
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 14.12.2018 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 15.00 hodine a viedol starosta obce Mgr. 

Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 4/5 

poslancov OZ. Poslankyňa Bolcarovičová sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. Hlavný 

kontrolór obce sa zasadnutia nezúčastnil a ospravedlnil sa zo zdravotných dôvodov. 

Predsedajúci oboznámil prítomných s nasledovným programom: 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Návrh zmeny rozpočtu č. 5 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 

2019-2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

6. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2019 až 2021 a návrh rozpočtu obce na rok 

2019 

7. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Matiašovce 

8. Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2017 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 

10. Návrh zvýšenia platu starostu obce a návrh zvýšenia odmeny poslancov obecného 

zastupiteľstva 

11. Rekonštrukcia miestnej komunikácie – práce v roku 2019 a práce naviac 

12. Zriaďovacia listina Krízového štábu - aktualizácia 

13. Voľba členov Krízového štábu obce 

14. Voľba členov Povodňovej komisie obce 

15. Žiadosti o umiestnenie svietidiel verejného osvetlenia – p. Pisarčíková, p. Lopata 

16. Žiadosti o odkúpenie obecného pozemku – p. Galušová, p. Mráz 

17. Rôzne – slečna Galicová – žiadosť o pečenie k kuchyni na OÚ, predaj hasičského auta 

– AVIA, kanalizácia – zámer a postup, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR – 

žiadosť o spoluprácu v názvosloví v mapách, určenie termínu verejných schôdzí, limit 

na úhrady starostom obce 

18. Interpelácie poslancov OZ 

19. Podnety a návrhy od občanov 

20. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na 

úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Bod 12 upravil aj o voľbu členov, bod 13 upravil 

na Zriaďovacia listina DHZO vrátane voľby členov a do bodu  17 doplnil ešte postup obce vo 

veci zmeny a doplnenia Územného plánu obce. 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 Ján Zajonc – predseda, Marián Kolodzej 

- člen a Peter Lach - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Peter Lach - 

predseda, Marián Kolodzej - člen a Ján Zajonc - člen. 

K bodu 3/  Za zapisovateľa bol určený Ján Tulušák. Overovatelia zápisnice a prijatých 

uznesení boli navrhnutí poslanci Marián Kolodzej a Ján Zajonc. Predseda 

mandátnej komisie potvrdil účasť 4/5 poslancov, na základe čoho starosta 

skonštatoval, že zasadanie OZ je uznášania schopné. 

K bodu 4/  Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh V. zmeny rozpočtu a starosta 

vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Výška rozpočtu na strane príjmov 

a výdavkov sa navýši o sumu 50.000,00 € t. j. na sumu  762.000,00 €. Tento 

nárast je z dôvodu schválenia dotácií na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice a na 

výmenu strešnej krytiny na budove Obecného úradu a tieto sumy by mali byť 

pripísané na bankové účty obce. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  
 

K bodu 5/ Hlavný kontrolór pripravil Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 

2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 (príloha č. 3), v ktorom 

odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Matiašovce predložený návrh rozpočtu 

schváliť. 

OZ berie na vedomie. 

 

K bodu 6/ Starosta predniesol Návrh rozpočtu obce na roky 2019 až 2021 (príloha č. 4 A), 

ktorý bol zverejnený dňa 21.11.2018. Tento návrh bol upravený ekonómkou obce 

ešte dňa 13.12.2018 (príloha č. 4 B) o schválené dotácie na rekonštrukciu 

hasičskej zbrojnice a na výmenu strešnej krytiny na budove Obecného úradu,     

kedy na rok 2019 je návrh rozpočtu ako záväzný a na roky 2020 a 2021 je návrh 

rozpočtu orientačný s návrhom, že aj naďalej je vhodné neuplatňovať programovú 

štruktúru rozpočtu obce. 

 Hlasovanie: ZA : všetci poslanci                     

    PROTI: žiadny poslanec                                                   

   ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 7/ Návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/20167 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Matiašovce (príloha č. 5). Účelom tohto dodatku k VZN je umožniť konečným 

používateľom pneumatík odovzdať odpadovú pneumatiku aj v Hasičskej zbrojnici 

na ulici Pod lesom počas pracovných hodín. 

 Hlasovanie:     ZA: všetci poslanci 

                          PROTI: žiadny poslanec 

                          ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 8/ Návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (príloha č. 6). Účelom 



tohto dodatku k VZN je určiť výšku poplatku tak, aby boli pokryté náklady so 

zberom, prepravou, zneškodnením všetkých druhov odpadov z územia obce 

z dôvodu navýšenia poplatkov od zbernej spoločnosti, z ďalej z dôvodu zvýšenia 

poplatku za skládkovanie zo skládky odpadov ako aj z dôvodu, že obec nesmie 

doplácať za občanov za služby súvisiace s odpadmi. Po prepočtoch ako aj 

rozsiahlej diskusii bol poplatok stanovený vo VZN § 6 ods. 1 písm. a) v znení: 

„0,0384 € za osobu a kalendárny deň, tzn. 14,00 € za osobu a kalendárny rok.“ 

Následne aj v § 7 ods. 4 bol zmenený text nasledovne: „V prípade potreby (napr. 

väčšie množstvo vyprodukovaného zmesového odpadu) si poplatník môže 

dokúpiť ďalší lístok, a to v sume 3,50 € za 110 litrové vrece/110 litrovú zbernú 

nádobu alebo 35,00 € za 1100 listrovú zbernú nádobu.“ 

 Hlasovanie:     ZA: všetci poslanci 

                          PROTI: žiadny poslanec 

                          ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 9/ Hlavný kontrolór predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2019 (príloha č. 7). 

 Hlasovanie:     ZA: všetci poslanci 

                          PROTI: žiadny poslanec 

                          ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 10/Hlavný kontrolór predniesol Návrh zvýšenia platu starostu obce o 20 % a návrh 

zvýšenia odmien pre poslancov Obecného zastupiteľstvo na 30,00 € za jedno 

zasadnutie (príloha č. 8). Zvýšenie platu starostu odôvodňuje tým, že starosta 

niekoľko krát odmietol zvýšenie platu z rôznych dôvodov a sú za ním viditeľné 

výsledky. 

  Hlasovanie:     ZA: všetci poslanci 

                          PROTI: žiadny poslanec 

                          ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

Každý z poslancov sa vyjadril k zvýšeniu odmeny pre poslancov, že sa touto 

témou budú zaoberať až sa im spoločne podarí spraviť aktivity prospešné pre obec 

a zatiaľ výšku odmien pre seba nechcú riešiť. 

 

K bodu 11/Starosta informoval poslancov o potrebných prácach, ktoré je potrebné dokončiť 

v roku 2019 a súvisia s rekonštrukciou miestnej komunikácie (MK) a neboli 

plánované v rámci tohto projektu. Jedná sa o montáž zábradlí v nebezpečných 

miestach, terénne úpravy popri komunikácii, osadenie spomaľovacích prahov 

a dopravného značenia, stabilizácia brehov troch potokov, ktoré pretekajú cez 

miestnu komunikáciu a dokončenie nedorobkov od zhotoviteľa. Zároveň starosta 

informoval o vystavenej faktúre firmou BAPAS s.r.o. (príloha č. 9) za práce 

naviac, ktoré sa vyskytli počas stavebných prác, a ktoré neboli v rámci projektu 

zahrnuté. Vzhľadom na komunikáciu medzi projektantom a obcou za účelom 

zistenia pochybení pri tvorbe projektovej dokumentácie, ani projektant, ako ani 

obec, nepredpokladala nejaké práce naviac, ktoré vzišli hlavne na základe 

požiadaviek občanov. Jednalo sa o výkop, zásyp rúry s priemerom 55 cm cez MK 

na križovatke do Zálesia, ďalej sa jednalo o odvrátené vyspádovanie, uloženie 

vpustí a kanalizačných potrubí do telesa MK v 8 miestach pozdĺž celej MK oproti 

pôvodnému návrhu v projektovej dokumentácii, ďalej sa jednalo o vybudovanie 

opravu mostíka pri moste na ul. Mlynskú a jednalo sa o vybudovanie väčšieho 

mostného objektu v Rackovom potoku oproti návrhu z projektovej dokumentácie. 



Všetky vyššie spomenuté práce naviac činia sumu 8.060,04 € vrátane DPH a  

splatnosť faktúry je do konca mesiaca marec 2019. Poslanci súhlasia 

s preplatením tejto faktúry až po dokončení všetkých nedorobkov. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

K bodu 12/Podľa ustanovení § 10 písm. a) zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu 

v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu Obecné zastupiteľstvo 

v Matiašovciach zriaďuje krízový štáb obce a volí Mgr. Mariána Štefaňáka za 

jeho predsedu a za členov volí Marián Kolodzej – podpredseda, Edita Rušinová – 

tajomník, členovia - Ján Zajonc, Ján Tulušák, Eva Bolcarovičová, Peter Lach 

a Mária Obroktová. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

K bodu 13/Podľa § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a § 15 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriaďuje Dobrovoľný 

hasičský zbor obce a volí jeho členov v zložení: Martin Kuchta - veliteľ, Marián 

Kolodzej – strojník, Ľuboslav Martančík – strojník, členovia - Ján Tulušák, Eva 

Bolcarovičová, Ján Zajonc, Dominik Koščák, Ján Semančík, Ing. Ján Mačuga, 

Ing. Juraj Mačuga, Milan Komiňák, Karol Galovič, Tomáš Kuchta, Štefan Kuchta 

a Miroslav Marhefka. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

K bodu 14/Za predsedu Povodňovej komisie obce Matiašovce bol zvolený starosta Mgr. 

Marián Štefaňák a za členov Povodňovej komisie obce Matiašovce boli zvolení 

Marián Kolodzej, Mária Obroktová – tajomník, členovia - Ján Zajonc, Ján 

Tulušák, Eva Bolcarovičová, Peter Lach a Edita Rušinová. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

K bodu 15/Obec eviduje žiadosti o umiestnenie svietidiel verejného osvetlenia od p. 

Pisarčíkovej na ul. Pod lesom (príloha č. 10) a od p. Lopatu na ul. Pod lesom 

(príloha č. 11). Poslanci navrhujú uskutočniť v zimnom období osobnú obhliadku 

a následne sa týmito žiadosťami budú opätovne zaoberať. Poslanci poverujú 

odpovedať žiadateľom o dočasnom neschválení. 

Hlasovanie:  ZA: žiadny poslanec  

PROTI: všetci poslanci  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

K bodu 16/ Obec eviduje žiadosti o odkúpenie zvyšnej časti pozemku pred rodinným domom 

od p. Galušovej (príloha č. 12) a od p. Mráza (príloha č. 13). Poslanci navrhujú 

uskutočniť osobnú obhliadku za účelom zistenia skutkového stavu všetkých 

pozemkov v obci, ich hraníc, veľkosti a účelu využitia. Vzhľadom k možným 

plánovaným investíciám nesúhlasia s predajom. Poverujú starostu obce odpovedať 

žiadateľom o neschválení. 

Hlasovanie:  ZA: žiadny poslanec  

PROTI: všetci poslanci  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  



K bodu 17/Ad 1) Slečna Katarína Galicová žiada obec o poskytnutie priestorov na 

nepravidelné pečenie koláčov v kuchyni kultúrneho domu na ul. Hlavná. Poplatok 

je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 6/2011 a za energie 

zaplatí toľko, koľko spotrebuje. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

Ad 2) Obec Zálesie žiada o kúpu hasičského vozidla AVIA A31 s evidenčným 

číslom KK148AR (príloha č. 14). Poslanci navrhujú predaj uskutočniť formou 

„vybaveného“ vozidla, čo znamená, že vozidlo bude vybavené max. 10 ks hadíc 

podľa výberu žiadateľa v sume 500,00 € alebo formou „nevybaveného“ vozidla, 

čo znamená, že vozidlo nebude vybavené žiadnymi hadicami v sume 400,00 €. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

Ad 3) Starosta informoval poslancov o uskutočnených pracovných rokovaniach 

so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú výstavbou kanalizácií a čističiek 

odpadových vôd (ČOV), ako aj o plánovaných pracovných stretnutia so 

spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú získavaním dotácií na budovanie kanalizácií či 

ČOV. Zároveň informoval poslancov o zákonných postupoch pri odkanalizovaní 

resp. o legislatívnych možnostiach ako nakladať so splaškovými vodami a o 

spôsoboch zlepšovania životného prostredia. O ďalších možnostiach riešenia 

problematiky odkanalizovania obce bude starosta poslancov informovať na 

ďalších zasadnutiach. OZ berie na vedomie. 

Ad 4) Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, odbor 

geodézie a medzinárodných vzťahov, prostredníctvom Okresného úradu 

Kežmarok, katastrálnym odborom žiada všetky obce okresu vrátane Matiašoviec, 

o spoluprácu vo veci štandardizácie geografických názvov zo všetkých 

katastrálnych území. Za týmto účelom navrhujú poslanci osloviť obyvateľov 

znalých miestne názvy o ich zozbieranie, lokalizáciu v mapách a následné 

zaslanie žiadateľovi. Poslanci poverujú starostu osloviť lesníkov, poľovníkov 

resp. obyvateľov o sumarizáciu názvov lokalít pre kataster našej obce. 

Ad 5) Starosta informoval poslancov ako boli zaužívané termíny uskutočnenia 

verejných zhromaždení. Navrhuje termín 28.12.2018 o približne 18,00 hod. t.j. po 

skončení večernej svätej omše. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

Ad 6) Starosta informoval poslancov o súčasnom limite finančných operácií bez 

potreby schvaľovania poslancami OZ do výšky 1.000,00 €. Starosta navrhuje, aby 

bol tento limit zvýšený na sumu 2.000,00 € z praktických dôvodov, ale iba 

v rámci schváleného rozpočtu obce resp. schválení zmeny rozpočtu. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

Ad 7) Vzhľadom k tomu, že obec pomerne dobre finančne hospodárila ku konci 

roka a zároveň hlavný kontrolór vykonal niekoľko nevyhnutných dokumentov 



potrebných získaniu úveru, starosta navrhuje vyplatiť odmenu hlavnému 

kontrolórovi obce vo výške 100,00 € jednorázovo. 

Hlasovanie:  ZA: Marián Kolodzej, Peter Lach, Ján Zajonc 

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: Ján Tulušák  

Ad 8) Starosta informoval poslancov o možnosti získať dotáciu na vypracovanie 

nového Územného plánu obce Matiašovce (ÚP) resp. na zmenu a doplnenie 

existujúceho. Vzhľadom na krátkosť času podávania žiadosti za týmto účelom ako 

aj komplikovanosť spracovania resp. aktualizácie doposiaľ platného ÚP poslanci 

navrhujú, aby sa pracovalo na zmene a doplnený terajšieho ÚP. V prvom rade je 

potrebné spraviť výber spracovateľa ÚPN-O Matiašovce – ZaD 01. Následne 

podpísať so spracovateľom zmluvu (o dielo alebo na poskytnutie služby) v sume 

podľa výsledkov obstarávania. Následne sa zašle na Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR žiadosť o poskytnutie dotácie spoločne s povinnými prílohami. 

Prostredníctvom dotácie je možné získať až 80 % celkových nákladov na 

spracovanie zmien a doplnkov terajšieho ÚP. Poslanci súhlasia s tým, že proces 

obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri 

roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec  

K bodu 18/Poslanci nepredniesli žiadne interpelácie. 

K bodu 19/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov. 

K bodu 20/ 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 23.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

V Matiašovciach dňa 14.12.2018 

Overovatelia zápisnice:  Marián Kolodzej    ........................................... 

    Ján Zajonc    ........................................... 

Zapisovateľ zápisnice:  Ján Tulušák     .......................................... 

 

 


