
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 22.06.2018 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 18.10 hodine a viedol starosta obce Mgr. 

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

poslanci OZ. Zasadnutia sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce a štyria občania. 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 24.03.2018 

5. Návrh zmeny rozpočtu č. 2 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 

7. Návrh Záverečného účtu obce Matiašovce za rok 2017 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce od mesta Spišská Stará Ves – CVČ 

9. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2023 a návrh finančných 

nákladov na jeho plnenie 

10. Ponuky úverov z komerčných bánk 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie úveru 

12. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce 

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku – výstavba RD za Obecným úradom – Michal 

Bolcarovič 

14. Žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C č. 138/2 – Anton Ovšonka 

15. Návrh Dodatkov k mandátnym zmluvám – výkon BP, PO a CO – Ing. Pavol Tuleja 

16. Zámer kúpy pozemku KN-E č. 1617/2 – Cločvinský potok 

17. Zámer kúpy pozemkov na ul. Hlavná za predajňou COOP Jednota 

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018 

19. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

20. Utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

21. Určenie rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

22. Financovanie a chod občianskeho združenia Mladosť Matiašovce – 2. polrok 2018 



23. Interpelácie poslancov OZ 

24. Podnety a návrhy od občanov 

25. 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 zvolení Matúš Bolcarovič – predseda, Ján Zibura 

- člen a Jozef Semančík - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Pavol 

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

člen. 

K bodu 3/  Za zapisovateľa bol určený Pavol Tyrpák. Overovatelia zápisnice a prijatých 

uznesení boli navrhnutí poslanci Ing. Tomáš Veselovský, PhD. a Matúš 

Bolcarovič. Predseda mandátnej komisie potvrdil účasť všetkých 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/  Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh II. zmeny rozpočtu a starosta 

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

sa navýši o sumu 13.000,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na 

sumu 436.600,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2. 
 

K bodu 6/  Hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za 

rok 2017 (príloha č. 3) a odporúča OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného 

účtu obce Matiašovce za rok 2017 výrokom: „Celoročné hospodárenie schvaľuje 

bez výhrad.“ 

 Poslanci OZ berú na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce. 

K bodu 7/  Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh Záverečného účtu obce Matiašovce 

za rok 2017, ktorý predložil starosta obce (príloha č. 4). OZ uznesením č. 

9/6/2013 schválilo neuplatňovanie programového rozpočtu od roku 2014 vrátane. 

Starosta na základe uvedeného predniesol návrh uznesení: 

 OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 37.839,02 €. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

 

Ad 1) Audítorka p. Ing. Kyselová doručila obci Správu nezávislého audítora 

(príloha č. 5) týkajúcu sa účtovnej závierky za rok 2017, na základe ktorej 

konštatuje, že Obec Matiašovce konala v roku 2017 v súlade s požiadavkami 

zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  



 OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2017. 

 

K bodu 8/  Mesto Spišská Stará Ves žiada o poskytnutie dotácie na činnosť Centra voľného 

času v Spišskej Starej Vsi pre deti s trvalým bydliskom v našej obci. (príloha č. 6). 

Poslanci súhlasia s poskytnutím dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 

3.060,00 €. Dotácia bude použitá na náklady spojené so záujmovou 

a príležitostnou činnosťou pre deti s trvalým pobytom v obci Matiašovce v rámci 

aktivít Centra voľného času v Spišskej Starej Vsi. Poslanci navrhujú osloviť 

rodičov na začiatku školského roka, pomocou ktorých zistia dochádzku detí 

z obce na záujmovú činnosť. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 9/ Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 – 2023 (príloha č. 

7), ktorého hlavnou myšlienkou je komunitný rozvoj, skvalitnenie a humanizácia  

poskytovaných sociálnych služieb, resp. doplnenie chýbajúcich sociálnych 

služieb na základe požiadaviek a záujmu občanov obce. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

   

K bodu 10/ Starosta obce oslovil komerčné banky (Československá obchodná banka – 

príloha č. 8, Slovenská sporiteľňa – príloha č. 9, Tatra banka – príloha č. 10 

a Všeobecná úverová banka – príloha č. 11) za účelom poskytnutia ponúk 

úverov na spolufinancovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Pod 

lesom. Starosta spracoval prehľad ponúk do tabuľky pre okamžité porovnanie 

(príloha č. 12). V zmysle stanovených kritérií a požiadaviek vyplýva, že 

najvýhodnejšie podmienky našej obce ponúka Všeobecná úverová banka, a.s.. 

Poslanci sa zhodli, že úver nebudeme žiadať až do výšky 222.000,00 €, ale 

220.000,00 €.  

K bodu 11/ Hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania, ktorého súčasťou je aj Stanovisko k ponukám 

bánk na čerpanie návratných zdrojov financovania - úver (príloha č. 13) 

a odporúča OZ prijať ponuku od Všeobecnej úverovej banky, a.s..  

Poslanci OZ schvaľujú stanovisko hlavného kontrolóra obce. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

Ad 1) Na základe vyššie uvedených skutočností poslanci pristúpili 

k schvaľovaniu uzatvorenia Zmluvy o termínovanom úvere vo výške 220.000,00 

€ so Všeobecnou úverovou bankou, a.s., pre účel úveru: „Rekonštrukcia a 

modernizácia miestnej komunikácie na ul. Pod lesom“ podľa predloženej 

ponuky zo dňa 18.06.2018 (príloha č. 14) a zároveň k odsúhlaseniu podpisu 

Blankozmenky (príloha č. 15) a Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke 

(príloha č. 16). 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  



ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 12/ K realizácii projektu Rekonštrukcie a modernizácie miestnej komunikácie na 

ulici Pod lesom je potrebné použiť finančné prostriedky aj z rezervného fondu, 

a to max. 39.877,00 €. Poslanci sa zhodli, aby použitie z rezervného fondu bolo 

nižšie, a to 39.500,00 €. 

Hlasovanie: ZA čerpanie financií z rezervného fondu: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 13/ Obec disponuje žiadosťami o odkúpenie stavebných pozemkov v lokalite za 

Obecným úradom za účelom výstavby rodinných domov od p. Petra Ždiniaka – 

parcely KN-C č. 636/6, 634/3 a 282/3 o celkovej výmere 550 m2 (príloha č. 17) 

a p. Michala Bolcaroviča – novovytvorená parcela KN-C č. 636/9 o celkovej 

výmere 444 m2 (príloha č. 18). 

Hlasovanie: ZA odpredaj p. Ždiniakovi: Jozef Semačík, Pavol Tyrpák, Ing. 

Tomáš Veselovský,PhD., Matúš Bolcarovič 

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA:  Ján Zibura 

 

Hlasovanie: ZA odpredaj p. Bolcarovičovi: Jozef Semačík, Pavol Tyrpák, 

Ing. Tomáš Veselovský,PhD. 

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: Matúš Bolcarovič, Ján Zibura 

K bodu 14/ Pán Anton Ovšonka žiada o odkúpenie obecného pozemku, a to celej parcely 

KN-C č. 138/2, pri rodinnom dome č. 255/75 (príloha č. 19). Starosta vysvetlil, 

že na základe meraní s geodetom Ing. Jánom Furcoňom vychádza, že predmetný 

obecný pozemok je v celosti priestorovo umiestnený v prejazde pána Ovšonku. 

Z uvedeného dôvodu boli ihneď orientačne zamerané aj východné hranice nižšie 

postavených rodinných domov, kde bolo zistené, že posuny hraníc pozemkov 

začínajú už od p. Jána Lopatu o cca 0,5 m, následne u p. Milana Bolcára je 

posun už cca 1 m a p. Anton Ovšonka má posun až cca 1,5m. Z čoho vyplýva, že 

celý obecný pozemok prakticky zanikol posunmi týchto troch pozemkov. Pán 

Ovšonka chce tento pozemok odkúpiť, aby sa vyhol búraniu svojho plota, ktorý 

momentálne stojí v celom rozsahu na pozemku vo vlastníctve obce.  

 Poslanci OZ berú na vedomie žiadosť o odpredaj pozemku. Obec sa nebráni 

odpredaju pozemku za dodržania  podmienky, že predajom tejto parcely sa 

zosúladí skutkový stav so stavom právnym teda sa zlepšia majetkovoprávne 

pomery troch susedných pozemkov (p. Lopatu, p. Bolcára a p. Ovšonku). Obec 

navrhuje, aby žiadateľ túto skutočnosť prediskutoval s vlastníkmi susedných 

pozemkov s návrhom spolupodieľania sa na vyriešení situácie.  

K bodu 15/ Ing. Pavol Tuleja oznámil obci, že od 01.07.2018 nemôže vykonávať služby 

technika Pracovnej zdravotnej služby (PZS) pre organizácie Obecný úrad, 

Základnú a Materskú školu z dôvodu legislatívnych zmien. Na základe toho 

predložil obci návrhy dodatkov k mandátnym zmluvám, v ktorých ponížil sumu 

o služby PZS. Od 1.7.2018 by obci mala PZS vykonávať Nemocnica Poprad a.s., 

svojim povereným pracovníkom, o čom bude starosta priebežne informovať. 

Poslanci OZ poverujú starostu obce vykonať prieskum trhu na ponuku služieb 

doposiaľ vykonávaných p. Ing. Tulejom pre organizácie a následne podpísať 

zmluvu na tieto služby. 



K bodu 16/ Neďaleko ústia Cločvinského potoka do Rieky nie je usporiadaný majetkovo-

právny vzťah k parcele KN-E č. 1617/2 druh orná pôda o celkovej výmere 52 

m2, kde sú vlastníkmi súkromné osoby. Podľa znaleckého posudku č. 6/2014 

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

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

69,16 € za 52 m2. Na základe uvedeného poslanci súhlasia s návrhom kúpnej 

zmluvy. Zároveň poslanci súhlasia s kúpou tohto pozemku podľa vyššie 

opísaných podmienok a poverujú starostu vykonať prevod po ukončení 

dedičského konania jednej z vlastníčok. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 17/ Starosta informoval o zámere kúpy parciel ležiacich pod miestnou komunikáciou 

na ul. Hlavná za predajňou COOP Jednota. Pre dodržanie zákonného postupu 

kúpy týchto pozemkov je potrebné schváliť zámer kúpy týchto pozemkov. Obec 

však v rozpočte do konca roka 2018 nemá dostatok finančných prostriedkov na 

nákup týchto všetkých pozemkov. K vykonaniu čiastkových krokov je potrebné, 

aby vlastníci týchto pozemkov nateraz súhlasili so zápisom geometrického plánu 

č. 8/2017 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 21.02.2017 a následne 

obec podľa finančných možností pristúpi k odkupovaniu týchto pozemkov 

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

v jednotlivých parcelách a dieloch vyššie uvedeného geometrického plánu. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 18/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na 2. polrok 2018 (príloha č. 20).  

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 19/ Z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 je 

potrebné určiť počet poslancov v obci Matiašovce pre volebné obdobie 2018-

2022. Poslanci navrhli, aby počet poslancov OZ ostal nezmenený, t. j. 5 (slovom 

päť).  

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 20/ Pre uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné utvoriť 

volebný obvod v obci Matiašovce. Poslanci navrhli, aby bol pre obec 

Matiašovce utvorený 1 (slovom jeden) volebný obvod. 

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 21/ Pre volebné obdobie 2018-2022 je potrebné určiť rozsah výkonu starostu obce 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Poslanci navrhli, aby rozsah výkonu 



starostu obce ostal nezmenený, t. j. jedna t. z. plnom rozsahu alebo 100 %-ný 

úväzok.  

Hlasovanie: ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 22/ Starosta informoval poslancov o nevyhovujúcom stave v dianí seniorského 

futbalu v obci. Po ukončení sezóny 2017/2018 bude zvolaná členská schôdza za 

účelom zistenia či je alebo nie je záujem o pokračovanie vo seniorskom futbale 

zo strany hráčov v nasledujúcej sezóne 2018/2019. V prípade, žeby nedošlo 

k nastúpeniu mužstva je možné zaslať finančné prostriedky pre seniorov naspäť 

na účet obce teda poskytovateľa dotácie. Ak by došlo k pokračovaniu 

seniorského futbalu, tak ostáva stav nezmenený.  

Ad 1) Družstevník Franková zaslal obci žiadosť o preradenie futbalového 

mládežníckeho družstva s návrhom vysporiadania vzťahov medzi Mladosť 

Matiašovce a Družstevník Franková. Odôvodňujú to tým, že majú ambície 

postúpiť do 7. ligy a k tomu potrebujú mládežnícke družstvo. Jednalo by sa 

o papierové preradenie tímu, kde by za finančné, materiálne, personálne 

a organizačné krytie zodpovedal klub Družstevník Franková. Táto tému bude 

aktuálna, ak žiadateľ splní kritériá stanovené Podtatranským futbalovým 

zväzom. Starosta bude poslancov priebežne informovať o dianí vo futbale. 

 

K bodu 23/ Ad 1) Starosta žiadal o určenie postupu usporiadania Dní obce Matiašovce 2018. 

Poslanci sa zhodli na tom, že je potrebné šetriť obecné financie a usporiadať túto 

slávnosť s najnižšími možnými nákladmi. V prípade schválenia dotácie 

z Prešovského samosprávneho kraja je možné usporiadať túto akciu v podľa 

schválených finančných prostriedkov. 

Ad 2) Na základe podnetu preberanom na Rade školy pri Základnej škole 

interpretovaného poslancami, poslanci OZ poverujú starostu zistiť skutkový stav 

týkajúci stravovania a varenia v školskej jedálni, aby sa avizovaný stav prípadne 

zlepšil resp. aby sa vysvetlili dezinformácie šírené o školskej jedálni. 

Jednoznačne je prioritou prilákať do školskej jedálne čo najviac detí zo 

Základnej školy a dôchodcov z obce. Okrem toho poslanci poverujú starostu 

obce zistiť v akých časoch prichádzajú a odchádzajú pedagogickí a prevádzkoví 

zamestnanci v Materskej a Základnej škole. Poslanci informovali starostu obce 

aj o správaní sa žiakov (hlavne chlapcov) v Základnej škole počas vyučovacích 

hodín ako aj počas prestávok. Pedagógovia avizujú zhorené správanie a zároveň 

aj zhoršené známky zo správania. V prípade zanedbania školskej dochádzky, 

zanedbania starostlivosti o školopovinných detí, bezdôvodného vymeškania 

vyučovania alebo akýchkoľvek porušení týkajúcich sa žiakov obec postupuje 

podľa legislatívnych procesov a v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny resp. v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky. 

Zároveň poverujú starostu preveriť používanie motorového vozidla Citroen 

Jumper a dochádzku údržbára obce z a do práce ako aj počas obedňajších 

prestávok. 

Ad 3) Poslanci informovali o úraze na preliezkach, ktorý sa stal dieťaťu, ktoré 

bolo bez dohľadu rodiča a mimo pracovnej doby Materskej školy. Z dôvodu 



zamedzenia alebo zmiernenia následkov úrazov poslanci navrhujú obsypať 

preliezky na detskom ihrisku certifikovanou štiepkou. 

Ad 4) Starosta informoval, že preveril všetky zmluvy o telekomunikačných 

službách (pevné linky a mobilné telefóny) a požiadal dodávateľa o hľadanie 

zníženia cien za mesačných poplatkov za tieto služby. Výsledkom sú podpísané 

dodatky so zníženými mesačnými poplatkami, ktoré je možné sledovať na 

webovej stránke obce. 

Ad 5) Starosta informoval poslancov o prieskume trhu na pluhovanie snehu 

počas zimnej údržby miestnych komunikácií. Boli oslovení 4 uchádzači, traja 

z obce Matiašovce a jeden z obce Zálesie. Ponuku zaslal iba p. Peter Kriššák 

z ulice Potok, ktorý sa tým stal zároveň aj úspešným dodávateľom tejto služby. 

Paradoxom tohto výberového konania je, že pluhovanie počas zimnej údržby 

miestnych komunikácií bude o čosi drahšie ako bolo doteraz. 

K bodu 24/  Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov. 

K bodu 25/ 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 00.10 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

V Matiašovciach dňa 22.06.2018 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Tomáš Veselovský, PhD. ........................................... 

    Matúš Bolcarovič   ........................................... 

Zapisovateľ zápisnice:  Pavol Tyrpák     .......................................... 

 

 


