
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

1/3/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa 

predloženého a doplneného návrhu.  

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

2/3/2018 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Matúš Bolcarovič – 

predseda, Jozef Semančík - člen a Ján Zibura – člen. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

3/3/2018 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Pavol Tyrpák - 

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

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

4/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

24.03.2018.  

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

5/3/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. II, kedy príjmová a 

výdavková časť sú vo výške 436.600,00 Eur. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je 

uvedený v prílohe.  

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: od 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

6/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie OZ v Matiašovciach berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Matiašovce za rok 2017. 

Z: hlavný kontrolór obce  

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

7/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu nezávislého audítora  k 

hospodáreniu obce za rok 2017. 

Z: audítor 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

8/3/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

obce Matiašovce za rok 2016 bez výhrad. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

V Matiašovciach, 27.06.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

9/3/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 37.839,02 €. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

10/3/2018 - OZ v Matiašovciach schvaľuje žiadosť mesta Spišská Stará Ves o poskytnutí 

finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 na zabezpečenie záujmovej a príležitostnej 

činnosti pre deti s trvalým pobytom v obci Matiašovce v rámci aktivít CVČ – Spišská Stará 

Ves v sume 3.060,00 €. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

11/3/2018 - OZ v Matiašovciach schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Matiašovce na roky 2018-2023 s jeho finančným krytím. 

Z: starosta obce 

T: od 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

12/3/2018 - OZ v Matiašovciach berie na vedomie ponuky čerpania návratných zdrojov 

financovania (úverov) od komerčných bánk. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

13/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce  

k ponukám bánk na čerpanie návratných zdrojov financovania (úver).  

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.08.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

14/3/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu 

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru od Všeobecnej úverovej 

banky, a.s. vo výške 220.000,00 €. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018  

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

15/3/2018 –  OZ v Matiašovciach schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o termínovanom úvere vo 

výške 220.000,00 € so Všeobecnou úverovou bankou, a.s., účel úveru: „Rekonštrukcia 

a modernizácia miestnej komunikácie na ul. Pod lesom“ podľa predloženej ponuky zo dňa 

18.06.2018 a zároveň súhlasí s podpísaním Blankozmenky a Dohody o vyplňovacom práve 

k blankozmenke. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

16/3/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje úhradu výdavkov súvisiacich s financovaním 

projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ul. Pod lesom“ podľa § 14 

ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v 

znení neskorších predpisov v sume 39.500,00 € z rezervného fondu obce.  

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

17/3/2018 – 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 parciel, a to parcely KN-C č. 636/6, druh: ostatná plocha o celkovej výmere 175 m2 

zapísanej na LV č. 963, ďalej parcely KN-C č. 634/3, druh: ostatné plocha o celkovej výmere 

127 m2 zapísanej na LV č. 963 a parcely KN-C č. 282/3, druh: trvalý trávnatý porast 

o celkovej výmere 248 m2 zapísanej na LV č. 1, všetky katastrálne územie Matiašovce, okres 

Kežmarok, o celkovej spoločnej výmere 550 m2 spolu za cenu 1100,00 € pre Petra Ždiniaka,  

trvale bytom Nábrežná 961/16, 08501 Bardejov, a to formou kúpnej zmluvy. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

18/3/2018 – 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 novovytvorenej parcely KN-C č. 636/9, druh pozemku ostatné plochy o výmere 

444 m2, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 45/2018 vyhotoveného geodetom 

Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 23.05.2018 úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, 

katastrálnym odborom dňa 30.05.2018, pričlenením celej parcely KN-E č. 292, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 963, k. ú. Matiašovce, okres 

Kežmarok a to diel č. 9 o výmere 64 m2, ďalej odčlenením od parcely KN-E č. 293 o výmere 

56 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie 

Matiašovce, okres Kežmarok, a to diel č. 10 o výmere 43 m2, ďalej odčlenením od parcely 

KN-E č. 294 o výmere 225 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 

č. 963, katastrálne územie Matiašovce, okres Kežmarok, a to diel č. 12 o výmere 209  m2 

a odčlenením od parcely KN-E č. 309 o výmere 2307 m2, druh pozemku: trvale trávnaté 

plochy, zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie Matiašovce, okres Kežmarok, a to diel č. 14 

o výmere 128 m2, o celkovej spoločnej výmere 444 m2 spolu za cenu 888,00 € pre Michala 

Bolcaroviča,  trvale bytom Pod lesom 228/47, 05904 Matiašovce, a to formou kúpnej zmluvy. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

19/3/2018 – OZ v Matiašovciach podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov určuje pre volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov – 5 (päť) v jednom 

volebnom obvode.  

Z: starosta obce 

T: 2018-2022 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

20/3/2018 – OZ v Matiašovciach podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje pre volebné obdobie 2018-2022 

výkon funkcie starostu obce v rozsahu jedna t. z. v plnom rozsahu. 

Z: starosta obce 

T: 2018-2022 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

 

21/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie žiadosť Antona Ovšonku, bytom Pod 

lesom 255/75, Matiašovce o odkúpenie parcely KN-C č. 138/2, druh: zastavaná plocha 

a nádvoria o výmere 66 m2, zapísanej na LV č. 1, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok. 

Z: starosta obce 

T: 22.06.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                       starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

22/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o ukončení Pracovnej 

zdravotnej služby Ing. Pavlom Tulejom v organizáciách Obecný úrad, Základná škola 

a Materská škola.   

Z: starosta obce 

T: od 01.07.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

23/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o ukončení Pracovnej 

zdravotnej služby Ing. Pavlom Tulejom v organizáciách Obecný úrad, Základná škola 

a Materská škola.   

Z: starosta obce 

T: od 01.07.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

24/3/2018 – OZ v Matiašovciach súhlasí s kúpou nehnuteľnosti – parcely KN-E č. 1617/2, 

druh orná pôda o celkovej výmere 52 m2, zapísanej na LV č. 317, k.ú. Matiašovce, okres 

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

v sume stanovenej v znaleckom posudku č. 6/2014 vyhotovenom znalcom Ing. Jánom 

Trebuňom zo dňa 14.01.2014, a to 1,33 € za m2 t. j. spolu 69,16 € za 52 m2 a zároveň súhlasí 

s návrhom kúpnej zmluvy. 

Z: starosta obce 

T: po ukončení dedičského konania jednej z vlastníčok 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

25/3/2018 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) osloviť rodičov detí navštevujúcich CVČ v Spišskej Starej Vsi za účelom zistenia 

reálnej dochádzky a využitia krúžkov deťmi, 

b) odpovedať p. Antonovi Ovšonkovi, bytom Pod lesom 255/75 na žiadosť o odkúpenie 

parcely s návrhom obce pre vyriešenie majetkovo-právnych pomerov,  

c) vykonať prieskum trhu na ponuku služieb BOZP, CO, PO pre Obecný úrad 

a Základnú a Materskú školu, 

d) vykonať kúpu pozemku KN-E č. 1617/2 po ukončení dedičského konania jednej 

z vlastníčok, 

e) vykonať zápis geometrického plánu č. 8/2017 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom zo 

dňa 21.02.2017, 

f) zistiť skutkový stav stravovania a varenia v školskej jedálni, 

g) preveriť dochádzku pedagogických a nepedagogických zamestnancov v Materskej 

a Základnej škole, 

h) preveriť používanie motorového vozidla Citroen Jumper a dochádzku údržbára obce,  

i) zabezpečiť certifikovanú štiepku na detskom ihrisku. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

26/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o zápise geometrického plánu 

č. 8/2017 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 21.02.2017 a o postupnej kúpe 

nehnuteľností (parciel registra E) tvoriacich miestnu komunikáciu na ul. Hlavná za predajňou 

COOP Jednota. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                        starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

27/3/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. 

polrok 2018. 

 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: od 01.07.2018 do 31.12.2018 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                        starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

28/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o stave seniorského futbalu 

Mladosti Matiašovce a berie na vedomie žiadosť Družstevníka Franková o preradenie 

mládežníckeho mužstva. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                        starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

29/3/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje usporiadanie slávnosti Dni obce Matiašovce 2018 

za podmienky získanie dotácie od Prešovského samosprávneho kraja.. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                        starosta obce 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

30/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informácie zo zasadnutia Rady školy pri 

Základnej škole. 

Z: poslanci Tyrpák a Zibura 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                        starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

31/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o znížení mesačných 

poplatkov za telekomunikačné služby. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                        starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 22. júna 2018 

32/3/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o výsledku prieskumu trhu na 

pluhovanie snehu počas zimnej údržby miestnych komunikácií. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 27.06.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

                        starosta obce 


