
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

1/4/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje doplnený program zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého a doplneného návrhu.  

 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

2/4/2018 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Matúš Bolcarovič – 

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

 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

3/4/2018 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Ján Zibura - predseda, 

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

 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

4/4/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 22.06.2018.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

5/4/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. III, kedy príjmová a 

výdavková časť sú vo výške 712.000,00 Eur. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený 

v prílohe.  

 

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: od 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

6/4/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie žiadosť o odkúpenie časti pozemku od p. 

Janky Slowinskej. 

 

Z: starosta obce  

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

7/4/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informácie o stave prác a finančnom krytí 

projektu: Rekonštrukcie a modernizácie miestnej komunikácie na ul. Pod lesom. 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

8/4/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o schválení dotácie na opravu 

vodovodu na ul. Potok vo výške 13.500,00 € a o minimálnej povinnej spoluúčasti obce vo výške 

1.351,00 €. 

 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

9/4/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu hlavného kontrolóra obce 

o výdavkoch na mzdy zamestnancov obce spolufinancovaných z prostriedkov Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

10/4/2018 - 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, 

a to novovytvorenej parcely KN-C č. 67/3 o výmere 14 m2, druh pozemku: záhrady, ďalej 

novovytvorenej parcely KN-C č. 66/1 o výmere 224 m2, druh pozemku: ostatné plochy 

a novovytvorenej parcely KN-C č. 66/14 o výmere 230 m2, druh pozemku: ostatné plochy, 

zapísaných na LV č. 759, všetky katastrálne územie Matiašovce, okres Kežmarok podľa 

geometrického plánu č. 50/2018 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 24.05.2018 a 

úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 30.05.2018 v sume 

3,26 €/m2 o celkovej výmere 468 m2 v celkovej sume 1.275,68 € po odpočítaní nákladov 

hradených obcou za vyhotovenie geometrického plánu, od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti 

Matiašovce, v zastúpení Mgr. Eugenom Ďubekom, farárom, so sídlom Hlavná 57/76, 05904 

Matiašovce. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

11/4/2018 - OZ v Matiašovciach berie na vedomie informácie o uskutočnených aktivitách 

a opatreniach prijatých a vykonaných pred spustením druhej triedy v Materskej škole. 

 

Z: starosta obce 

T: do 01.09.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

12/4/2018 - OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o spolufinancovaní výkopových 

prác pri odvodnení areálu kostola sv. Petra a Pavla vo výške 900,00 €. 

 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

13/4/2018 - OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o stave vykonania prác na údržbe 

ústredného kúrenia v hornej budove Základnej školy. 

 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

14/4/2018 - OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o stave poškodenia a následnej 

oprave dverí v kancelárii Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva. 

 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

15/4/2018 - OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o 3. ročníku Futbalového turnaja 

Matiašoviec Slovenska konaného v Liptovských Matiašovciach a finančných nákladoch 

spojených s účasťou na tejto akcii. 

 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

16/4/2018 - OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o finančnej podpore Dní obce 

Matiašovce 2018 od Prešovského samosprávneho kraja  a aj od podnikateľov z obce a 

z blízkeho okolia. 

 

Z: starosta obce 

T: 31.08.2018 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018     Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 31. augusta 2018 

 

17/4/2018 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) vykonať prevod novovytvorených pozemkov od Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti 

Matiašovce v prospech Obce Matiašovce,  

b) vykonať nevyhnutné úkony pred začatím alebo počas prevádzky druhej triedy 

v Materskej škole, a to zakúpiť potrebné technické a edukačné vybavenie tried 

a školskej jedálne, 

c) rokovať so štatutárom Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Matiašovce, Mgr. Eugenom 

Ďubekom s návrhom realizácie výkopových prác a zakúpením potrebných materiálov 

z finančných prostriedkov obce na odvádzanie dažďových vôd z areálu kostola sv. Petra 

a Pavla, z areálov Základnej a Materskej školy ako aj z parkoviska a verejného 

priestranstva za predpokladu následného bezodplatného prevodu pozemkov vo 

vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Matiašovce, na ktorých stojí multifunkčné 

ihrisko, amfiteáter a detské ihrisko. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 03.09.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 
 


