvonici. 

V takomto prípade, by bolo pravdepodobne potrebné aj vyrezať stromy 

a premiestniť pieskovisko.   

Poslanec Veselovský navrhuje umiestniť výstavbu rodinných domov od 

miestnej komunikácie a v pláne zakresliť aj ďalšiu miestnu komunikáciu za 

prvými rodinnými domami t.j. bližšie k štátnej ceste na západ. Ďalej navrhuje 

stanoviť presné podmienky za akých okolností bude pozemok predaný. 

OZ poveruje starostu obce osloviť geodeta za účelom vytvorenia nákresu 

geometrického plánu, osloviť architekta za účelom vytvorenia vizualizácie 

priestoru po výstavbe a osloviť právnika za účelom prípravy návrhu kúpnej 

zmluvy na prevod pozemkov z obce v prospech záujemcov s určením 

detailných a zákonne možných podmienok prevodu. 

 



 
 

 

 Ad 2) Starosta predniesol vysvetlenie k zvýšenej spotrebe elektrickej energie 

(EE) v rámci verejného osvetlenia (VO) dodaného od O.S.V.O. comp. Prešov, 

zhotoviteľa projektu (príloha č. 13). Tento nárast nastal kvôli poškodeniu 

regulačných čipov. Svietidlá svietili na plný výkon a tým spôsobili aj nárast 

spotreby elektrickej energie. Dodávateľ túto nevie presne určiť kedy nastala 

porucha, ale chybu odstráni v čo najkratšej dobe na vlastné náklady. Pri 

odstránení poruchy. Na základe požiadaviek občanov alebo majiteľov 

nehnuteľností, starosta predniesol návrh doplnenia svietidiel verejného 

osvetlenia k čomu otvoril diskusiu. Poslanci OZ berú na vedomie nárast 

spotreby EE na verejnom osvetlení. 

  Hlasovanie: ZA doplnenie VO: žiadny poslanec 

                                      PROTI doplneniu: všetci poslanci 

                                         ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

  Ad 3) Starosta pripomenul poslancom, že je potrebné ešte vykonať zvyšné 

opatrenia, ktoré vyplynuli z personálneho auditu a doposiaľ neboli vykonané, a 

to predeliť kanceláriu referentiek na dve samostatné jednotky, aby mala každá 

pracovníčka  svoju kanceláriu a vypracovať presné pracovné náplne. Poslanci 

sa zhodli na tom, že personálny audit budú považovať za uzavretý a poverujú 

starostu vykonať túto interiérovú úpravu. 

 

Ad 4) Dňa 05.08.2017 sa koná futbalový zápas v Ondavských Matiašovciach. 

Je potrebné zabezpečiť autobus, ktorého celková výška nákladov bude hradená 

z rozpočtu obce. Obyvatelia našej obce budú o danom výlete informovaní 

prostredníctvom obecného rozhlasu a internetovej stránky obce, aby sa 

záujemcovia záväzne nahlásili. Na tento výlet je potrebné pripraviť reklamné 

predmety, ako sú napr. perá, tričká, ktoré následne venujeme usporiadateľskej 

obci. 

 

Ad 5) Na základe niekoľkých požiadaviek starších občanov, starosta obce 

navrhuje pre seniorov zakúpiť 10 ks plastových nádob na komunálny odpad na 

kolieskach pre lepšiu manipuláciu do konca kalendárneho roka podľa rozpočtu 

na položke nakladanie s odpadmi. 

  Hlasovanie: ZA: všetci poslanci 

                                      PROTI: žiadny poslanec 

                                         ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

Ad 6) Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. zaslala obci Matiašovce  

Návrh  na uzavretie zmluvy o vecnom bremene. VSD, a.s. zrealizovala stavbu 

nadzemného  elektrického vedenia v Matiašovciach, Severná časť úprava NN 

a DP. V súvislosti s vysporiadaním  právnych vzťahov vlastníka stavby 

a vlastníkov dotknutých  parciel  po ukončení výstavby, VSD, a.s. navrhuje 

zriadenie vecného bremena bezodplatne. 



Hlasovanie: ZA: všetci poslanci 

                     PROTI: žiadny poslanec 

                                ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

Ad 7) Občianske združenie RAMAGU žiada o kúpu  90 kusov starých 

drevených stoličiek za symbolickú sumu nakoľko sa tieto stoličky používajú 

zriedkavo.  

Hlasovanie: ZA: žiadny poslanec 

                     PROTI: všetci poslanci 

                                ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

 

 Ad 8) Starosta oslovil projektantov za účelom určenia predbežnej ceny za 

vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu miestnych komunikácií na 

uliciach Pod lesom až po regulačnú stanicu, ďalej na uliciach Južná, Mlynská, 

ako aj k futbalovému ihrisku na ul. Nová minimálne po rodinný dom p. 

Ľuboslava Martančíka. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie na 

všetky úseky na opravu uvedených komunikácii a navrhovaného chodníka by 

bola od 6.000,00 € do 8.000,00 € (príloha č. 15). Projektanti zároveň vyčíslili 

celkové predbežné náklady na realizáciu týchto opráv vo výške približne 

650.000,- €. Nakoľko je táto suma vysoká a z rozpočtu obce nerealizovateľná, 

starosta navrhuje hľadať riešenia napríklad kombináciou s projektmi 

protipovodňových aktivít. Starosta bližšie informoval o podmienkach výziev na 

protipovodňové aktivity ako napr. výška spoluúčasti obce. Obec nedisponuje 

dostatočným množstvom finančných prostriedkov na pokrytie nákladov 

povinnej spoluúčasti obce, preto by bolo potrebné riešiť spoluúčasť formou 

úveru. Poslanci poverujú starostu, aby oslovil projektanta za účelom 

zhotovenia projektovej dokumentácie a následne sa bude vykonávať kroky 

k podaniu žiadosti o NFP. Poslanci Tyrpák a Veselovský navrhujú, aby sa obec 

zapojila do prípravy projektu protipovodňových opatrení. 

Poslanec Zibura navrhuje navýšiť úver, z ktorého by sa peniaze použili aj na 

asfaltovanie spomínaných komunikácií. 

 Poslanci OZ poverujú starostu zistiť aké sú podmienky vo výzve a priebežne 

o tom informovať poslancov OZ. 

 

Ad 9) Starosta informoval poslancov o vyhlásenej výzve na opravu hasičských  

zbrojníc v obciach. K podaniu žiadosti je potrebné vykonať niekoľko 

administratívnych zmien vo vzťahu k stavbe obecných garáží, dať vypracovať 

projektovú dokumentáciu a následne samotnú žiadosť podať. 

Poslanci OZ poverujú starostu vykonať všetky potrebné úkony k podaniu 

žiadosti o dotáciu. 

 

Ad 10) Starosta informoval poslancov o ukončení zmluvného vzťahu na 

kosenie verejných priestranstiev s Rastislavom Mirgom a o následnom 

uzatvorení novej zmluvy s Ing. Jánom Soľusom. Na základe prepočtu (príloha 



 
 

 

č. 16), ktorý starosta ozrejmil poslancom, je potrebné navýšiť čas kosenia 

verejných priestranstiev z pôvodných 110 hodín na 135 hodín z dôvodu 

potreby kosenia futbalového ihriska raz týždenne, aby nemusela obec riešiť 

hrabanie a vývoz zvyšnej trávy z futbalového ihriska. Hodinová sadzba sa 

ponecháva na  5,00 € na hodinu. 

                       Poslanci OZ berú  na vedomie. 

Ad11) Dňa 03.07.2017 o 17.30 sa uskutoční výberové konanie na post 

riaditeľky Základnej školy v Matiašovciach. Záujemkyňa je len jedna, PaedDr. 

Elena Galovičová. 

  Poslanci OZ berú  na vedomie.   

K bodu 15/  Poslanci OZ predniesli tieto interpelácie: 

Ján Zibura  

- požaduje predloženie 1. atestácie riaditeľky Materskej školy. Odôvodňuje 

to tým, že ak riaditeľka nepredloží atestáciu, zriaďovateľ je povinný ju 

podľa § 3 ods.7 písm. b) zákona 596/2003 Z.z. odvolať. Starosta 

informoval o splnení si tejto zákonnej povinnosti zo strany riaditeľky MŠ. 

- požaduje upraviť okolie Kaplnky Božej muky v smere ku futbalovému 

ihrisku po stavebných prácach pri tejto kaplnke. Starosta informoval, že 

bude v rámci reklamácie s dodávateľom dohodnuté ihneď.  

- navrhuje, aby hniezdo bociana bieleho z budovy starej fary bolo 

premiestnené až po opustení hniezda vtákmi v jesennom období,  

- z dôvodu často sa opakujúcich nedostatkov pri zimnej údržbe miestnych 

komunikácií a z dôvodu neplnenia rámcovej zmluvy od zhotoviteľa Petra 

Kriššáka, požaduje vyhlásiť nové výberové konanie na zimnú údržbu ciest 

ešte v jesennom období. Starosta informoval, že bude verejné obstarávanie 

bude vykonané v jesennom období. 

- požaduje, aby bolo úžitková voda v nádržiach na Dolnom cintoríne 

častejšie dopĺňaná členmi DHZ Matiašovce a aby bol poškodený ventil 

v čo najkratšej dobe vymenený. 

            Ing. Tomáš Veselovský, PhD. 

-  predniesol nespokojnosť niektorých obyvateľov obce na nepomer rozdelenia 

finančnej pomoci na opravu kostola Sedembolestnej Panny Mária na ulici 

Potok a kostola sv. Petra a Pavla na ulici Hlavnej. Odôvodňuje to tým, že obec 

poskytla  na opravu kostola na ulici Potok sumu, ktorá bola potrebná na 

vyrovnanie dlžnej sumy za rekonštrukciu a na opravu kostola na ulici Hlavná 

nebola poskytnutá adekvátna výška dotácie k výške celkového rozpočtu. 

Ostatní poslanci výšku dotácie na opravu obidvoch kostolov odôvodnili svojim 



rozhodntutím na predchádzajúcom zasadnutí OZ.    

K bodu 16/Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov. 

K bodu 17/ 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 23.30 hodine zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončil.  

 

V Matiašovciach dňa 30.06.2017  

 

 

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

 

                                  Ing. Tomáš Veselovský, PhD.   ......................................................  

 

 

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

 

 


