
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 31.08.2018 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 17.00 hodine a viedol starosta obce Mgr. 

Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 3/5 

poslancov OZ. Poslanec Tyrpák sa ospravedlnil z pracovných dôvodov a poslanec Semančík 

sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Hlavný kontrolór obce sa ospravedlnil z pracovných 

dôvodov. Zasadnutia sa zúčastnili aj dvaja občania – manželia Slowinskí. 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 22.06.2018 

5. Návrh zmeny rozpočtu č. 3 

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Janka Slowinska 

7. Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Pod lesom 

8. Rôzne – dotácia na údržbu verejného vodovodu, príspevky na zamestnancov 

z prostriedkov UPSVaR, prevod pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť 

Matiašovce na ul. Pod lesom, chod MŠ od 01.09.2018 (zamestnanci – projekty, 

kuchyňa – konvektomat, areál – odvodnenie), odvodnenie kostola sv. Petra a Pavla – 

krytie výdavkov 

9. Interpelácie poslancov OZ 

10. Podnety a návrhy od občanov 

11. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

 

Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu 8 doplnil ešte bod o údržbe kúrenia hornej 

budovy v Základnej škole, stav vyriešenia opravy dverí v kancelárii Lesopôdohospodárskeho 

pozemkového spoločenstva, náklady spojené s futbalovým turnajom v Liptovských 

Matiašovciach ako aj náklady s Dňami obce 2018. O tomto doplnenom 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 Ing. Tomáš Veselovský, PhD. - člen. Za členov mandátnej komisie boli 

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

Bolcarovič - člen. 

K bodu 3/  Za zapisovateľa bol určený Ing. Tomáš Veselovský, PhD.. Overovatelia zápisnice 

a prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Ján Zibura. a Matúš Bolcarovič. 



Predseda mandátnej komisie potvrdil účasť 3/5 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. 

K bodu 5/  Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh III. zmeny rozpočtu a starosta 

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

sa navýši o sumu 275.400,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na 

sumu 712.000,00 €. Je to spôsobené kvôli prijatiu úveru a finančnej operácii - 

prevodom z rezervného fondu obce na bežný účet obce z dôvodu zabezpečenia 

finančného krytia rekonštrukcie a modernizácie miestnej komunikácie na ul. Pod 

lesom. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  
 

K bodu 6/  Pani Janka Slowinska podala žiadosť o odkúpenie časti pozemku, ktorý sa 

nachádza pri jej dome (príloha č. 3) a je vo vlastníctve obce. Svoju žiadosť 

odôvodňuje tým, že Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo (LPPS) jej 

nepredalo všetky časti pozemkov, ktoré vtedy žiadali a za ktoré údajne aj zaplatili. 

Vzhľadom k tomu, že prevodom pozemkov vo vlastníctve LPPS na obec v roku 

2013, je potrebné predaj tohto pozemku riešiť s obcou, avšak obec nenesie 

zodpovednosť za skutky súvisiace s prevodom týchto pozemkov v čase 

vlastníctva týchto pozemkov LPPS. Poslanci navrhujú, aby sa o tejto žiadosti 

rokovalo na ďalšom zasadnutí OZ za prítomnosti ďalších poslancov a zároveň 

odporúčajú žiadateľke, aby dala vypracovať geometrický plán, v ktorom bude 

presne uvedené, o ktoré parcely (resp. časti parciel) majú záujem a aké výmery 

týchto parciel vzniknú po novom zameraní, aby sa rokovalo o presných parcelách 

s presnými výmerami. 

K bodu 7/  Starosta predniesol poslancom všetky aktuálne informácie o stave prác, 

o faktúrach za vykonané práce a ďalších podrobnostiach, ktoré súvisia s akciou 

rekonštrukcie a modernizácie miestnej komunikácie na ul. Pod lesom.  

OZ berie na vedomie tieto informácie. 

  

K bodu 8/   

Ad 1) Starosta informoval poslancov o schválení dotácie na opravu vodovodu na 

ul. Potok vo výške 13.500,00 €, ktoré je potrebné minúť do konca marca 2019. 

Starosta zvolá verejné zhromaždenie v čo najkratšej dobe za účelom diskusie 

s občanmi tejto ulice t.j. odberateľmi vody ohľadom návrhu prác na vodovode. 

Povinná spoluúčasť obce je min. 10 %, t. j. 1.351,00 €. Následne bude informovať 

poslancov OZ o dohodnutých opravách a postupoch prác na tomto projekte.  

OZ berie na vedomie tieto informácie. 

Ad 2) Hlavný kontrolór obce pripravil prehľad výdavkov na mzdy zamestnancov, 

ktorých mzdy sú spolufinancované z rozpočtu obce a ich väčšia časť miezd je 

dotovaná z prostriedkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (príloha č. 4). 

Celkové náklady na 7 zamestnancov, počas doby od 9 do 20 mesiacov činia 

takmer 15 tis. €. OZ berie na vedomie tieto informácie. 



Ad 3) Štatutárni zástupcovia obce a Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Matiašovce 

rokovali za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemkov nachádzajúcich 

sa na ulici Pod lesom, ktoré súvisia s rekonštrukciou miestnej komunikácie a so 

zosúladením skutkového stavu so stavom právnym. Obec dala vypracovať 

geodetovi Ing. Jánovi Furcoňovi geometrický plán (GP) (príloha č. 5), ktorým by 

sa pozemok vo vlastníctve cirkvi rozdelil medzi súkromných vlastníkov a zvyšné 

časti v prospech obce. V prospech obce môžu pripadnúť novovytvorené parcely 

KN-C č. 67/3 o výmere 14 m2, ďalej KN-C č. 66/1 o výmere 224 m2 a KN-C č. 

66/14 o výmere 230 m2. Celková plocha všetkých troch parciel je 468 m2. 

Znaleckým posudkom vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom je stanovená hodnota 

za 1 m2 týchto pozemkov na sumu 3,26 €. Celková suma za všetky tri 

novovytvorené parcely by bola 1.525,68 €. Z dôvodu nákladov obce na 

vyhotovenie GP vo výške 250 €, ktorý nebude slúžiť iba pre obec, ale aj pre 

ostatných žiadateľov o kúpu týchto pozemkov, cirkev znižuje celkovú kúpnu 

sumu o túto hodnotu. Z toho vyplýva, že celková kúpna suma za prevod pozemku 

z vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Matiašovce na obec Matiašovce by 

bola 1.275,68 €. Poslanci súhlasia s prevodom novovytvorených parciel v sume 

1.275,68 € a poverujú starostu vykonať prevod. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

Ad 4) Starosta informoval poslancov o všetkých aktivitách, ktoré sa týkajú chodu 

v Materskej škole (MŠ) s účinnosťou od 01.09.2018. Cez dotácie Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v Kežmarok získame dotácie na mzdy pre 

upratovačku, kuchárku a učiteľku. Jedna učiteľka bude platená z rozpočtu MŠ, 

pretože nespĺňa kritériá stanovené UPSVaR. Miera spoluúčasti obce na mzdy 

a dĺžka trvania pracovných pomerov troch vyššie spomínaných pracovných miest 

je rôzna. Avšak bude to pomerne veľká úspora pre MŠ. Okrem toho je potrebné 

dokúpiť učebné pomôcky, šatníkové skrinky, hračky, posteľnú bielizeň do 

požadovaného počtu 36 nastupujúcich žiakov. Ďalej je v čo najkratšej dobe 

nevyhnutné vyriešiť zlepšenie stavu vybavenia kuchyne, hlavne z pohľadu 

prípravy zvýšeného množstva pripravovaných jedál. Absentuje zariadenia na 

prípravú zvýšeného počtu jedál napr. konvektomat, následne absentuje umývačka 

na zvýšené množstvo riadu a veľkosť kuchyne nie je dostačujúca. Opatrenia na 

zlepšenie stavu kuchyne je možné vykonať až po získaní navýšenia podielových 

daní určených pre MŠ, čo pripadá na mesiace január až august roka 2019, pretože 

do konca roka 2018, nie sú na to vyčlenené finančné prostriedky. Následne je 

potrebné zrekonštruovať priestory druhej jedálne, chodby do kuchyne, kotolne, 

WC a šatne pre zamestnancov.  

V rámci MŠ je ďalej potrebné zveľadiť areál zakúpením ďalších hracích prvkov 

pre deti, osadiť už zakúpené vstupné bránky a riešiť novú krytinu strechy. Všetko 

však závisí od finančných prostriedkov, ktoré MŠ môže dostať ak aj naďalej bude 

prevádzkovať dve triedy.  

Poslanci poverujú starostu vykonať všetky potrebné nevyhnutné úkony na začatie 

prevádzky dvoch tried v MŠ a následne v rámci finančných možností do konca 

kalendárneho roka 2018 zlepšiť stav vyššie spomínaných problémov. 

Ad 5) V letných mesiacoch bolo zrealizované odvodnenie dažďových vôd 

z areálu kostola sv. Petra a Pavla, ďalej z časti hornej budovy Základnej školy 

a z celej budovy MŠ. Obec sa spolupodieľala na realizácii tohto odvodnenia 



vzhľadom k tomu, že do tohto odvodnenia sú napojené dve budovy vo vlastníctve 

obce, ale zároveň je v pláne realizovať aj odvodnenie verejného priestranstva pri 

MŠ. Náklady na výkop a zásyp ryhy, ďalej náklady za potrubia cez školský dvor a 

cez miestnu komunikáciu uhradila obec Matiašovce vo výške 900,00 €. Zvyšné 

náklady za výkop so zásypom vrátane nákupu a osadenia potrubí od zbernej 

šachty pri MŠ až k Rieke žiada Rímskokatolícka cirkev, farnosť Matiašovce 

prostredníctvom Hospodárskej rady farnosti uhradiť z prostriedkov obce. 

Predpokladaný náklad výkopu a zásypu 90 m dlhej ryhy s uložením a obsypaním 

potrubí o priemere min. 400 mm, zhutnením zeminy od zbernej šachty po Rieku 

budú vo výške cca 5.000,00 €. Starosta navrhuje, aby túto akciu finančne 

zabezpečovala obec za predpokladu následného bezodplatného prevodu 

pozemkov vo vlastníctve RK cirkvi, farnosti Matiašovce, na ktorých stojí 

multifunkčné ihrisko, amfiteáter či detské ihrisko. Poslanci poverujú rokovať 

s RK cirkvou za účelom dojednania financovania výkopu a osadenia 

odvodňovacích potrubí. 

Ad 6) Starosta informoval poslancov o stave vykonania prác na údržbe ústredného 

kúrenia v hornej budove Základnej školy. Všetky práce sú ukončené a kúrenie 

funguje. OZ berie na vedomie túto informáciu. 

Ad 7) Starosta pred zasadnutím OZ upovedomil členov Komisie správy majetku 

a rozvoja obce o poškodení dverí na kancelárii LPPS a o stave ich opravy 

zamestnancom obce. Členovia danej komisie si dané poškodenie boli osobne 

pozrieť a mali určiť ďalší postup. Konkrétne riešenie nebolo uvedené a vyvodenie 

dôsledkov za poškodenie sa neuskutočnilo. 

Ad 8) Starosta predniesol poďakovanie poslancom, ktorí sa zúčastnili 3. ročníka 

futbalového turnaja Matiašoviec SR konaného v Liptovských Matiašovciach 

a zároveň pochválil aj zvýšenú účasť našich obyvateľov o danú akciu aj napriek 

nepriaznivému počasiu. Spomenulo sa niekoľko aktivít, ktoré boli pripravené pre 

všetkých účastníkov akcie. Tí poslanci, ktorí sa nezúčastnili, sa ospravedlnili 

z rôznych dôvodov. Nasledujúci ročník sa má opäť konať v našej obci a preto je 

potrebné včas dohadovať a plánovať aktivity, ktorými privítame liptovských 

a ondavských Matiašovčanov. Zároveň starosta predniesol vyúčtovanie nákladov 

súvisiacich s týmto výletom, ktoré činilo 469,40 € vrátane dopravy a občerstvenia 

pre našich obyvateľov (príloha č. 6). OZ berie na vedomie túto informáciu. 

Ad 9) Dni obce Matiašovce 2018 sa konali za finančnej podpory podnikateľov 

z obce alebo blízkeho okolia, ďalej za podpory Prešovského samosprávneho kraja 

a z malej časti aj za podpory resp. povinnej spoluúčasti obce. Náklady na túto 

akciu z rozpočtu obce činili 457,40 €, čo je vzhľadom k minulým ročníkom 

pomerne vysoká úspora obecných financií. OZ berie na vedomie túto informáciu. 

aK bodu 10/  Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov. 

K bodu 11/ 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 22.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

V Matiašovciach dňa 31.08.2018 

 



Overovatelia zápisnice:  Ján Zibura    ........................................... 

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

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

 

 


