
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 24.03.2018 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 18.00 hodine a viedol starosta 

obce Mgr. Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 

5/5 poslancov OZ. Neúčasť na zasadnutí ospravedlnil hlavný kontrolór obce. Zasadnutia sa 

zúčastnila aj riaditeľka Materskej školy Bc. Karina Graindová. 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 15.03.2018 

5. Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Pod lesom 

6. Rekonštrukcia interiéru Materskej školy – II. etapa 

7. Predaj pozemkov za Obecným úradom 

8. Interpelácie poslancov OZ 

9. Podnety a návrhy od občanov 

10. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

 

Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce. O tomto 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 Jozef Semančík – predseda, Matúš Bolcarovič - 

člen a Pavol Tyrpák - 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 Jozef Semančík. 

Predseda mandátnej komisie potvrdil účasť 5/5 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. Viacero uznesení zo dňa 

15.03.2018 nebolo splnených z dôvodu krátkej doby medzi zasadnutiami. 



K bodu 5/ Starosta informoval poslancov o definitívnej verzii projektovej dokumentácie, 

ktorá ráta s odvedením povrchovej dažďovej vody pomocou betónového žľabu na 

jednej strane a so stabilizáciou okraja cesty pomocou obrubníkov na druhej strane. 

Celá komunikácia bude odvodnená priebežne v niekoľkých priečnych zárezoch, 

v ktorých budú osadené odvodňovacie žľaby a v miestach, kde siahajú obecné 

pozemky až k toku Rieky, bude odvodňovacími žľabmi voda odvádzaná do 

recipienta. Naklonenie cesty bude v smere na východ t. j. k rodinným domom 

situovaným protiľahlo k Rieke, z dôvodu, že na tej strane je viacero domov 

pripojených na miestnu komunikáciu a od týchto rodinných domov smeruje 

dažďová voda na miestnu komunikáciu. Ak by bolo naklonenie cesty opačné, tak 

by dažďová voda prechádzala cez komunikáciu a tým ju v poškodzovala 

a zároveň by ohrozovala rodinné domy vybudované v nižšej nadmorskej výške, 

teda pod úrovňou cesty. Z dôvodu ušetrenia finančných prostriedkov na realizáciu 

tohto projektu projektant navrhne tenšiu vrstvu štrkodrviny, ale za podmienky, že 

obec dodá statické skúšky podložia miestnej komunikácie. Obrubníky nebudú 

vytŕčať nad úroveň komunikácie z dôvodu, aby pri strete dvoch širokých oproti 

idúcich vozidiel nedošlo ku kolízii a aby jedno resp. aj obidve vozidlá mohli zájsť 

mimo vozovku a tým by nepoškodili vytŕčajúci obrubník a zároveň by 

nepoškodili svoje vozidlo. Pri rekonštrukcii cesty je naplánovaná výmena dvoch 

mostných objektov. Tretí mostný objekt je v dobrom technickom stave. Celkový 

rozpočet určený projektantom je na sumu 392.244,72 €. V procese obstarávania je 

predpoklad, že celková cena sa zníži približne o 20 %, ale to budeme vedieť až po 

ukončení verejného obstarávania, ktoré práve prebieha. Situácia sa vykryštalizuje 

aj po predložení úverových ponúk komerčných bánk. 

K bodu 6/ Vzhľadom na predchádzajúci bod programu a na výšku nákladov, s ktorými obec 

musí rátať je potrebné si určiť priority a návrh riešenia danej situácie aj pre chod 

Materskej školy od 01.09.2018 do 31.12.2018, kedy je predpokladaný nástup detí 

v počte 36. Rozpočet na prerábku kuchyne a jedálne pre Základnú školu je vyše 

17 tis. € s prácou a materiálmi. Rozpočet na prerábku kuchyne a jedálne pre 

Základnú školu bez práce, iba za materiál je vyše 10 tis. €. Okrem toho je 

potrebné zarátať takmer 9 tis. € na mzdy pre dve učiteľky a vyše 4 tis. € na mzdy 

pre upratovačku a kuchárku. Z uvedeného vyplýva, že stavebné práce v Materskej 

škole nie je možné v týchto letných mesiacoch realizovať, pretože iba na mzdy je 

potrebných vyše 13 tis. €, ktoré pôjdu z rozpočtu obce do konca kalendárneho 

roka. Okrem toho je nevyhnutne potrebné zakúpiť vybavenie do tried, aby bol 

zabezpečený edukačný proces vo výške cca 2.500,00 €. Veľmi dôležité je aj 

zabezpečenie chodu školskej jedálne, kde je nevyhnutne potrebné dokúpiť 

vybavenia pre väčší počet stravníkov. O nič menej dôležitejšie je aj dokúpenie 

vybavenia zariadeniami na výrobu jedál pre zvýšený počet stravníkov. Poslanci 

navrhujú ešte počkať s rekonštrukciou z dôvodu, že ešte sa s presnosťou nedokáže 

odhadnúť koľko finančných prostriedkov bude stáť rekonštrukcia a modernizácia 

miestnej komunikácie a tým pádom koľko finančných prostriedkov bude možné 

použiť pre Materskú školu. Zhodujú sa však v tom, aby bol zabezpečený 

bezpečný chod Materskej školy. 



K bodu 7/ Na zasadnutí OZ zo dňa 15.03.2018 došlo pri hlasovaní o žiadosti o odkúpenie 

pozemku od pani Valérie Zavackej a o žiadosti o odkúpenie pozemku od p. Petra 

Barľáka a jeho snúbenice Ley Pašinskej k pomeru hlasov, ktorým nie je možné 

odpredať majetok obce v zmysle zákona č. 138/1990 zb. o majetku obcí. Preto 

o odpredaji hlasovali poslanci opätovne. 

Hlasovanie:  ZA: Pavol Tyrpák, Jozef Semančík, Matúš Bolcarovič, Ing. 

Tomáš Veselovský PhD. 

    PROTI: žiadny poslanec 

    ZDRŽAL SA: Ján Zibura 

 K bodu 8/ Poslanci OZ predniesli tieto interpelácie:  

Pavol Tyrpák 

- požaduje zadebnenie prednej časti tribúny amfiteátra na multifunkčnom ihrisku. 

Poslanci súhlasia, ale až budú na to finančné prostriedky. 

- požaduje osadenie novej bránky na multifunkčnom ihrisku. S týmto návrhom 

poslanci nesúhlasia. 

- požaduje vypracovať finančnú analýzu rozpočtu obce rozpočtu na strane príjmov 

a výdavkov na zistenie financií, s ktorými môže obec disponovať. S týmto 

návrhom poslanci nesúhlasia. 

K bodu 9/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov. 

K bodu 10/ 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 21.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

V Matiašovciach dňa 24.03.2018 

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

Jozef Semančík   ........................................... 

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

 


