
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

1/4/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

podľa predloženého návrhu.  

 

Z: starosta obce 

T: 30.06.2017 

    

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

2/4/2017 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Pavol Tyrpák – 

predseda, Ing. Tomáš Veselovský PhD. – člen a Ján Zibura – člen.  

 

Z: starosta obce 

T: 30.06.2017 

    

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

3/4/2017 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Ján Zibura – 

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

 

Z: starosta obce 

T: 30.06.2017 

    

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

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

19.05.2017.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

    

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

5/4/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje použitie finančných prostriedkov vo výške 

4.300,00 € na rekonštrukčné práce v interiéri Materskej školy.  

 

Z: starosta obce 

T: do 31.08.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

6/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Školský vzdelávací program pre školský 

rok 2017/2018. 

 

Z: riaditeľ Základnej školy 

T: školský rok 2017/2018 

  

V Matiašovciach, 06.07.2017             Mgr. Marián Štefaňák 

               starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

7/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu riaditeľky Základnej školy 

o dotazníku, v ktorom rodičia všetkých budúcich prvákov v školskom roku 2017/2018 

súhlasili s výučbou anglického jazyka od prvého ročníka.  

 

Z: riaditeľ Základnej školy 

T: školský rok 2017/2018 

  

V Matiašovciach, 06.07.2017             Mgr. Marián Štefaňák 

               starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

8/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o personálnych zmenách na 

pozícii učiteľky.  

 

Z: starosta obce 

T: do 31.08.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

9/4/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje opravu kúrenia a vymaľovanie  interiéru v dolnej 

budove ZŠ.  

 

Z: starosta obce 

T: do 31.08.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

10/4/2017 – OZ v Matiašovciach odporúča zvýšiť denný úväzok upratovačky v Základnej 

škole z pôvodných 4,25 hodiny na 4,5 hodiny.  

 

Z: starosta obce 

T: od 01.07.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                 starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

11/4/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. III, kedy príjmová a 

výdavková časť sú vo výške 391.000,00 Eur. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je 

uvedený v prílohe.  

 

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: od 30.6.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

12/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu obce Matiašovce za rok 2016. 

 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 30.6.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

13/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu nezávislého audítora  

k hospodáreniu obce za rok 2016. 

Z: audítor 

T: 30.06.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

14/4/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

obce Matiašovce za rok 2016 bez výhrad. 

 

Z: starosta obce 

T: 30.06.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

 zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

15/4/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  

na tvorbu rezervného fondu vo výške 191,05 €. 

 

Z: starosta obce 

T: 30.06.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

16/4/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

2. polrok 2017. 

 

Z: hlavný kontrolór 

T: 2. polrok 2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

17/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Požiarny poriadok obce Matiašovce. 

 

 

Z: starosta obce 

T: 01.07.2017  

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

18/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o pokračovaní výtvarnej 

súťaže na uvítacie panely na začiatku a konci obce a o forme vyhlásenia výsledného návrhu. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

19/4/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s preplatením odmeny jednotlivcovi pre Dominiku 

Semančíkovú vo výške 20,00 € a súhlasí s nákupom sladkostí pre žiakov zo Základnej školy 

a Materskej školy. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                  starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

20/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o žiadostiach záujemcov 

o dokúpenie pozemkov od obce. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

21/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie zvýšenú spotrebu energie na verejnom 

osvetlení, ktorá nastala kvôli poškodeniu regulačných čipov.  

 

Z: starosta obce 

T: 30.6.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

22/4/2017 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s nákupom a montážou svietidiel verejného 

osvetlenia na základe požiadaviek občanov alebo vlastníkov nehnuteľností. 

 

Z: starosta obce 

T: 30.6.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

23/4/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s interiérovou úpravou kancelárie Obecného úradu. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

24/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o pripravovanom futbalovom 

zápase v Ondavských Matiašovciach dňa 5.8.2017. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

25/4/2017 OZ v Matiašovciach súhlasí s úhradou nákladov za dopravu autobusom, základné 

občerstvenie pre cestujúcich a zabezpečenie reklamných predmetov k pripravovanému 

futbalovému zápasu v Ondavských Matiašovciach. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

26/4/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s nákupom 10 ks plastových nádob s kolieskami na 

komunálny odpad pre dôchodcov. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

                                         starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

27/4/2017 – OZ v Matiašovciach schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

medzi Obcou Matiašovce ako povinným a Východoslovenskou distribučnou a.s. ako 

oprávneným, ktoré povinný zriaďuje in personam v rozsahu svojho spoluvlastníckeho 

podielu v prospech oprávneného na základe umiestnenia elektro-energetického zariadenia 

vyznačeného na Geometrickom pláne č. 62/2017, vyhotoveného firmou GEODETING s.r.o. 

IČO 36216801, na pozemkoch zapísaných na LV č. 1, a to parcelu registra E KN č. 309, 

druh pozemku: trvalé trávnaté plochy o výmere 2943 m2, ďalej parcelu registra C KN č. 

626/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 3233 m2, ďalej parcelu registra 

C KN č. 284/1, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 145 m2, ďalej parcelu registra C 

KN č. 621/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 6568 m2, ďalej parcelu 

registra C KN č. 625/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 4147 m2, 

ďalej parcelu registra C KN č. 618/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 

1402 m2 a na pozemku zapísanom na LV č. 963, a to parcelu registra E KN č. 71, druh 

pozemku: lesné pozemky o výmere 268 m2,  bezodplatne. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

28/4/2017 – OZ v Matiašovciach neschvaľuje odpredaj starých drevených stoličiek na 

základe žiadosti Ramagu, o.z. 

 

Z: starosta obce 

T: 30.6.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

29/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o cenových reláciách 

týkajúcich sa opravy miestnych komunikácií a výstavby chodníkov. 

 

Z: starosta obce 

T: 30.06.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

30/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o nutnosti vykonať 

administratívne zmeny k stavbe novej hasičskej zbrojnice. 

 

Z: starosta obce 

T: 30.06.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

31/4/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s navýšením celkového pracovného fondu  kosenia 

verejných priestranstiev z pôvodných 110 hodín na 135 hodín. 

 

Z: starosta obce 

T: od 01.07.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

 

32/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o termíne výberového 

konania a o doručených žiadostiach záujemcov na post riaditeľky Základnej. 

 

Z: starosta obce 

T: 30.6.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

 

33/4/2017 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o doručení 1. atestácie 

riaditeľky Materskej školy. 

 

Z: starosta obce 

T: 30.6.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

 

34/4/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s premiestnením hniezda bociana bieleho z budovy 

starej fary až po opustení hniezda vtákmi v jesennom období. 

 

Z: starosta obce 

T: do 15.12.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

 

35/4/2017 – OZ v Matiašovciach súhlasí s vykonaním prieskumu trhu na zimnú údržbu 

miestnych komunikácií v jesennom období 2017 s dohodnutím presných podmienok údržby. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.11.2017 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 30. júna 2017 

 

36/4/2017 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce  

a) vykonať prieskum trhu k stavebným rekonštrukčným prácam v interiéri 

Materskej školy, 

b) osloviť geodeta za účelom vytvorenia návrhu geometrického plánu pre výstavbu 

rodinných domov za Obecným úradom, 

c) osloviť projektanta za účelom vytvorenia vizualizácie priestoru po výstavbe 

rodinných domov za Obecným úradom,  

d) osloviť právnika za účelom prípravy návrhu kúpnej zmluvy na prevod pozemkov 

z obce v prospech záujemcov s určením detailných a zákonne možných 

podmienok prevodu, 

e) vykonať interiérovú úpravu na predelenie kancelárie Obecného úradu, 

f) informovať verejnosť o futbalovom zápas v Ondavských Matiašovciach 

a pripraviť  reklamné predmety pre usporiadateľskú obec, 

g) zistiť podmienky výzvy protipovodňových opatrení spojenú s  opravou 

miestnych komunikácií, 

h) vykonať všetky potrebné administratívne úkony týkajúce sa stavby novej 

hasičskej zbrojnice, 

i) dokončiť úpravy okolia Božej muky v smere k futbalovému ihrisku v rámci 

projektu „Obnova kaplniek v obci Matiašovce“, 

j) vykonať prieskum trhu na zimnú údržbu miestnych komunikácií, 

k) zabezpečiť opravu ventila na nádrži na úžitkovú vodu na Dolnom cintoríne, 

l) zabezpečiť cez členov Dobrovoľného hasičského zboru častejšie plnenie nádrží 

na cintorínoch.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 06.07.2017      Mgr. Marián Štefaňák 

             starosta obce 

 


