
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

1/2/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa 

predloženého návrhu.  

 

Z: starosta obce 

T: 24.03.2018 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

2/2/2018 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Jozef Semančík – 

predseda, Matúš Bolcarovič - člen a Pavol Tyrpák – člen. 

 

Z: starosta obce 

T: 24.03.2018 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

3/2/2018 – 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: 24.03.2018 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

4/2/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 15.03.2018.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

5/2/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o projekte rekonštrukcie 

a modernizácie miestnej komunikácie na ul. Pod lesom vo veci finálnej verzie projektovej 

dokumentácie a procesu verejného obstarávania.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

6/2/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odpredaj majetku obce – ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov novovytvorených parciel, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 66/2017 

vyhotoveného geodetom Ing. Jánom Furcoňom odčlenením od parcely KN-E č. 309 o výmere 

2943 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy, zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie 

Matiašovce, okres Kežmarok, a to diel č. 16 o výmere 101 m², ďalej odčlenením od parcely 

KN-E č. 231 o výmere 1956 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 

č. 963, katastrálne územie Matiašovce, okres Kežmarok, a to diel č. 10 o výmere 56  m2 a diel 

č. 9 o výmere 75 m2 a odčlenením od parcely KN-C č. 282 o výmere 6640 m2, druh pozemku: 

trvalé trávnaté plochy, zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie Matiašovce, okres Kežmarok, 

a to diel č. 20 o výmere 318 m², o celkovej výmere 550 m2 spolu za cenu 1100,00 € pre Petra 

Barľáka trvale bytom Spišské Hanušovce 130, 05904 Spišské Hanušovce a manž. Mgr. Leu 

Barľákovú, trvale bytom Štúrova 260/26, 06101 Spišská Stará Ves, a to formou kúpnej zmluvy. 

 

Z: starosta obce 

T: 24.03.2018 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

7/2/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odpredaj majetku obce – ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov novovytvorených parciel, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 66/2017 

vyhotoveného geodetom Ing. Jánom Furcoňom odčlenením od parcely KN-E č. 309 o výmere 

2943 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy, zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie 

Matiašovce, okres Kežmarok, a to diel č. 14 o výmere 183 m2 a diel č. 15 o výmere 31 m2, 

ďalej odčlenením od parcely KN-E č. 231 o výmere 1956 m2, druh pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria, zapísanej na LV č. 963, katastrálne územie Matiašovce, okres Kežmarok, a to diel 

č. 8 o výmere 80 m2, ďalej odčlenením od parcely KN-E č. 138/4 o výmere 153 m2, druh 



pozemku: trvalé trávnaté plochy, zapísanej na LV č. 963, katastrálne územie Matiašovce, okres 

Kežmarok, a to diel č. 3 o výmere 2 m2 a odčlenením od parcely KN-C č. 282 o výmere 6640 

m2, druh pozemku: trvalé trávnaté plochy, zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie Matiašovce, 

okres Kežmarok, a to diel č. 19 o výmere 254 m2, o celkovej výmere 550 m2 spolu za cenu 

1100,00 € pre Valériu Zavackú, trvale bytom Kollárova 1163/16, 05801 Poprad, a to formou 

kúpnej zmluvy. 

 

Z: starosta obce 

T: 24.03.2018 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

8/2/2018 – OZ v Matiašovciach súhlasí s nevyhnutnými výdavkami zabezpečujúcimi chod 

Materskej školy so školskou jedálňou od 01.09.2018. 

 

Z: starosta obce 

T: do 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

9/2/2018 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zadebnením prednej časti tribúny amfiteátra 

dreveným obkladom na multifunkčnom ihrisku. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

10/2/2018 – OZ nesúhlasí s osadením novej bránky v oplotení na multifunkčnom ihrisku. 

 

Z: starosta obce 

T: 24.03.2018 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

11/2/2018 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s vypracovaním finančnej analýzy rozpočtu na 

strane príjmov a výdavkov na zistenie financií, s ktorými môže obec disponovať. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 24. marca 2018 

 

12/2/2018 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce objednať firmu za účelom vykonania 

statickej skúšky podložia miestnej komunikácie. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 29.03.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

       starosta obce  

 
 


