
Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

1/5/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa 

predloženého a doplneného návrhu.  

 

Z: starosta obce 

T: 07.11.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

2/5/2018 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Pavol Tyrpák – 

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

 

Z: starosta obce 

T: 07.11.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

3/5/2018 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Ing. Tomáš 

Veselovský, PhD. - predseda, Pavol Tyrpák - člen a Ján Zibura – člen. 

 

Z: starosta obce 

T: 07.11.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

4/5/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 31.08.2018.  

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

5/5/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. IV, 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 07.11.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

6/5/2018 – 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 a súhlasí s kúpnou zmluvou, ohľadom novovytvorených parciel, ktoré vznikli na 

základe geometrického plánu č. 73/18 vyhotoveného Ing. Evou Schürger-Jochmann zo dňa 

24.09.2018, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok  dňa 12.10.2018, a to parcela KN-

C č. 618/4, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 67 m2 odčlenením od parcely KN-C č. 

618/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1402 m2, ďalej parcela 

KN-C č. 553/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 181 m2 zlúčením dielu č. 3 o výmere 

17 m2 pozostávajúceho z parcely KN-E č. 43, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 17 m2, ďalej dielu č. 4 o výmere 74 m2 pozostávajúceho z parcely KN-E č. 

50/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 98 m2 a dielu č. 7 

o výmere 90 m2 pozostávajúceho z parcely KN-E č. 42, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 282 m2, zapísaných na LV č. 1 a LV č. 963, všetky k. ú. 

Matiašovce, okres Kežmarok, o celkovej spoločnej výmere 248 m2 spolu za cenu 448,88 € pre 

Janku Slowinsku, trvale bytom Mlynská 176/21, 05904 Matiašovce, a to formou kúpnej 

zmluvy. 

 

Z: starosta obce  

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

7/5/2018 – OZ v Matiašovciach súhlasí s prijatím daru – nehnuteľností do majetku obce v 

zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súhlasí s darovacou zmluvou, 

a to ohľadom novovytvorenej parcely, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 73/18 

vyhotoveného Ing. Evou Schürger-Jochmann zo dňa 24.09.2018, úradne overeného Okresným 

úradom Kežmarok dňa 12.10.2018, a to parcela KN-C č. 553/6, druh pozemku: ostatná plocha 

o celkovej výmere 22 m2 odčlenením od parcely KN-C č. 554, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 159 m2 a to diel č. 1 o výmere 5 m2, ďalej odčlenením od parcely 

KN-C č. 553/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 15 m2 a to diel č. 2 o výmere 1 m2 a 

odčlenením od parcely KN-C č. 553/2, druh pozemku: ostatná plocha o celkovej výmere 383 

m2 a to diel č. 6 o výmere 14 m2, zapísaných na LV č. 644, všetky k. ú. Matiašovce, okres 

Kežmarok, o celkovej spoločnej výmere 20 m2 bezodplatne od Janky Slowinskej r. Stašákovej 

trvale bytom Mlynská 176/21, 05904 Matiašovce, a to formou darovacej zmluvy. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

         starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

8/5/2018 – 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 Jozefa Jendrejčáka, trvale bytom Haligovce 23, 06534 Veľká Lesná, a to formou kúpnej 

zmluvy. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

9/5/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie žiadosti o odkúpenie stavebných pozemkov. 

 

Z: starosta obce 

T: 07.11.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

10/5/2018 - OZ v Matiašovciach súhlasí s uskutočnením programu žiakov škôl z obce pri 

privítaní Mikuláša v obci v sále kultúrneho domu na ul. Hlavná. 

 

Z: starosta obce 

T: 06.12.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

11/5/2018 - OZ v Matiašovciach súhlasí s finančným preplatením nevyčerpanej dovolenky 

starostovi obce Mgr. Mariánovi Štefaňákovi v počte 19,5 dňa. 

 

Z: starosta obce 

T: do ukončenia mandátu starostu  

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

12/5/2018 - OZ v Matiašovciach nesúhlasí s predajom hasičského vozidla AVIA  najbližším 

dobrovoľným hasičským zborom v okrese Kežmarok. 

 

Z: starosta obce 

T: 07.11.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

13/5/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie výsledky ankety ohľadom stravovania 

v školskej jedálni pri Materskej škole.  

  

Z: starosta obce 

T: 07.11.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  



Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

14/5/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie interpeláciu poslanca Jána Ziburu k ankete 

ohľadom stravovania v školskej jedálni pri Materskej škole.  

 

Z: starosta obce 

T: 07.11.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

15/5/2018 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie interpeláciu poslanca Matúša Bolcaroviča 

ohľadom zaslania žiadosti o modernizáciu predajne COOP Jednota v Matiašovciach, ďalej o 

vybudovanie bezbariérového prístupu do predajne z dôvodu zvyšujúceho sa počtu imobilných 

občanov, ďalej o zlepšenie stavu strešných lapačov pred topiacim sa snehom a padajúcimi 

cencúľmi, ďalej o rozšírenie sortimentu a počtu ponúkaných tovarov a v neposlednom rade o 

opravu výtlkov na parkovisku pred predajňou,.  

 

Z: starosta obce 

T: 07.11.2018 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia OZ Matiašovce zo dňa 7. novembra 2018 

 

16/5/2018 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) odpovedať žiadateľom o odkúpenie stavebných pozemkov, že obec nedisponuje 

stavebnými pozemkami na výstavbu rodinných domov aj so záhradami na chov 

poľnohospodárskych zvierat a pestovanie poľnohospodárskych plodín, 

b) dohodnúť s riaditeľkami škôl a kňazom detaily miesta a času privítania Mikuláša 

a rozsvietenia vianočných stromčekov a vianočnej výzdoby v obci,  

c) vykonať prevod pozemkov medzi obcou a p. Jankou Slowinskou, 

d) vykonať prevod pozemkov medzi obcou a p. Jozefom Jendrejčákom, 

e) zaslať žiadosť vedeniu COOP Jednota Poprad s.d. o modernizáciu predajne COOP 

Jednota v Matiašovciach,  

f) zistiť informácie od riaditeľky Základnej školy ohľadom ankety k stravovaniu 

v školskej jedálni. 

 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 09.11.2018      Mgr. Marián Štefaňák 

        starosta obce  


