
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 15.03.2018 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 18.05 hodine a viedol starosta obce Mgr. 

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

poslancov OZ. Poslanci Jozef Semančík a Pavol Tyrpák svoju neúčasť ospravedlnili z dôvodu 

pracovných povinností. Zasadnutia sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce a riaditeľky 

Základnej a Materskej školy. 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 15.12.2017 

5. Návrh zmeny rozpočtu č. 1 

6. Správa hlavného kontrolóra z kontroly uznesení za rok 2017 

7. Správa hlavného kontrolóra z kontroly sťažností a petícií za rok 2017 

8. Správa hlavného kontrolóra z kontroly pokladne za 2.polrok  

9. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2018 o umiestňovaní volebných 

plagátov na území obce Matiašovce a o úhradách za niektoré služby počas volebnej 

kampane 

10. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 2/2018, ktorým sa ruší všeobecné 

záväzné nariadenie obce č. 1/2014 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska 

a detského ihriska 

11. Prevádzkové poriadky multifunkčných ihrísk na ul. Južná a ul. Potok a Prevádzkový 

poriadok detského ihriska na ul. Južná  

12. Žiadosti o odpredaj pozemkov na stavebné účely pozemku na stavebné účely 

13. Majetkovo – právne usporiadanie pozemkov na ul. Hlavná 

14. Kosenie verejných priestranstiev v roku 2018 

15. Voľba posudkovej komisie pri obci 

16. Rôzne – žiadosť o prešetrenie pozemku (ul. Potok), oprava miestnej komunikácie na 

ul. Pod lesom, predbežné náklady na zriadenie II. triedy v MŠ, nedoplatky za zemný 

plyn (OÚ, ZŠ), nadčasy v Základnej škole, žiadosť o poskytnutie príspevku – Milan 

Budzák, výrub drevín v k.ú., udržiavacie práce na majetku obce v roku 2018 (interiér 

v MŠ, vodojem na ul. Potok, interiér obecnej knižnice, oporný mú ul. Južná, areál MŠ, 

interiér KD na ul. Potok a pod), Správa hlavného kontrolóra obce Matiašovce za rok 



2017, doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu, Zamagurský hokejový turnaj 

generácií 

17. Interpelácie poslancov OZ 

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. Do bodu č. 16 doplnil témy (práva hlavného 

kontrolóra obce Matiašovce za rok 2017, doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu, 

Zamagurský hokejový turnaj generácií) a o tomto pozmenenom 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, Matúš 

Bolcarovič - člen a Ján Zibura - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení 

Matúš Bolcarovič - predseda, Ing. Tomáš Veselovský, PhD. - člen a Ján Zibura - 

člen. 

K bodu 3/ Za zapisovateľa bola určená Bc. Mária Čarnogurská. Overovatelia zápisnice a 

prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Matúš Bolcarovič a Ing. Tomáš 

Veselovský, PhD.. 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. 

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

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

sa navýši o sumu 38.000,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na 

sumu 423.600,00 €. Hlavná zmena je vykonaná z dôvodu navýšenia podielových 

daní, ďalej z dôvodu príjmu finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov 

formou podpory z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej z dôvodu 

navýšenia počtu žiakov v Základnej škole. Ostatné zmeny sú vyvolané úpravou 

medzi rozpočtovými položkami. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 6/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu z finančnej kontroly na mieste 

z plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce za 

obdobie roka 2017 (príloha č. 3), z ktorej vyplýva, že niektoré uznesenia nie sú 

doposiaľ zrealizované. Jedná sa o uznesenia č. 13/12017, 36/4/2017, 12/5/2017a), 

12/5/2017b), 10/1/2017, 15/1/2017, 12/2/2017, 15/3/2017 a 25/6/2017.  OZ tieto 



body opätovne prerokovalo a stanovilo lehoty na ich zrealizovanie. OZ ruší 

uznesenia č. 10/1/2017, 12/2/2017, 16/2/2017, 20/2/2017, 21/2/2017 a 23/4/2017. 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce. 

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

z vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 (príloha č.4), z ktorej vyplýva, že v 

roku 2017 boli na Obecnom úrade Matiašovce doručené rôzne dotazy od občanov. 

Tieto dotazy nespĺňali podmienky sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o 

sťažnostiach. Podania sa prešetrili a boli vybavené v zákonom stanovenej lehote 

ako iné podania alebo námietky. Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne 

záväzných právnych predpisov, ani interných predpisov.  

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce. 

K bodu 8/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu o kontrole pokladne za 2. 

polrok 2017 (príloha č. 5). Z danej kontroly bola vypracovaná správa, z čoho 

vyplýva, že neboli zistené nedostatky v dokladovaní výdavkov, vo vedení 

pokladne a dodržiavania limitu pokladničnej hotovosti. Iné nedostatky zistené 

kontrolou, ktoré bolo možné odstrániť počas kontroly boli do ukončenia kontroly 

odstránené.  

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.  

K bodu 9/ Starosta predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2018 

o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Matiašovce a o úhradách za 

niektoré služby počas volebnej kampane s účinnosťou od 01.04.2018 (príloha č. 

6). 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 10/ Starosta predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 2/2018, 

ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2014 Prevádzkový 

poriadok multifunkčného ihriska a detského ihriska s účinnosťou od 01.04.2018 

(príloha č. 7) z dôvodu, že prevádzkové poriadky ihrísk nemajú byť regulované 

nariadením obce, ale iba vnútorným predpisom, ktorých obsah môže byť takmer 

totožný s prevádzkovým poriadkom prijatým formou nariadenia. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

PROTI: žiadny poslanec 

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 11/  Na základe legislatívnych zmien starosta pripravil znenia nových 

Prevádzkových poriadkov multifunkčných ihrísk na ul. Južná a ul. Potok, 

a Prevádzkového poriadku detského ihriska na ul. Južná. Upozornil na zmenu 

poplatkov za užívanie multifunkčných ihrísk, ktoré sú uvedené v týchto 

prevádzkových poriadkoch. Poslanci poverili starostu obce, aby oslovil športovo-

založených dobrovoľníkov z obce za účelom odovzdania a preberania kľúčov od 

multifunkčných ihrísk. Poslanci navrhujú stanoviť poplatok vo výške 10,00 € 



v prípade straty kľúčov od osvetlenia od občana, ktorý posledný užíva ihrisko s 

osvetlením. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 12/ Obec disponuje ďalšou žiadosťou o odkúpenie alebo darovanie stavebného 

pozemku, a to pani Valériou Závackou (príloha č. 8). 

 Hlasovanie:  ZA: Matúš Bolcarovič, Ing. Tomáš Veselovský, PhD. 

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: Ján Zibura 

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. pri 

prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, je potrebné 

rozhodnutie trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Z uvedeného dôvodu nie je 

možné o tejto žiadosti rozhodnúť a tento bod bude predmetom nasledujúceho 

mimoriadneho zasadnutia OZ. 

 

K bodu 13/  

Ad 1) Starosta predniesol poslancom geometrický plán č. 119/2017 (príloha č. 9) 

vyhotovený Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 19.12.2017 za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie v bočnej časti ulice 

Hlavná, t. j. Nižný dvor, a to novovytvorenej parcely KN-C č. 367/2, druh 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 95 m2. Vlastníkmi susedných 

pozemkov, ktorých sa majetkovoprávne vysporiadanie týka sú páni František 

Kuchta, Milan Pompa, Viliam Ovšonka a Ján Repel, ktorí si dali vypracovať 

vyššie uvedený geometrický plán. Podľa znaleckého posudku č. 6/2014 

vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Trebuňom zo dňa 14.01.2014, ktorý obec má 

k dispozícii, je cena za m2 pozemku stanovená na 1,33 €/m2 t. j. 126,35 € za 95 

m2. Na základe uvedeného poslanci súhlasia s návrhom kúpnej zmluvy. Zároveň 

súhlasia s kúpou tohto novovytvoreného pozemku podľa vyššie opísaných 

podmienok a poverujú starostu vykonať prevod. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

Ad 2) Starosta predniesol poslancom geometrický plán č. 8/2017 (príloha č. 10) 

vyhotovený Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 21.02.2018 za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie v bočnej časti ulice 

Hlavná, t. j. za predajňou COOP Jednota, a to novovytvorených parciel KN-C č. 

340/2, druh záhrady o výmere 44 m2 a KN-C č. 354/1, druh zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 692 m2. Vlastníkmi susedných pozemkov, ktorých 

sa majetkovoprávne vysporiadanie týka sú páni František Kuchta, Ján Tulušák, 

Ján Zajonc a Dominik Duda. Menovaní chcú svoje diely v novovytvorených 

parcelách darovať v prospech obce pre budúcu rekonštrukciu miestnej 

komunikácie. Pre majetkovo-právne usporiadanie týchto pozemkov je však 

potrebné aj niekoľko dielov v novovytvorených parcelách kúpiť od vlastníkov, 



ktorí v obci nežijú a z tejto miestnej komunikácie nemajú osoh. Podľa 

predbežného znaleckého posudku vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Trebuňom 

zo dňa 10.02.2017, ktorý obec má k dispozícii, je cena za m2 týchto pozemkov 

stanovená na 3,26 €/m2. Na základe uvedeného poslanci súhlasia s návrhom 

kúpnej zmluvy s vlastníkmi, ktorí chcú predať diely v novovytvorených parcelách 

a súhlasia s prijatím daru od vlastníkov pozemkov. Zároveň súhlasia s kúpou 

a získaním daru týchto novovytvorených pozemkov podľa vyššie opísaných 

podmienok a poverujú starostu vykonať prevod. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 14/ Na základe správy kontrolóra z finančnej kontroly na mieste z kosenia verejných 

priestranstiev z roku 2017 vyplynulo, že náklady na kosenie verejných 

priestranstiev v predchádzajúcom roku boli v sume 5.222,90 €, čo je podstatne 

viac ako boli výdavky po minulé roky. Hlavný kontrolór obce navrhol OZ 

prehodnotiť iné možnosti kosenia verejných priestranstiev. Na základe uvedeného 

starosta navrhuje kosenie týchto verejných priestranstiev novými pracovníkmi 

obce. Poslanec Ján Zibura navrhuje prehodnotiť kosenie pozemku za Materskou 

školou, ktorý vlastní a udržiava obec z dôvodu, že na tento pozemok údajne berie 

dotácie z Poľnohospodárskej platobnej agentúry p. Martančík. Všetci roľníci 

užívajúci cudziu pôdu musia mať nájomné zmluvy s vlastníkom pôdy. Starosta 

uviedol, že p. Martin Martančík bol v roku 2017 za ním s požiadavkou 

o využívanie tohto pozemku na poľnohospodárske účely a ako kompenzáciu 

nákladov za kosenie tohto priestranstva obcou sľúbil, že sa bude podieľať na 

nákladoch DHZO, ktorý si udržiava športové ihrisko svojpomocne. Podľa 

vyjadrenia veliteľa DHZ p. Martina Kuchtu doručil p. Ľuboslav Martančík, 

predseda DHZO a zároveň brat žiadateľa 50,00 € ešte v roku 2017 hasičom na 

nákup PHM pre kosenie ihriska. Poslanci však poverujú starostu obce, aby vyzval 

p. Martančíka k podpisu nájomnej zmluvy vo výške nájomného, aby pokrylo 

ročné náklady na kosenie tejto verejnej zelene t. j. cca 50,00 €. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanec  

PROTI: žiadny poslanci  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 15/Vzhľadom k častým poruchám motorového  vozidla obce je nevyhnutné, aby 

zamestnanec obce – Ján Rušin mal uzatvorenú poistnú zmluvu za účelom krytia 

majetku obce. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania 

kryje niektoré škody, za ktoré zamestnanec zodpovedá. Poistná suma by mala 

zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od 

zamestnanca na úhradu podľa platných, všeobecne záväzných právnych 

predpisov, t. j. mala by zodpovedať štvornásobku, resp. trojnásobku priemerného 

mesačného zárobku daného zamestnanca. Túto funkciu prevezme Komisia správy 

majetku a rozvoja obce, preto nie je potrebné zriaďovať novú komisiu pri OZ 



a Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o uzatvorení vyššie 

uvedenej zmluvy. 

 

K bodu 16/  

Ad 1) Žiadosť o prešetrenie pozemku – ul. Potok. Na zasadnutie OZ prišiel pán 

Štefan Bjalončík a 12 obyvateľov ulice Potok. Títo obyvatelia doručili obci 

sťažnosť na pána Bjalončíka (príloha č. 11), ktorý im bráni v prejazde k ich 

pozemkom a lesom. Pán Bjalončík sa obraňuje tým, že predmetná komunikácia je 

v jeho osobnom vlastníctve, ktorú získal kúpnou zmluvou od p. Cecílie 

Danielčákovej. Pán Miloslav Ovšonka vyzval p. Bjalončíka o vysvetlenie z akého 

dôvodu chce odkúpiť most, ktorý vedie ku pozemkom všetkých zainteresovaných, 

teda aj p. Bjalončíka. Pán Bjalončík to odôvodňuje tým, že si chcel zabezpečiť 

prístup k svojmu pozemku, do ktorého zasahuje aj predmetný mostík. Zákaz 

prejazdu a ničenie jeho časti pozemku odôvodňuje svojimi finančnými 

investíciami, a to nákladmi na materiál, mechanizmy a samotnú prácu, ktorou 

čiastočne opravil vzhľad a funkčnou existujúcej cesty vedúcej cez jeho pozemok. 

Sťažuje sa na nezáujem občanov ulice Potok o stav miestnej komunikácie, ktorí 

využívajú túto komunikáciu a zároveň ju aj ničia. Pani Mária Furcoňová vyjadrila 

názor, že most je pre obyvateľov chápaný ako dedičstvo po predkoch, a teda patrí 

každému. Pán Dušan Džurňák so zákazom tiež nesúhlasí a zdôrazňuje, že sa cesta 

používala do tohto času bez obmedzenia. Pán Jozef Furcoň navrhuje cestné 

obmedzenie, pán Bjalončík však nesúhlasí s používaním veľkých 

a nadrozmerných strojov. Ostatní obyvatelia zúčastnení na OZ taktiež vyjadrili 

svoju nespokojnosť so vzniknutou situáciou. Pán Bjalončík v čiastočnej snahe 

predísť ďalším konfliktom, súhlasí s darovaním časti predmetného pozemku obci, 

avšak za niekoľkých podmienok. Žiada o udržiavanie a zodpovednosť za celú 

darovanú časť pozemku a o navrátenie finančných nákladov, ktoré investoval do 

prerábky tejto cesty. Podľa zamerania geodeta je veľkosť predmetného pozemku 

cca 650 m2. Pán Bjalončík žiada 10 €/m2. Celkovú sumu vyplatenia požaduje vo 

výške 6.000,00 €.  Starosta upozorňuje na znalecký posudok, ktorý určuje sumu 

3,26 €/m2 za pozemky miestnych komunikácií. Následne spolu s poslancami 

odrátali z požadovanej sumy 6.000,00 € celkové náklady obyvateľov Potok vo 

výške 4.000,00 €, ktorí sa aktívne podieľali na rekonštrukcii mosta v roku 2011. S 

vyplatením sumy iba 2.000,00 € p. Bjalončík nesúhlasí. Navrhuje darovanie 

pozemku do vlastníctva obce a vyplatenia sumy 3.000,00 € za jeho náklady 

spojené s úpravou časti miestnej poľnej komunikácie. Zúčastnení obyvatelia ulice 

Potok s touto ponukou súhlasia. Zároveň poslanci poukazujú na nutnosť 

postarania sa o stav tejto komunikácie aj občanmi ulice Potok. Pán Vendelín 

Glodžák navrhuje poslancom prispieť polovicou sumy z tejto ceny. Poslanci 

nesúhlasia a poukazujú  na vysoké výdavky obce s blížiacou sa rekonštrukciou 

miestnej komunikácie na ul. Pod lesom. Obyvatelia obce Potok sa zhodli, že na 

svojom najbližšom stretnutí sa dohodnú na cene poplatku pre jednotlivca 

a osobách, ktoré budú oslovené prispieť a následne budú starostu a poslancov OZ 



kontaktovať za účelom vyhotovenia kúpnej zmluvy, vyplatenia kúpnej ceny 

a uskutočneniu prevodu do vlastníctva obce. 

Poslanci OZ berú na vedomie dohodu o dočasnom užívaní poľnej komunikácie 

medzi obyvateľmi ulice Potok a p. Bjalončíkom do termínu 31.08.2018, ak dôjde 

k vyplateniu vyššie uvedenej sumy v prospech p. Bjalončíka, aby mohlo dôjsť 

k prevodu pozemku do vlastníctva obce. Ak obec bude vlastniť daný pozemok, 

bude v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí povinná sa o pozemok 

patrične starať. 

Ad 2) Starosta oslovil rôzne firmy za účelom určenia nezáväznej predpokladanej 

hodnoty zákazky ceny na realizáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. 

Pod lesom. Najvýhodnejšiu ponuky prišli od spoločnosti BAPAS s.r.o 

a EKOSPOL RECYCLING s.r.o.. Na základe požiadaviek obce (podľa 

predbežnej kalkulácie projektanta) vyčíslili obidve spoločnosti predbežnú sumu za 

realizáciu tejto rekonštrukcie na cca 265.000,00 € s DPH. Nakoľko je táto suma 

vysoká a obec nedisponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov na 

pokrytie nákladov, je potrebné riešiť toto financovanie formou úveru. Poslanci 

poverujú starostu, aby oslovil projektanta za účelom dokončenia projektovej 

dokumentácie. Následne poverujú starostu, aby zabezpečil verejné obstarávanie, 

stavebné povolenie a oslovil komerčné banky inštitúcie za účelom zabezpečenia 

najvýhodnejšieho úveru. 

Ad 3) Na základe žiadostí o prijatie detí do Materskej školy doručených 

riaditeľkou je počet záujemcov o predškolské vzdelávanie v našej obci zvýšený až 

na 34 detí s predpokladaným nástupom od 01.09.2018. V tomto prípade je nutné 

niektoré priestory Materskej školy rekonštruovať. Na základe projektovej 

dokumentácie, ktorá bola schválená Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, pracovisko Poprad predniesol starosta návrh 

možnej rekonštrukcie. Celková suma predbežných nákladov na túto aktivitu, ktorá 

zahŕňa sumu rekonštrukcie a náklady na mzdy ďalších potrebných zamestnancov 

je cca 25.000 €. Poslanec Zibura navrhuje vyčísliť presnú výšku nákladov 

potrebných na rekonštrukciu, nákup potrebného vybavenia a pokrytie nákladov na 

mzdy. Poslanci Veselovský a Bolcarovič súhlasia s čiastočnou, ale len 

nevyhnutnou rekonštrukciou, ktorá by zabezpečila plynulú prevádzku Materskej 

školy s navýšeným počtom detí. Poslanci poverujú starostu zabezpečiť rozpočet 

len na najnevyhnutnejšiu rekonštrukciu, a to kuchyňu, jedáleň pre ZŠ a chodby. 

Tento bod bude predmetom nasledujúceho mimoriadneho zasadnutia OZ. 

 

Ad 4) Starosta predniesol vysvetlenie k zvýšenej spotrebe zemného plynu (ZP) 

v budovách Obecného úradu a Základnej školy. V budove Obecného úradu bol 

nedoplatok vo výške 1.630,86 €. Tento nárast nastal z dôvodu úplnej využiteľnosti 

budovy vo všetkých miestnostiach, vysokému odberu ZP počas svadieb a taktiež 

kvôli nastaveným nižším preddavkovým platbám za dodávku ZP. V budove 

Základnej školy bol nedoplatok vo výške 557,04 €. Dôvodom bolo zlé nastavenie 

kotla, ktorý po inštalácii kúrenia nemal nainštalované ekvitermické čidlo v 

exteriéri, čo malo za následok, že kotol neporovnával vnútornú a vonkajšiu 



teplotu. Následne pedagógovia, ale aj žiaci manuálne prestavovali termostatické 

hlavice radiátorov. Taktiež je po výmene kúrenia navýšený počet radiátorov oproti 

pôvodnému počtu gamatiek. Po celkovom nastavení technik odporúča v prípade 

potreby zníženia alebo zvýšenia teploty v Základnej škole upravovať ju iba 

prostredníctvom termostatu. 

Poslanci OZ berú na vedomie. 

Ad 5) Riaditeľka Základnej školy vysvetlila poslancom OZ príčiny nadčasov od 

septembra 2017 do februára 2018 (príloha č. 12). Uviedla, že pri lekárskom 

vyšetrení niektorého učiteľa je nutný jeho zástup. Následkom toho vznikajú 

uvedené nadčasy.  

Poslanci OZ berú na vedomie.  

Riaditeľka školy predniesla požiadavku o vybudovaní altánku pre deti. Poslanec 

Zibura navrhuje na tieto aktivity využiť existujúce pódium pri multifunkčnom 

ihrisku. Pani riaditeľke navrhol vypracovať návrh na potreby detí, ako napríklad 

lavičky, stoly, tienidlo. Zároveň navrhuje pripevnenie existujúcich schodíkov 

k pódiu. Poslanec Veselovský tiež navrhuje používanie altánku na multifunkčnom 

ihrisku, aby ho mohli využívať aj deti Materskej školy, resp. občania. Poslanec 

Zibura upozorňuje na nutnosť certifikátu na altánok. Starosta poukazuje, že 

v Základnej škole sú potrebné financie na omnoho nevyhnutnejšie potreby ako 

ústredné kúrenie v hornej budove, opravu náterov striech či izoláciu obidvoch 

budov. Riaditeľka školy navrhla postupné financovanie altánku z peňazí 

školského klubu. 

Poslanci OZ s použitím peňazí zo ŠKD na účel financovania altánku súhlasia. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanec  

PROTI: žiaden poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

Ad 6) Pán Milan Budzák žiada obec o finančný príspevok na svoje umelecké diela 

(príloha č. 12). Poslanci OZ nesúhlasia s daným finančným príspevkom. 

Hlasovanie:  ZA: žiadny poslanec 

PROTI: všetci poslanci  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

Ad 7) Starosta informoval poslancov, že na schôdzi s poľnohospodárskymi 

subjektami bolo dohodnuté, aby si každý užívateľ poľnohospodárskej pôdy podal 

žiadosť na výrub drevín (ak je potrebné) na parcelách, ktoré obhospodaruje a tým,  

aby každý užívateľ pôdy zabraňoval zmenšovaniu výmery poľnohospodárskej 

pôdy v obci. Na základe udania vo veci výrubu pri „matiašovskom moste“ oproti 

bývalému areálu Poľnohospodárskeho družstva prišla Slovenská inšpekcia 

životného prostredia (SIZP) z Košíc. Tá na obhliadke miesta konštatovala, že 

požiada Štátnu ochranu prírody Správu pieninského národného parku o vyčíslenie  

environmentálnej hodnoty a spoločenskej hodnoty drevín a následne bude hľadať 

páchateľa tohto skutku.  

Poslanci OZ berú na vedomie. 

Ad 8) Od 01.03.2018 zamestnala obec 4 nových  pracovníkov. Starosta navrhuje 

ušetriť peniaze, a to tým, že títo zamestnanci budú pomáhať pri udržiavacích 

prácach na majetku obce v roku 2018. Predpokladá sa vypratanie a úprava 



interiéru KD na ul. Potok, výstavba vodojemu na ul. Potok, dokončenie oporného 

múru pri Materskej škole (MŠ), planírovanie areálu v MŠ, prestavba interiéru MŠ 

(jedáleň a kuchyňa cez letné prázdniny), maľovanie interiéru obecnej knižnice. 

Poslanci OZ súhlasia so zapracovaním nových zamestnancov pri udržiavacích 

prácach na majetku obce v roku 2018. 

Ad 9) Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu hlavného kontrolóra 

obce Matiašovce za rok 2017 (príloha č. 14), z ktorej vyplýva, že boli vykonané 3 

kontroly. Z daných kontrol neboli zistené žiadne nedostatky. Všetky záväzky v 

roku 2017 boli uhradené a obec disponuje aj dostatočným stavom finančných 

prostriedkov.  

Poslanci OZ berú na vedomie. 

Ad 10) Obec je žiadateľom o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 

Povinnou prílohou k žiadosti o dotáciu je potrebné doložiť doklad o zabezpečení 

spolufinancovania na daný projekt. Poslanci súhlasia so zabezpečením 

spolufinancovania tohto projektu. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanec  

PROTI: žiaden poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

Ad 11) Dňa 11.04.2018 sa v Levoči koná Zamagurský hokejový turnaj generácií. 

Hokejisti z našej obce žiadajú preplatiť dopravné náklady v sume 50.00 €. 

Poslanci súhlasia s preplatením týchto nákladov. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanec  

PROTI: žiaden poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 17/ Poslanci OZ predniesli tieto interpelácie:  

Ján Zibura 

- požaduje riešenie dopravnej situácie na ulici Hlavná osadením spomaľovacieho 

retardéru, aby sa spomalila doprava a tým zabezpečila vyššia bezpečnosť pri 

pohybe detí a rodičov. Starosta informoval o postupe zhotovenia 

spomaľovacieho prahu a jeho financovania zo strany obce. 

- požaduje vyasfaltovanie parkoviska pred obchodom COOP Jednota. Starosta 

informoval, že tento pozemok nie je vo vlastníctve obce a preto ho musí 

udržiavať vlastník, t. j. COOP Jednota Poprad. 

Ing. Tomáš Veselovský, PhD.  

- navrhuje riešiť dopravnú situáciu na Hlavnej ulici v spolupráci s Obvodným 

oddelením Polizajného zboru v Spišskej Starej Vsi.  

Starosta predniesol interpelácie poslanca Tyrpáka, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia: 

- požaduje okrytie prednej časti tribúny amfiteátra na multifunkčnom ihrisku, 

- požaduje osadenie novej bránky na multifunkčnom ihrisku. Interpelácie 

poslanca Tyrpáka budú predmetom nasledujúceho mimoriadneho zasadnutia 

OZ za jeho účasti. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanec  



PROTI: žiaden poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

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

K bodu 19/ 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 00.05 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

V Matiašovciach dňa 15.03.2018 

Overovatelia zápisnice:  Matúš Bolcarovič   ........................................... 

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

Zapisovateľ zápisnice:  Bc. Mária Čarnogurská  ........................................... 

 


