
Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

1/1/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Z: starosta obce  

T: 14.03.2019 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019       

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

2/1/2019 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Eva Bolcarovičová 

– predseda, Ján Tulušák – člen a Ján Zajonc - člen. 

Z: starosta obce 

T: 14.03.2019  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019       

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

3/1/2019 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátovej komisie v zložení: Peter Lach – 

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

Z: starosta obce 

T: 14.03.2019 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

4/1/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

14.12.2018.  

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

5/1/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. I., kedy príjmová a 

výdavková časť sú vo výške 549.000,00 Eur. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je 

uvedený v prílohe. 

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: od 14.03.2019 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

6/1/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce 

Matiašovce za rok 2018, Správu hlavného kontrolóra obce Matiašovce o kontrole pokladne 

za 2. polrok 2018, Správu hlavného kontrolóra obce Matiašovce z vybavovania sťažností 

a petícií za rok 2018, Správu hlavného kontrolóra obce Matiašovce z použitia finančných 



prostriedkov na kosenie verejných priestranstiev v roku 2018 a Správu hlavného kontrolóra 

obce Matiašovce z plnenia uznesení prijatých Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce 

v roku 2018. 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 14.03.2019 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

7/1/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí so znením uznesení č. 15/1/2017, 12/5/2017, 

11/1/2018, 12/1/2018, 17/3/2018, 24/32018, 17/4/2018, 6/5/2018, 7/5/2018, 19/7/2018 

a 24/7/2018 a predlžuje termín ich plnenia. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

8/1/2019 – OZ v Matiašovciach ruší uznesenia č. 13/1/2017, 9/2/2018, 25/3/2018, 8/5/2018 

a 12/7/. 

Z: starosta obce  

T: 14.03.2019 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019         

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

9/1/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje úhradu faktúry firme BAPAS, s.r.o. za 

uskutočnenie prác v rámci projektu rekonštrukcie a modernizácie miestnej komunikácie na 

ul. Pod lesom vo výške 8.060,04  € s použitím rezervného fondu obce.  

Z: starosta obce  

T: do 30.06.2019 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019       

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

10/1/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje poskytnutie dotácie pre občianske združenie 

Mladosť Matiašovce v roku 2019 vo výške 1.800,00 €. 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019         

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

11/1/2019 – OZ v Matiašovciach 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 a s platným 

Komunitným plánom sociálnych služieb obce Matiašovce na roky 2018-2023 v projekte s 

názvom: „Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce“, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-

2017-2. 

Z: starosta obce 

T: do 30.04.2019  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019         

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

12/1/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania 

projektu t .j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov v projekte s názvom: „Obecné 

komunitné centrum v obci Matiašovce“, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2. 

Z: starosta obce 

T: v prípade schválenia  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

13/1/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených 

výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a 

celkovými oprávnenými výdavkami projektu, ak budú relevantné v projekte s názvom: 

„Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce“, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2.. 

Z: starosta obce 

T: v prípade schválenia  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019         

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

14/1/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje plán aktivít na rok 2019 podľa finančných 

možností obce: 

a) dokončenie terénnych úprav a osadením zábradlí v nebezpečných miestach pri 

miestnej komunikácie na ulici Pod lesom, 

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, 

d) oprava mosta pri Materskej škole na ulici Južná, 

a) odvodnenie okolia stavby kostola sv. Petra a Pavla, hornej budovy Základnej 

školy, budovy Materskej, 

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  

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019         

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

15/1/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie požiadavku nájomcov sály kultúrneho 

domu na ul. Hlavná za účelom zlepšenia chladenia na balkóne. 

Z: starosta obce 

T: 14.03.2019  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

16/1/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie cenovú ponuku spoločnosti Mountfield 

s.r.o. na dodanie stroja na kosenie trávy a pluhovanie snehu. 

Z: starosta obce 

T: 14.03.2019  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

17/1/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie cenovú ponuku spoločnosti Biokrby 

s.r.o. na zakúpenie obecnej pálenice.  

Z: starosta obce 

T: 14.03.2019  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

18/1/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľujú postup pri organizovaní spoločenských akcií 

v rámci kalendárneho roka podľa detailov uvedených v zápisnici. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019         

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

19/1/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s vyradením obecných studní z majetku obce pri 

nasledujúcej riadnej inventarizácii majetku z dôvodu vysokých nákladov na udržiavanie 

a garanciu kvality pitnej vody a ich nefunkčnosti. 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

20/1/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odpísanie daňovej pohľadávky firmy BPS, s.r.o. 

v zastúpení Jozef Bolcarovič, naposledy bytom Pod lesom 228/47, 05904 Matiašovce vo 

výške 183,23 €. 

Z: starosta obce 

T: od 14.03.2019  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

21/1/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s udelením súhlasu na prevod pozemkov, ktorých 

vlastníkom bola Obec Matiašovce za základe žiadosti Petra Barľáka a manž. Ley Barľákovej  

na tretiu osobu a to v prospech pána Jozefa Jendrejčáka, trvale bytom Haligovce 23, 06534 

Haligovce. 

Z: starosta obce 

T: do 31.03.2019  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019         

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

22/1/2019 – 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 parcely 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 € pre Tomáša Polomčáka, trvale bytom Hraničné 32, 06522 

Hraničné, a to formou kúpnej zmluvy. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019         

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

23/1/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie cenovú ponuku spoločnosti Zastrova, a.s. 

na výrobu železného výpalku na prechod cez betónové žľaby na ul. Pod lesom. 

Z: starosta obce 

T: od 14.12.2018  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. decembra 2018 

24/1/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s usporiadaním a premiestnením svietidiel 

verejného osvetlenia na ul. Južná v časti pri Obecných skladoch, aby bola zabezpečená 

svietivosť hlavne na pozemky vo vlastníctve obce a miestnu komunikáciu. 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. decembra 2018 

25/1/2019 – OZ v Matiašovciach zvoláva verejné zhromaždenie na 22. marca 2019 o 17,00 

hod. na ul. Potok. 

Z: starosta obce 

T: 22.03.2019  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

26/1/2019 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) pripraviť návrh dodatku alebo nového VZN 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, 

b) požiadať skupinu Traky o cenovú ponuku za vystúpenie na slávnosti Dní obce 2019, 

c) označiť obecné studne nápisom o kvalite vody, 

d) požiadať vlastníkov motorových vozidiel, aby neparkovali popri štátnej ceste 

v smere od križovatky do obce Zálesie po zákrutu pri rodinnom dome p. Cecílie 

Miškovičovej z dôvodu zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky, 

e) zabezpečiť oznamy v obecnom rozhlase, na internetovej stránke obce a na 

facebookovom profile ohľadom vyradeného majetku obce, 

f) upraviť interný predpis, ktorým je možné poskytnúť odmenu zamestnancom pri 

dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku 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 za pracovné zásluhy vo 

výške ½ sumy jeho funkčného platu, 

g) zabezpečiť oznamy v obecnom rozhlase, na internetovej stránke obce a na 

facebookovom profile ohľadom možnosti použitie frézovaného materiálu pre vlastnú 

potrebu, 



h) zabezpečiť oznamy v obecnom rozhlase, na internetovej stránke obce a na 

facebookovom profile ohľadom ceny za železný výpalok cez betónové žľaby na ul. 

Pod lesom, 

i) osloviť spoločnosti zaoberajúce sa predajom hutného materiálu so žiadosťou 

o cenovú ponuku na výrobu železného výpalku cez betónové žľaby na ul. Pod lesom, 

j) zabezpečiť demontáž a montáž svietidiel verejného osvetlenia na ul. Južná na 

osvetlenie obecných pozemkov a miestnej komunikácie. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

27/1/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania vo výške  5% z 

celkových výdavkov projektu na splnenie cieľov projektu v prípade vyhlásenia výzvy 

vyhlasovateľom „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“ pre získanie dotácie na projekt: 

„Kamerový systém obce Matiašovce – II. etapa“. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

28/1/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zverejnením zámeru priameho predaja 

nehnuteľného majetku obce Matiašovce a to, časti parcely KN-E č. 4197/5 o celkovej 

výmere 642  m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej na LV č. 963, katastrálne územie 

Matiašovce, a to diel č. 4 o výmere 7m2 a diel č. 5 o výmere 3 m2 z dôvodu osobitného 

zreteľa v prospech Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovnícke združenie Gojnica, 

v zastúpení Tiborom Rakom so sídlom v Matiašovciach.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 14. marca 2019 

29/1/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zverejnením zámeru zámeny nehnuteľného 

majetku obce Matiašovce a to, časti parcely KN-C č. 66/1 - ostatná plocha o výmere 224 m2, 

vedený na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Matiašovce, a to novovytvorenú parcelu 

KN-C č. 66/15 o výmere 8 m2 z dôvodu osobitného zreteľa v prospech Františka Gallika, 

trvale bytom Pod lesom 225/44, 05904 Matiašovce za parcelu KN-C č. 67/4 - záhrada  

o výmere 8 m2, vedenú na liste vlastníctva č. 1126 bez akejkoľvek  finančnej náhrady a 

kompenzácie 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 14.03.2019        

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


