
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

1/1/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa 

predloženého a doplneného návrhu.  

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

2/1/2018 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Tomáš 

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

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

3/1/2018 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Matúš Bolcarovič - 

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

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

4/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 15.12.2017.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

5/1/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. I, kedy príjmová a 

výdavková časť sú vo výške 423.600,00 Eur. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený 

v prílohe.  

 

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: od 15.03.2018 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

6/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu z finančnej kontroly na mieste z 

plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce za obdobie roka 2017, 

Správu z finančnej kontroly na mieste z vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 a Správu 

o kontrole pokladne za 2. polrok 2017. 

 

Z: hlavný kontrolór obce  

T: 15.03.2018 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

7/1/2018 – OZ v Matiašovciach ruší uznesenia č. 10/1/2017, č. 12/2/2017, č. 16/2/2017, č. 

20/2/2017, č. 21/2/2017 a č. 23/4/2017. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15.marca 2018 

 

8/1/2018 – OZ berie na vedomie informáciu o čiastkovom plnení uznesení č. 10/1/2017, č. 

13/1/2017, č. 14/1/2017, č. 15/1/2017, č. 12/2/2017, č. 15/3/2017, č. 36/4/2017 a č. 12/5/2017. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

9/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o vypracovaní Prevádzkových 

poriadkov multifunkčných ihrísk na ul. Južná a ul. Potok a Prevádzkového poriadku detského 

ihriska na ul. Južná. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

10/1/2018 - OZ v Matiašovciach súhlasí s kúpnou zmluvou a súhlasí s kúpou parcely  – 

nehnuteľnosti do majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

a to novovytvorenej parcely KN-C č. 367/2 o výmere 95 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej na LV č. 1943, katastrálne územie Matiašovce, okres Kežmarok podľa 

geometrického plánu č. 119/2017 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 19.12.2017 a 

úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 20.12.2017 v sume 

1,33 €/m2 v celkovej sume 126,35 € od Jána Repela r. Repela trvale bytom Hlavná 79/112, 

05904 Matiašovce. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

11/1/2018 - OZ v Matiašovciach súhlasí s darovacou zmluvou a súhlasí s prijatím darov - 

nehnuteľností do majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

podľa geometrického plánu č. 8/2017 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 21.02.2017 

a úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 06.03.2017, a to: 

 

• novovytvorenej parcely KN-C č. 340/2, druh pozemku: záhrady o výmere 44 m2 

vytvorenej z parcely KN-C č. 340, druh pozemku: záhrady o celkovej výmere 224 m2, 

zapísanej na LV č. 813, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok, v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov Jána Zajonca r. Zajonca a Emílie Zajoncovej, r. Rusiňákovej, 

obaja trvale bytom Hlavná 90/130, 05904 Matiašovce,  

 

• diel č. 1 o výmere 115 m2, vytvorený z parcely KN-E č. 173/3, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 115 m2, zapísanej na LV č. 1046, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok, vo 

vlastníctve Jána Tulušáka, r. Tulušáka, PaedDr., trvale bytom Hlavná 88/126, 05904 



Matiašovce, s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B2 v 3/8-inách v pomere k celku 

a tento diel je zároveň súčasťou novovytvorenej parcely KN-C č. 354/1 druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 692 m2, 

 

• diel č. 6 o výmere 7 m2, vytvorený z parcely KN-E č. 175/5, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 7 m2 a diel č. 8 o výmere 91 m2, vytvorený z parcely KN-E 

č. 175/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 91 m2, obidve zapísané na 

LV č. 731, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok, vo vlastníctve Jána Tulušáka, r. Tulušáka, 

PaedDr., trvale bytom Hlavná 88/126, 05904 Matiašovce, s veľkosťou spoluvlastníckeho 
podielu pod B1 v 1/1-ine v pomere k celku a tieto diely sú zároveň súčasťou 

novovytvorenej parcely KN-C č. 354/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 692 m2, 

 

• diel č. 9 o výmere 89 m2, vytvorený z parcely KN-E č. 175/8, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 101 m2 zapísanej na LV č. 282, k. ú. Matiašovce, okres 

Kežmarok,  v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Dominika Dudu r. Dudu a Zlati 

Dudovej r. Kuchtovej, obaja trvale bytom Krvavé pole 935/44, 06001 Kežmarok a tento 

diel je zároveň súčasťou novovytvorenej parcely KN-C č. 354/1 druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 692 m2. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

12/1/2018 - OZ v Matiašovciach súhlasí s kúpnou zmluvou a súhlasí s kúpou parciel - 

nehnuteľností do majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

podľa geometrického plánu č. 8/2017 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 21.02.2017 

a úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 06.03.2017 

v sume 3,26 €/m2 podľa veľkostí spoluvlastníckych podielov spoluvlastníkov v jednotlivých 

parcelách, a to: 

 

• diel č. 3 o výmere 81 m2, vytvorený z parcely KN-E č. 175/2, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 81 m2, zapísanej na LV č. 1049, k. ú. Matiašovce, okres 

Kežmarok, vo vlastníctve Jozefa Ovcarčíka, r. Ovcarčíka, trvale bytom Tatranská 385, 

06101 Spišská Stará Ves s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B2 v 1/8-ine 

v pomere k celku v sume 33,01 €, ďalej vo vlastníctve Margity Hertelyovej, r. 

Ovcarčíkovej, trvale bytom Dostojevského 3311/37, 05801 Poprad s veľkosťou 

spoluvlastníckeho podielu pod B3 v 1/8-ine a pod B4 v 1/4-ine v pomere k celku v sume 

99,03 €, ďalej vo vlastníctve Márie Marhefkovej, r. Marhefkovej, trvale bytom Moravská 

51/1, 85103 Bratislava s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B7 v 3/16-inách 

v pomere k celku v sume 49,51 € a vo vlastníctve Igora Marhefku, r. Marhefku, trvale 

bytom Štúrova 222/97, 06101 Spišská Stará Ves s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 

pod B8 v 5/16-inách v pomere k celku v sume 82,52 € a tento diel je zároveň súčasťou 



novovytvorenej parcely KN-C č. 354/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 692 m2,  

 

• diel č. 7 o výmere 177 m2, vytvorený z parcely KN-E č. 175/6, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 177 m2, zapísanej na LV č. 1049, k. ú. Matiašovce, okres 

Kežmarok, vo vlastníctve Jozefa Ovcarčíka, r. Ovcarčíka, trvale bytom Tatranská 385, 

06101 Spišská Stará Ves s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B2 v 1/8-ine 

v pomere k celku v sume 72,13 €, ďalej vo vlastníctve Margity Hertelyovej, r. 

Ovcarčíkovej, trvale bytom Dostojevského 3311/37, 05801 Poprad s veľkosťou 
spoluvlastníckeho podielu pod B3 v 1/8-ine a pod B4 v 1/4-ine v pomere k celku v sume 

216,39 €, ďalej vo vlastníctve Márie Marhefkovej, r. Marhefkovej, trvale bytom Moravská 

51/1, 85103 Bratislava s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B7 v 3/16-inách 

v pomere k celku v sume 108,19 € a vo vlastníctve Igora Marhefku, r. Marhefku, trvale 

bytom Štúrova 222/97, 06101 Spišská Stará Ves s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 

pod B8 v 5/16-inách v pomere k celku v sume 180,32 € a tento diel je zároveň súčasťou 

novovytvorenej parcely KN-C č. 354/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria 

o celkovej výmere 692 m2, 

 

• diel č. 5 o výmere 3 m2, vytvorený z parcely KN-E č. 175/4, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 177 m2, zapísanej na LV č. 1049, k. ú. Matiašovce, okres 

Kežmarok, vo vlastníctve Jozefa Ovcarčíka, r. Ovcarčíka, trvale bytom Tatranská 385, 

06101 Spišská Stará Ves s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B2 v 1/8-ine 

v pomere k celku v sume 1,22 €, ďalej vo vlastníctve Margity Hertelyovej, r. Ovcarčíkovej, 

trvale bytom Dostojevského 3311/37, 05801 Poprad s veľkosťou spoluvlastníckeho 

podielu pod B3 v 1/8-ine a pod B4 v 1/4-ine v pomere k celku v sume 3,67 €, ďalej vo 

vlastníctve Márie Marhefkovej, r. Marhefkovej, trvale bytom Moravská 51/1, 85103 

Bratislava s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B7 v 3/16-inách v pomere k celku 

v sume 1,83 € a vo vlastníctve Igora Marhefku, r. Marhefku, trvale bytom Štúrova 222/97, 

06101 Spišská Stará Ves s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B8 v 5/16-inách 

v pomere k celku v sume 3,06 € a tento diel je zároveň súčasťou novovytvorenej parcely 

KN-C č. 354/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 692 m2, 

 

• diel č. 1 o výmere 115 m2, vytvorený z parcely KN-E č. 173/3, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 115 m2, zapísanej na LV č. 1046, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok, vo 

vlastníctve Eduarda Kuchtu r. Kuchtu, PaedDr., trvale bytom Jesenná 3055/19, 05801 

Poprad s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B3 v 5/8-inách v pomere k celku 

v sume 234,31 € a tento diel je zároveň súčasťou novovytvorenej parcely KN-C č. 354/1 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 692 m2, 

 

• diel č. 4 o výmere 1 m2, vytvorený z parcely KN-E č. 175/3, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísanej na LV č. 1050, k. ú. Matiašovce, okres 

Kežmarok, vo vlastníctve Eduarda Kuchtu r. Kuchtu, PaedDr., trvale bytom Jesenná 

3055/19, 05801 Poprad s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B1 v 1/1-ine v pomere 

k celku v sume 3,26 € a tento diel je zároveň súčasťou novovytvorenej parcely KN-C č. 

354/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 692 m2, 

 

• diel č. 2 o výmere 127 m2, vytvorený z parcely KN-E č. 175/1, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 353 m2, zapísanej na LV č. 1048, k. ú. Matiašovce, okres 
Kežmarok, vo vlastníctve Pavla Graindu, r. Graindu, trvale bytom Spišské Hanušovce 142, 

05904 Spišské Hanušovce s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu pod B4 v 1/1-ine 



v pomere k celku v sume 414,02 € a tento diel je zároveň súčasťou novovytvorenej parcely 

KN-C č. 354/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 692 m2. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

13/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o kosení verejných 

priestranstiev  zamestnancami obce.  

  

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

14/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o uzatvorení poistnej zmluvy 

o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania údržbára obce. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018  

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

15/1/2018 –  OZ v Matiašovciach berie na vedomie žiadosť o prešetrenie pozemku od občanov 

ulice Potok, ďalej berie na vedomie ústnu dohodu medzi p. Štefanom Bjalončíkom 

a obyvateľmi ulice Potok o dočasnom bezodplatnom užívaní poľnej komunikácie do 

31.08.2018 a berie na vedomie iniciatívu obyvateľov ulice Potok za účelom zhromaždenia 

finančných prostriedkov vo výške 3.000,00 € do termínu 31.08.2018 za účelom vyplatenia 

nákladov na opravu poľnej komunikácie v prospech p. Štefana Bjalončíka ako protihodnotu za 

prevod tohto pozemku v prospech obce Matiašovce. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  



 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

16/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o predpokladaných nákladoch 

spojených s otvorením 2. triedy v podobe stavebných prác a mzdových nákladov od 01.09.2018 

do 31.12.2018. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

17/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o doručených žiadostiach 

o zápis detí na predškolské vzdelávania od ich zákonných zástupcov s možným nástupom od 

01.09.2018.  

 

Z: riaditeľka Materskej školy 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

18/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu a vysvetlenie zvýšenej spotreby 

zemného plynu v budovách Obecného úradu a Základnej školy.  

 

Z: riaditeľka Materskej školy 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                       starosta obce 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

19/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu riaditeľky školy o zvýšených 

nadčasoch v Základnej škole. 

 

Z: riaditeľka Základnej školy 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

20/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie požiadavku riaditeľky školy, aby ušetrené 

finančné prostriedky pri činnosti a chode Školského klubu detí boli prevedené na konci 

kalendárneho roka účelovo použité v nasledujúcom kalendárnom roku na výstavbu altánku 

v areály Základnej školy.  

 

Z: riaditeľka Základnej školy 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

21/1/2018 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s finančným príspevkom pre p. Milana Budzáka. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

starosta obce 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

22/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie žiadosti roľníkov o výrub samonáletových 

drevín rastúcich na poľnohospodárskych pozemkoch a berie na vedomie informáciu o 

nepovolenom výrube drevín okolo Hardinského potoka pri „matiašovskom“ mostíku. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

23/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o získaní finančných príspevkov 

z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie 4 uchádzačov o zamestnanie na údržbu 

verejnej zelene a majetku obce. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

21/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o plánovaných údržbových 

prácach na majetku obce počas roka 2018. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

22/1/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce 

Matiašovce za rok 2017. 

 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

23/1/2018 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zabezpečovaní spolufinancovania pri projekte 

Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice podľa rozpočtových nákladov v projektovej dokumentácii.  

 

Z: starosta obce 

T: v prípade schválenia dotácie 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                                                                                                 starosta obce 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

24/1/2018 – OZ v Matiašovciach súhlasí s poskytnutím finančného príspevku 50.00 € pre 

hokejistov z obce na pokrytie dopravných nákladov za účelom účasti na Hokejovom turnaji 

generácií. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

25/1/2018 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s osadením novej vstupnej bránky do areálu 

multifunkčného ihriska na ulica Južná. 

 

Z: starosta obce 

T: 15.03.2018 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 15. marca 2018 

 

26/1/2018 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) zaslať výzvu  pánovi Martančíkovi na podpis nájomnej zmluvy pre užívanie pozemku 

za Materskou školou,  

b) osloviť projektanta za účelom urýchleného dokončenia projektovej dokumentácie na 

realizáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie Pod lesom, 

c) zabezpečiť verejné obstarávanie pre projekt rekonštrukcie a modernizácie miestnej 

komunikácie na ul. Pod lesom, 

d) zabezpečiť stavebné povolenie pre projekt rekonštrukcie a modernizácie miestnej 

komunikácie na ul. Pod lesom, 

e) osloviť komerčné banky za účelom získania úveru pre projekt rekonštrukcie a 

modernizácie miestnej komunikácie na ul. Pod lesom, 

f) vypracovať predbežnú kalkuláciu potrebnú na čiastočné stavebné úpravy v Materskej 

škole pre otvorenie 2. triedy, 

g) osloviť športovo-založených dobrovoľníkov z obce za účelom odovzdania a preberania 

kľúčov od multifunkčných ihrísk, 

h) osloviť príslušníkov Policajného zboru SR za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti  

pri pohybe detí a rodičov na ulici Hlavná, 

i) zaslať žiadosť COOP Jednota Poprad za účelom vyasfaltovania parkoviska pred 

obchodom COOP Jednota Matiašovce. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 22.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 
 


