
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 28.09.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 17.15 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 dočasnú neúčasť ospravedlnil z dôvodu 

pracovných povinností a poslanec Jozef Semančík ospravedlnil  svoju  neúčasť z 

dôvodu práceneschopnosti. 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 30.06.2017 

5. Návrh zmeny rozpočtu č. 4 

6. Správa hlavného kontrolóra obce – Mladosť Matiašovce - 2016  

7. Správa hlavného kontrolóra obce – DHZ Matiašovce – 2016 

8. Žiadosť o súčinnosť – funkcia prísediaceho na Okresnom súde v Kežmarku 

9. Žiadosť o sponzorský príspevok – MO SRZ Spišská Stará Ves  

10. Návrh kúpnej zmluvy a geometrického plánu k výstavbe rodinných domov pod           

Obecným úradom 

11. Žiadosti o odkúpenie alebo darovanie pozemku na stavebné účely – Mráz Jozef, Peter 

Barľák a Diana Marhefková 

12. Vyhodnotenie verejnej výtvarnej súťaže  

13. Rôzne – zmena Územného plánu obce, termín verejného zhromaždenia, návšteva 

Ondavských Matiašoviec 5.8.2017, oprava ciest a výstavba chodníkov v obci , zvláštne 

užívanie miestnych komunikácií – prekopávky, doplnenie svietidiel verejného osvetlenia, 

zníženie dane z nehnuteľnosti, za psa a poplatku za komunálne odpady – vysvetlenie, 

Príprava a výroba jedál v Školskej jedálni pri Materskej škole, termín Mikuláša v obci 

14. Interpelácie poslancov 

15. Podnety a návrhy od občanov  



16. 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 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 Pavol Tyrpák a  Ján Zibura. Predseda mandátnej 

komisie potvrdil účasť 3 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.  

 

K bodu 5/  Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh IV. 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 395.225,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci                     

    PROTI: žiadny poslanec                                                   

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 6/  Hlavný kontrolór obce pripravil a predniesol správu z Kontroly nakladania 

s majetkom futbalového klubu Mladosť Matiašovce a finančných prostriedkov 

vyčlenených na tento účel za obdobie roka 2016 (príloha č. 3). Z danej kontroly 

neboli zistené  nedostatky. 

K bodu 7/  Hlavný kontrolór obce pripravil a predniesol správu z Kontroly nakladania s 



majetkom DHZ a finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel za obdobie 

roka 2016 (príloha  č. 4). Z danej kontroly neboli zistené nedostatky. 

 

K bodu 8/  Okresný súd žiada obec o súčinnosť pre hľadanie kandidáta na funkciu 

prísediaceho (príloha č. 5). Na túto funkciu sa prihlásil len jeden záujemca, ktorý 

však nespĺňal podmienku veku nad 30 rokov. Iní záujemcovia sa neprihlásili. 

 

K bodu 9/  MO SRZ Spišská Stará Ves žiada o sponzorský príspevok na tlač knihy o 

rybárstve v Zamagurí (príloha č. 6). Poslanec Veselovský poukázal na to, že 

v obci je málo aktívnych rybárov. Z toho dôvodu nemusia byť takmer žiadne 

údaje o rybárstve za našu obec. Obec by bola spomenutá v knihe len ako sponzor.

  

Poslanci OZ nesúhlasia so sponzorským príspevkom. 

 

Čas 17.40 hod. – poslanec  Matúš Bolcarovič prišiel na zasadnutie OZ 

 

K bodu 10/ Starosta predniesol návrh kúpnej zmluvy a náčrtu geometrického plánu 

k výstavbe rodinných domov za  Obecným úradom. Poslanci s daným 

vypracovaným  geometrickým plánom súhlasia.  

Poslanec Zibura upozorňoval na izolačný stav žumpy. V prípade, že žumpa 

preteká, budú na jej opravu potrebné ďalšie finančné prostriedky alebo bude 

potrebná výstavba čističky odpadových vôd. Potencionálny záujemca bude musieť 

brať do úvahy fakt, v akom stave sa daný pozemok za obecným úradom nachádza. 

Následne navrhuje predávať pozemok o rozmere 1000 m² za trhovú cenu. 

Odôvodňuje to tým, že ak má záujemca finančné prostriedky na stavbu rodinného 

domu, mal by mať aj na kúpu pozemku. S predajom pozemku v sume 1€ za m² 

nesúhlasí. Pozemky navrhuje odpredať až po breh, čím by sa zmenšil aj priestor 

pre kosenie obecných priestranstiev.  

Ostatní poslanci navrhujú ponechať rozlohu pozemkov na 550 m², s možnosťou 

dokúpiť si zvyšnú časť k pozemku neskôr. Cenu pozemku navrhujú menšiu, 

vzhľadom k jeho charakteru. Ak sa pozemky poskytnú za symbolickejšiu cenu, 

výstavba rodinných domov a tým aj rozvoj obce sa rozbehne. Poslanci navrhujú 

urobiť geometrický plán a zabezpečiť všetky potrebné úkony k definitívnemu 

schvaľovaciemu procesu na stavebné pozemky. Trhová cena pozemku v obci 



Matiašovce sa pohybuje na úrovni 7 až 10€/m².  

Poslanec Tyrpák navrhuje znížiť trhovú cenu o 50%, t.j. na 3,50 €/m².  

Poslanec Bolcarovič navrhuje ponechať symbolické 1,0 €/m², ale s podmienkou, 

aby si záujemcovia priekopu preložili na vlastné náklady.  

Poslanec Veselovský navrhuje 2,0 €/m².  

Na záver sa poslanci na konečnom riešení nezhodli. 

Poslanci OZ poverujú starostu obce, aby vykonal výkop a úpravu priekopy pozdĺž 

celého úseku pozemku. Na základe finančných nákladov na túto úpravu bude 

stanovená predajná cena pozemku za m². 

Hlasovanie za výmenu 550 m2: ZA: 3 poslanci 

      PROTI: Ján Zibura 

      ZDRŽAL SA HLASOVANIA: žiadny poslanec 

 

K bodu 11/ Starosta  predniesol poslancom OZ ďalšie žiadosti o odkúpenie resp. 

darovanie  pozemkov za Obecným úradom (príloha č. 7 až 9). Momentálne máme 

6 záujemcov o tieto pozemky na stavebné účely. 

 

K bodu 12/ Do verejnej výtvarnej súťaže nám pani Lucia Ovčaríková Čarnogurská poslala tri 

návrhy vstupných uvítacích panelov. Starosta ocenil záujem občanov o hlasovanie 

v tejto výtvarnej súťaži, do ktorej sa celkovo zapojilo 250 občanov. Vyhral návrh 

č. 1, za ktorý hlasovalo až 150 ľudí (príloha č. 10). Poslanci poverujú starostu 

vykonať výber zhotoviteľa a uskutočniť zrealizovanie . 

 

K bodu 13/ 

Ad 1) Starosta opätovne predniesol poslancom možnosť vykonať zmenu 

Územného plánu obce z roku 2004 za účelom aktualizácie potrieb a smerovania 

rozvoja obce. 

Poslanci OZ  berú na vedomie. 

Ad 2) Poslanci navrhujú uskutočniť verejné zhromaždenie dňa 29.12.2017 po 

svätej omši. 

Ad 3) Starosta poďakoval poslancovi Veselovskému za účasť na akcii v  

Ondavských Matiašovciach. Poslanec Bolcarovič sa vopred  ospravedlnil za 

neúčasť. Starosta vyjadril svoje sklamanie z neúčasti ostatných poslancov na tejto 

návšteve.  



Poslanec Veselovský kritizoval všeobecný nezáujem občanov o kultúru či šport 

v obci s odôvodnením, že obec vynakladá financie na takéto aktivity so zámerom 

prilákať svojich občanov a keď občania neprídu, tak sú tieto financie  neefektívne 

vynaložené, pre nízku účasť občanov. 

Poslanci OZ  berú na vedomie. 

Ad 4) Na opravu miestnej komunikácie (ďalej „MK“) je potrebné geodetické 

zameranie t.j. výškopis a polohopis. Následne je potrebné spracovať projektovú 

dokumentáciu s uvedením požiadaviek obce a obyvateľov celej ulice. Poslanci 

poverujú starostu urobiť projektovú dokumentáciu s rozpočtom, výškopis 

a polohopis. Následne budú oslovené banky za účelom zistenia podmienok 

poskytnutia úveru. Poslanci sa zhodli, že priorita opráv MK v obci je oprava MK 

na ul. Pod lesom. Popri tom bude obec pracovať na majetkovo právnom 

usporiadaní pozemkov na opravu ďalších MK a chodníka popri štátnej ceste na ul. 

Hlavná a ul. Potok. 

Ad 5) Vzhľadom na plánovanú opravu MK v roku 2018 na ul. Pod lesom je 

potrebné stanoviť termín ukončenia odpustenia poplatku cestného správneho 

orgánu pre všetkých žiadateľov na ul. Pod lesom podľa položky 82 zákona č. 

145/1995 Zb. o správnych poplatkoch o povolení na zvláštne užívanie miestnych 

komunikácii – prekopávky MK. Starosta navrhuje, aby sa tieto prekopávky 

miestnych komunikácií vykonávali len do konca novembra 2017 resp. do prvých 

mrazov. Odôvodňuje to tým, že občania po prekopávke nebudú môcť dať cestu do 

pôvodného stavu vzhľadom k počasiu. Občania budú na tento termín upozornení 

aj prostredníctvom obecného rozhlasu. 

Poslanci OZ  súhlasia s termínom ukončenia odpustenia poplatku. 

Ad 6) Spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. zaslala obci cenovú ponuka na doplnenie 

svietidiel v obci podľa požiadaviek občanov, ktorá je vo výške 19.235,10 € 

(príloha č. 11). Poslanci s dopĺňaním ďalších svetiel momentálne nesúhlasia. 

Ad 7) Na základe interpelácie poslanca Tyrpáka, starosta preveril zákonné 

možnosti zníženia alebo odpustenia daní z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku 

za komunálny odpad, čím by mohlo dôjsť k zníženiu príjmu rozpočtu obce 

približne až 2.000,00 € (príloha č. 12). Na základe uvedeného poslanci neuvažujú 

o dodatkoch k platnému všeobecne záväznému nariadeniu obce resp. novom 

všeobecne záväznom nariadení, ktorým by bolo možné poskytovať zníženia alebo 

odpustenia spomínaných daní či poplatkov. 



Poslanci OZ  berú na vedomie. 

Ad 8) Starosta predložil poslancom OZ vyjadrenie vedúcej Školskej jedálne 

pri Materskej škole v Matiašovciach, pani Gallikovej o spôsobe organizácie a 

prevádzky zariadenia školského stravovania (príloha č. 13) na základe podnetu 

riaditeľky Základnej školy PaedDr. Galovičovej. V zariadeniach školského 

stravovania sa zabezpečuje najmä zdravá výživa detí a žiakov. Materiálno – 

spotrebné normy pre školské stravovanie obsahujú záväzné receptúry aj gramáže 

pre jednotlivé kategórie stravníkov. 

Poslanci OZ berú na vedomie. 

Ad 9) Starosta informoval o pripravovanej výzve, kde je možné žiadať o 

rekonštrukciu kultúrneho domu. Podmienky výzvy sú dané tak, že ak budeme 

chcieť rekonštruovať stavbu Obecného úradu a kultúrneho domu tak najviac vo 

výške 100.000,00 €. Ak budeme rekonštruovať iba jestvujúci kultúrny dom, tak 

najviac vo výške 150.000,00 €, ale bez možnosti rekonštruovať budovu Obecného 

úradu. Poslanec Tyrpák navrhuje kúpiť a namontovať plech na celú budovu  

Obecného úradu, lebo aj tak je potrebné v blízkej budúcnosti natierať terajšiu 

strešnú krytinu. Poslanci OZ momentálne nesúhlasia s prerábaním projektovej  

dokumentácie za účelom podania žiadosti o dotáciu a poverujú starostu rokovať 

so zhotoviteľom žiadostí o NFP, aby za účelom vrátenia nevyčerpaných 

finančných prostriedkov za služby, ktoré mala obec predplatené. 

Ad 10) Starosta žiada poslancov, aby stanovili termín odovzdávania 

mikulášskych balíčkov deťom z obce. Veková hranica detí, ktorým bude balíček 

odovzdaný ostáva nezmenená, t.j. 12 rokov. 

Poslanci OZ schvaľujú termín 6.12.2017 a zároveň poverujú starostu rokovať 

s kňazom o možnosti spojenia odovzdávania balíčkov so svätou omšou v kostole. 

  

K bodu 14/ Poslanci predniesli tieto interpelácie: 

 

Pavol Tyrpák 

- navrhuje, aby sa nekosilo pred domami, ktorých okolie si upravujú vlastníci 

domov sami, 

- navrhuje znížiť frekvenciu kosenia verejných priestranstiev, ktorú pán Soľus 

oponuje s argumentom, že častejším kosením sa kosí ľahšie, 



- údajne sa niektorí obyvatelia obce sťažujú na kosenie okolo hrobov na cintoríne z 

dôvodu zašpinených hrobov od trávy. 

Poslanci navrhujú vyhodnotiť tohtoročné kosenie a na základe výsledku spraviť záver o 

ponechaní alebo znížení času kosenia. 

- navrhuje splanírovať zeminu pri hornom cintoríne a navoziť makadam alebo štrk 

z rieky, aby tam mohli parkovať autá z dôvodu blížiaceho sa sviatku Všetkých 

svätých.  

K bodu 15/  Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov.  

 

K bodu 16/ 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 21.30 hodine zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.  

 

V Matiašovciach dňa 28.09.2017  

 

 

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

                                 

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

 

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

 

 

 


