Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 14.03.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 15.0 hodine a viedol starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní všetci
poslanci. Zasadnutia sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce, ďalej aj pán Jozef Jendrejčák, pani
Lea Barľáková, pán Tomáš Polomčák a slečna Andrea Moravčíková. Predsedajúci oboznámil
prítomných s nasledovným programom:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14. decembra 2018
Návrh zmeny rozpočtu č. I
Správa hlavného kontrolóra obce Matiašovce za rok 2018
Správa z následnej finančnej kontroly správnosti zaúčtovania príjmov a výdavkov,
vedenia pokladne a jej zostatku za obdobie 2.polroka 2018
8. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
9. Správa z kontroly použitia finančných prostriedkov na kosenie verejných
priestranstiev v roku 2018
10. Správa z kontroly prijatých uznesení v roku 2018
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2019 o organizácii miestneho
referenda
12. Úhrada faktúry BAPAS, s.r.o. – stavebné práce pri rekonštrukcii miestnej
komunikácie na ul. Pod lesom
13. Žiadosť o dotáciu – Mladosť Matiašovce na rok 2019
14. Rôzne – aktuálne výzvy a projekty, plán aktivít na rok 2019, chladenie sály na ulici
Hlavná, nákup kultivátora (pluh na sneh, kosačka bubnová), obecná pálenica,
príspevky jednotlivcom, postup pri organizácii akcií, obecné studne, parkovanie popri
štátnej ceste, odpis daňovej pohľadávky BPS s.r.o., postup s vyradeným inventárom,
doplnenie pracovného poriadku, postup s frézovaným materiálom.
15. Interpelácie poslancov OZ
16. Podnety a návrhy od občanov
17. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu č. 13 Rôzne doplnil ešte žiadosť
o udelenie súhlasu k prevodu pozemkov, ktoré boli odpredané manželom Barľákovým pre
Jozefa Jendrejčáka a následne žiadosť o udelenie súhlasu k prevodu pozemkov, ktorých

predaj bol schválený pánovi Jozefovi Jendrejčákovi pre pána Tomáša Polomčáka a slečnu
Andreu Moravčíkovú. Zároveň starosta do tohto bodu doplnil aj informáciu o avizovanom
vyhlásení výzvy na doplnenie kamerového systému obce. Starosta 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 Eva Bolcarovičová – predseda, Ján
Tulušák - člen a Ján Zajonc - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení
Peter Lach - predseda, Marián Kolodzej - člen a Ján Zajonc - člen.
K bodu 3/ Za zapisovateľa bola určená Bc. Mária Čarnogurská. Overovatelia zápisnice a
prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Peter Lach a Marián Kolodzej.
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/ Ekónomka obce p. Rušinová pripravila návrh I. zmeny rozpočtu a starosta
vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov
sa navýši o sumu 104.000,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na
sumu 549.000,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 6/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu hlavného kontrolóra obce
Matiašovce za rok 2018 (príloha č. 3), z ktorej vyplýva, že neboli zistené žiadne
nedostatky počas vykonávania kontrol. Zároveň boli vypracované dokumenty
k návrhu viacročného rozpočtu obce a k záverečnému účtu obce. Ďalej bolo
vypracované stanovisko k ponukám bánk na čerpanie úveru a stanovisko
k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Všetky
záväzky v roku 2018 boli uhradené a obec disponuje aj dostatočným stavom
finančných prostriedkov.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.
K bodu 7/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu o kontrole pokladne za 2.
polrok 2018 (príloha č. 4). Z danej kontroly bola vypracovaná správa, z čoho
vyplýva, že neboli zistené nedostatky v dokladovaní výdavkov, vo vedení
pokladne a dodržiavania limitu pokladničnej hotovosti. Iné nedostatky zistené
kontrolou, ktoré bolo možné odstrániť počas kontroly boli do ukončenia kontroly
odstránené.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.

K bodu 8/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu hlavného kontrolóra obce
Matiašovce z finančnej kontroly na mieste z vybavovania sťažností a petícií za
rok 2018 (príloha č. 5), z ktorej vyplýva, že v roku 2018 boli na Obecnom úrade
Matiašovce doručené rôzne dotazy od občanov. Tieto dotazy nespĺňali podmienky
sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Podania sa prešetrili a
boli vybavené v zákonom stanovenej lehote ako iné podania alebo námietky.
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ani
interných predpisov.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.
K bodu 9/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu z finančnej kontroly na mieste
z kosenia verejných priestranstiev v roku 2018 (príloha č. 6). Z danej kontroly
vyplýva, že náklady na kosenie verejných priestranstiev v roku 2018 boli nižšie
oproti roku 2017, a to z toho dôvodu, že kosenie bolo zabezpečené
zamestnancami obce a z prostriedkov dotácie UPSVaR Kežmarok.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.
K bodu 10/Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu z finančnej kontroly na mieste
z plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce za
obdobie roka 2018 (príloha č. 7), z ktorej vyplýva, že niektoré uznesenia nie sú
doposiaľ zrealizované. Jedná sa o uznesenia č. 15/1/2017, 12/5/2017, 11/1/2018,
12/1/2018, 17/3/2018 (termín do konca apríla), 24/3/2018 (po ukončení
dedičského konania jednej z vlastníčok), 17/4/2018, 6/5/2018, 7/5/2018,
19/7/2018, 24/7/2018. OZ tieto body opätovne prerokovalo a stanovilo lehoty na
ich zrealizovanie. OZ ruší uznesenia č. 13/1/2017, 9/2/2018, 25/3/2018, 8/5/2018,
12/7/2018.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce.
K bodu 11/Starosta predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 1/2019
o organizácii miestneho referenda s účinnosťou od 29.03.2019 (príloha č. 8).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 12/Na základe zrušenia uznesenia č. 12/7/2018, v ktorom bolo dohodnuté uhradiť
faktúru firme BAPAS, s.r.o. v sume 8.060,04 € (príloha č. 9) vo výške ½ do konca
roka 2018 a zvyšnú 1/2 -icu do uskutočnenia všetkých prác, navrhuje starosta
uhradiť túto faktúru s použitím rezervného fondu a tým skolaudovať cestu ako

celok, aj vrátane tejto faktúry vzhľadom k tomu, že je to kapitálový výdavok
a súvisí s celkovou stavbou rekonštrukcie a modernizácie miestnej komunikácie
na ulici Pod lesom.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 13/ Mladosť Matiašovce, o. z. žiada obec o poskytnutie dotácie na telesnú a športovú
činnosť futbalových mužstiev v roku 2019 v sume 1.800,00 € (príloha č. 10).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 14/
Ad 1) Starosta informoval OZ o žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
prestavbu objektu kultúrneho domu na ul. Potok za účelom zriadenia a fungovania
komunitných centier. Kód výzvy je OPLZ-PO6-SC613-2017-2, prioritná os 6,
špecifický cieľ 6.1.3 s názvom projektu „Obecné komunitné centrum v obci
Matiašovce.“. Rozpočet projektovej dokumentácie stanovuje predpokladané
výdavky na cca 350.000,00 € a z toho je 5 % povinná spoluúčasť obce. Výška
spoluúčasti bude stanovená až po ukončení verejného obstarávania. Výška
neoprávnených výdavkov bude stanovená až po kontrole procesu verejného
obstarávania riadiacim orgánom. Z celkových nákladov cca 350.000,00 € je
oprávnené refundovať spracovanie projektovej dokumentácie, uhradiť výkon
procesu verejného obstarávania, stavebného dozoru a materiálno-technického
vybavenia stavby vrátane stavebných prác. Spracovanie projektovej
dokumentácie, vybavenie stavebného povolenia a všetky podklady k podaniu
žiadosti o NFP príspevok sú v stave riešenia. Celá prestavba bude realizovaná
podľa stanovených kritérií riadiacim orgánom. Predpokladá sa vytvorenie
školiacej miestnosti, ďalej samostatnej klubovej miestnosti, kuchyne pre praktické
tréningy varenia, sociálne zariadenie s osobnou hygienou, kancelária pre
komunitných pracovníkov, sklad materiálu a pomôcok, dielňu pre výučbu
základných remeselných zručností. Navrhovaný je bezbariérový prístup do
objektu kancelária pre jedného administratívneho pracovníka. Strešná konštrukcia
je navrhnutá ako sedlová s vytvorením podkrovného priestoru bez využitia.
Presvetlenie a vetranie bude okennými otvormi na fasáde objektu podľa návrhu
riešenia. Objekt bude napojený na verejné inžinierske siete (vodovod, kanalizácia,
NN prípojka). Starosta dal hlasovať:
a) či OZ súhlasí s predložením žiadosti o NFP na Sprostredkovateľský orgán pre
Operačný program Ľudské zdroje a to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Matiašovce na roky 2015-2020, s platným
Komunitným plánom sociálnych služieb obce Matiašovce na roky 2018-2023
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

b) či súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t .j. min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov,
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
c) či súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu, ak budú relevantné.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 2) V rámci plánu aktivít na rok 2019 poslanci navrhujú:
a) dokončenie úprav miestnej komunikácie na ulici Pod lesom, a to: realizáciou
terénnych úprav a osadením zábradlí v nebezpečných miestach,
b) spolufinancovanie neoprávnených výdavkov pri projekte: „Rekonštrukcia –
zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce“ na ul.
Hlavná,
c) odvodnenie potokov na ulici Pod lesom pri rodinnom dome pána Mareka
Pisarčíka, pána Štefana Smoleňa a pri pozemku pána Petra Bolcaroviča a za
tým účelom zistiť dostupnosť firiem vyrábajúcich betónové žľaby,
d) oprava mosta pri Materskej škole na ulici Južná z lacnejšieho variantu z
plastových alebo betónových rúr,
a) odvodnenie okolia stavby kostola sv. Petra a Pavla, hornej budovy Základnej
školy, budovy Materskej školy a príprava odvodnenia pozemku medzi
Materskou školou a štátnou cestou v smere okolo multifunkčného,
e) príprava podkladov k žiadosti o dotáciu na vybudovanie zberného dvora na
ulici Južná,
f) príprava podkladov k žiadosti o dotáciu na zníženie energetickej náročnosti
verejnej budovy – Obecného úradu,
g) príprava podkladov k žiadosti o dotáciu na výstavbu chodníka, resp. cyklotrasy
cez alebo k obci.
Hlasovanie: ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 3) Na základe požiadaviek alebo pripomienok prenajímateľov sály
v kultúrnom dome na ulici Hlavná na nedostatočné chladenie sály na balkóne
počas akcií. Spoločnosť ADRIAN GROUP s.r.o. ako dodávateľ evaporačnej
jednotky (chladenia) zaslala dva varianty cenovej ponuky (príloha č. 11) pre
doplnenie potrubia na už existujúce potrubie alebo na osadenie druhej jednotky.
Variant pre rozšírenie už existujúceho vedenia by stál 704,64 € + doprava +
montážne náklady t. j. spolu cca 1.100,00 € a variant pre osadenie druhej jednotky
by stál v sume 2.285,22 € + doprava + montážne náklady t.j. spolu cca 2.600,00 €.

Vzhľadom na avizované práce na projekte „Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné
úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce“, starosta navrhuje počkať so
zlepšením chladenia až po realizácii projektu.
Ad 4) Starosta predniesol poslancom OZ cenovú ponuku spoločnosti Mountfield
na dodanie stroja tzv. kultivátora s nadstavcom na pluh na sneh pre zimné využitie
a s nadstavcom pre bubnovú kosačku na kosenie verejných priestranstiev (príloha
č. 12) vo výške 1.633,49 €. Poslanci sa dohodli, že každý z nich bude vo vlastnom
záujme hľadať dodávateľov za účelom dodania stroja na kosenie trávy
a odhŕňanie snehu v lepšej cena a kvalite.
OZ berie na vedomie cenovú ponuku.
Ad 5) Od 01. januára 2019 platí novela zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a
uvádzaní liehu na trh t.j. zákon o domácej výrobe destilátu. Na základe uvedeného
zaslala firma Biokrby so sídlom v Košiciach starostovi obce ponuku, na zakúpenie
pálenice za účelom obnovy tradície v pálení Matiašovskej ražnovice. Základná
a zároveň najmenšia verzia pálenice stojí 399.00 € (príloha č. 13). Poslanci
navrhujú s touto aktivitou ešte počkať.
OZ berie na vedomie cenovú ponuku.
Ad 6) Obec udeľuje príspevky pre jednotlivcov pri rôznych príležitostiach.
Poslanci OZ príspevky opätovne prerokovali a súhlasia s ponechaním
darčekových košov pre jubilantov od 70 rokov v sume 15.00 €, s príspevkom
50.00 € pre rodičov narodených detí, ktoré sa zapíšu medzi obyvateľov našej
obce, s príspevkom v sume 10.00 €, 20.00 €, 50.00.€, 100.00 € a 200.00 € pre
darcov krvi podľa získanej plakety. V prípade pohrebu občana našej obce bola
venovaná smútočná kytica. Starosta navrhuje zmenu v podobe odpustenia
poplatku za energie a prenájom sály na smútočnom posedení. Poslanci poverujú
starostu pripraviť dodatok k VZN č. 6/2011 o poplatkoch za užívanie inventára a
zariadení vo vlastníctve obce Matiašovce, prenájme bytových a nebytových
priestorov v budovách vo vlastníctve obce Matiašovce a výške nájomného za
dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Matiašovce.
OZ berie na vedomie.
Ad 7) Poslanci prerokovali postup v organizovaní spoločenských akcií, ktoré
zastrešuje obec. Pri príležitosti Dňa matiek navrhujú ponechať kvet pre každú
ženu, program detí Základnej a Materskej školy a záverečný hudobný program.
Pri organizovaní Dňa obce od roku 2019 navrhujú určiť finančný limit na celkové
financovanie vzhľadom k avizovaným výdavkom obce. Poslanci navrhujú
požiadať cenovú ponuku skupiny Traky za účelom opakovaného vystúpenie
v rámci slávnosti Dní obce 2019. V mesiaci október pri príležitosti úcty k starším
navrhujú znížiť vekovú hranicu pozývaných hostí zo 70 a viac ročných na 62
a viac ročných. Príchod Mikuláša s darčekmi pre deti navrhujú ponechať a
organizovať v kultúrnom dome so sprievodným programom žiakov Základnej
a Materskej školy.

Hlasovanie:

ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

Ad 8) Obec vlastní niekoľko studní na verejných priestranstvách, ktoré sú však
nefunkčné a ich opätovná oprava bude len dočasné z dôvodu, že nie je
zabezpečené trvalé používanie každej studne. Poslanci navrhujú v prípade ďalšej
inventarizácie vyradiť tieto studne z majetku obce. Dovtedy, pokiaľ budú funkčné,
je potrebné na nich umiestniť oznam, že nie je možné ich používať na pitné účely.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 9) Na základe sťažností od občanov na riešenie parkovania osobných áut na
ulici Hlavná v smere od križovatky do Zálesia k rodinnému domu pani Cecílie
Miškovičovej navrhujú poslanci riešiť túto situáciu napomenutím dotknutých
osôb. Na najbližšom zasadnutí členovia komisie na ochranu verejného záujmu
prednesú informáciu o zistenom stave dopravnej situácie.
OZ berie na vedomie.
Ad 10) Obec eviduje daňovú pohľadávku firmy BPS, s.r.o. v zastúpení Jozef
Bolcarovič v sume 183,23 €. OZ schvaľuje odpísanie daňovej pohľadávky voči
firme BPS, s.r.o. v zastúpení Jozef Bolcarovič, naposledy bytom Pod lesom
228/47, 059 04 Matiašovce.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 11) Vzhľadom k nakúpeniu nového inventára do kuchyne v kultúrnom dome
ako aj vzhľadom k vyradeniu niekoľkých kusov nepoužívaného majetku obce,
navrhujú poslanci vyradený majetok ponúknuť občanom prostredníctvom oznamu
v obecnom rozhlasu, internetovej stránky a facebookového profilu obce.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanec
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 12) Podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi
odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku až do sumy
jeho funkčného platu. Poslanci navrhujú odmenu do výšky polovice funkčného
platu daného zamestnanca. Poverujú starostu upraviť interný predpis, ktorým je
možné túto odmenu poskytnúť.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanec
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

Ad 13) Poslanci navrhujú ponúknuť občanom frézovaný materiál získaný
z rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Pod lesom za symbolickú sumu.
V prípade záujmu sa občania môžu nahlásiť na obecnom úrade.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanec
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 14) Na základe žiadosti od manželov Barľákových o udelenie súhlasu na
prevod pozemkov, ktorých vlastníkom bola Obec Matiašovce, na tretiu osobu a to
v prospech pána Jozefa Jendrejčáka, trvale bytom Haligovce 23, ktorému OZ
schválilo predaj pozemkov na výstavbu rodinného domu uznesením č. 8/5/2018
zo dňa 07.11.2018, ktoré zároveň poslanci dnes zrušili.
Hlasovanie za udelenie súhlasu k prevodu na tretiu osobu:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Pánovi Jendrejčákovi bol schválený prevod pozemkov KN-C č. 636/5 o výmere
229 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej na LV č. 963, k. ú. Matiašovce,
okres Kežmarok, ďalej parcely KN-C č. 634/2 o výmere 107 m2, druh pozemku
ostatná plocha, zapísanej na LV č. 963, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok a
parcely KN-C č. 282/2 o výmere 214 m2, druh pozemku trvalý trávny porast,
zapísanej na LV č. 1, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok, o celkovej výmere 550
m2 spolu za cenu 1100,00 € ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe
iniciatívy manželov Barľakových bola doručená obci žiadosť o predaj pozemkov
od pána Tomáša Polomčáka, trvale bytom Hraničné 32, 06522 Hraničné, okres
Stará Ľubovňa, ktorých predaj bol schválený p. Jendrejčákovi.
Hlasovanie za predaj pozemku p. Polomčákovi a : ZA: všetci poslanec
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 15) Spoločnosť Zastrova a.s., Spišská Stará Ves vypracovala a zaslala cenovú
ponuku na realizáciu železnej výplne do žľabov pre zabezpečenie bezpečnejšieho
prechádzania k pozemkom občanov. Cena oceľového výpalku z hladkého plechu
o rozmeroch 1500x540x10 v mm je 81,60 €/ ks vrátane DPH. Túto informáciu je
potrebné poskytnúť občanom prostredníctvom oznamu v obecnom rozhlasu,
internetovej stránky a facebookového profilu obce. Zároveň poslanci navrhujú
osloviť ďalšie spoločnosti zaoberajúce sa predajom a dodávkou hutného materiál
pre zaslanie cenovej ponuky na vypracovanie roštov do priekop.
Ad 16) Na ulici Južná pri obecných skladoch je neosvetlené miesto na verejnom
priestranstve a zároveň je umiestnené svietidlo verejného osvetlenia, ktoré viac
ako polovicu svetla poskytuje na osvetlenie súkromných pozemkov. Poslanci

navrhujú, aby dané svietidlo bolo demontované a premiestnené na tmavé miesto
pod obecnými skladmi za účelom zlepšenia osvetlenia verejného priestranstva
a nie súkromných pozemkov.
Ad 17) Poslanci zvolávajú verejné zhromaždenie na 22. marca 2019 o 17.00 hod.
ktoré sa bude konať na ulici Potok. Hlavnou témou bude riešenie zásobovania
pitnou vodou.
Ad 18) Starosta informoval o možnosti dobudovania kamerového systému obce
ak bude vyhlásená výzva z riadiaceho orgánu. Obec má pripravený rozpočet na
rozšírenie kamerového systému pre areál Materskej školy, Základnej školy
a modernizáciu kamerového systému na Obecnom úrade. Poslanci so
spoluúčasťou súhlasia v rozsahu uvedenom v rozpočte.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 19) Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Gojnica, v zastúpení
Tibrom Rakom žiada obec o predaj časti parcely KN-E č. . 4197/5 o celkovej
výmere 642 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej na LV č. 963,
katastrálne územie Matiašovce podľa priloženého náčrtu geometrického plánu,
z ktorého vidieť, že sú vytvorené dva diely, a to diel č. 4 o výmere 7m2 a diel č. 5
o výmere 3 m2. Poslanci súhlasia so zverejnením zámeru priameho predaja
nehnuteľného majetku obce Matiašovce z dôvodu osobitného zreteľa (príloha č.
14)
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 20) Na základe realizácie stavby rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul.
Pod lesom bol vypracovaný geometrický plán (ďalej len „GP“) č. 36/2019 pre
kolaudačné konanie a zároveň aj pre zápis stavby do katastra nehnuteľností. Z GP
(príloha č. 15) je zrejmé, že na viacerých miestach na danej ulici je potrebné
zrealizovať prevod nehnuteľností od súkromných vlastníkov v prospech obce,
pretože v týchto lokalitách sa zistilo, že nové cestné teleso zasahuje do
súkromných pozemkov. Iba jeden prevod je potrebné uskutočniť formou
bezodplatnej zámeny, kde p. František Gallik z nedbanlivosti zasahuje oplotením
záhrady do pozemku KN-C č. 66/1, ktorý je vo vlastníctve obce. V zmysle GP
vznikla nová parcela KN-C č. 66/15 o výmere 8 m2, ktorá bude zamenená za
novú parcelu KN-C č. 67/4 o výmere 8 m2 vo vlastníctve Františka Gallika.
Poslanci súhlasia so zverejnením zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce
Matiašovce z dôvodu osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 17/ Poslanec OZ Ján Tulušák predniesol túto interpeláciu - požaduje osadenie
dopravnej značky so zákazom parkovania v smere do ulice pri obchode COOP

Jednota, nakoľko parkujúce autá bránia pri vstupe na súkromné pozemky.
Osadenie tejto značky je potrebné prekonzultovať s projektantom na dopravné
značenie.
K bodu 18/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov.
K bodu 19/ 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 20.15 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Matiašovciach dňa 14.03.2019
Overovatelia zápisnice:
Peter Lach
Marián Kolodzej
Zapisovateľ zápisnice:
Bc. Mária Čarnogurská
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