Zápisnica
z verejného zhromaždenia
konaného v kultúrnom dome na ulici Potok v Matiašovciach
dňa 22.08.2019
Verejné zhromaţdenie otvoril starosta obce Matiašovce, Mgr. Marián Štefaňák.
Program zhromaţdenia bol nasledovný:
1. Prevádzkovanie verejného vodovodu
2. Prístupová cesta v bočnej ulici
3. Rôzne
K bodu 1/ Starosta obce Matiašovce Mgr. Marián Štefaňák privítal prítomných a predniesol
situáciu, ktorá je v súčasnosti od posledného zhromaţdenia zo dňa 09.08.2019. Slabý
tlak spôsobuje pravdepodobne porucha na vodovodnom potrubí. Je osadená nová
šachta, ktorá je súčasťou nového vodojemu a vzdušník, ktorý bolo potrebné osadiť
z dôvodu zavzdušňovania sa nového potrubia od kriţovatky po starý vodojem. Do
šachty k novému vodojemu je potrebné ešte osadiť čerpadlo na dávkovanie dezinfekcie.
Na opravu vodovodných potrubí sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá bude
spoločne so ţiadosťou o nenávratný finančný príspevok predloţená na schválenie
miestnej akčnej skupine Tatry-Pieniny-LAG. Po poslednom tlakovaní vodovodu sa
zistilo, ţe chyba je pravdepodobne v úseku od pána Jozefa Matonoka po pána Dušana
Dţurňáka. Porucha môţe byť pod multifunkčným ihriskom, kedy sa pri jeho výstavbe
pouţívali ťaţké stroje a bol nasypaný násyp. Projekt zahŕňa výmenu všetkých starých
potrubí za nové. Poslanec Zajonc navrhuje v prvom rade odstrániť poruchu a zvyšok
dofinancovať neskôr z dotácie. Pán Čarnogurský navrhuje namiesto výkopov pod
multifunkčným ihriskom namontovať na betónové piliere plastovú rúru, čím by sa
predišlo prekopávaniu. Starosta konštatuje, ţe najprv sa zameriame na nájdenie poruchy
a potom zvaţovať ďalší postup opravy, zároveň však nezastavovať hornú vetvu v smere
k Spišským Hanušovciam. Ak by sa zistila jednoduchá porucha, tak ju opraviť
a následne z prostriedkov NFP opraviť zvyšné staré vodovodné potrubia. Občania
s navrhovaným postupom súhlasia.
K bodu 2/ Na verejné zhromaţdenie bol pozvaný aj pán Bjalončík, ktorý však pozvanie odmietol
na základe toho, ţe svoje podmienky k prepísaniu cesty uţ uviedol a nevidí dôvod
k vyvolávaniu ďalších konfliktov. Starosta pripomenul, ţe pán Bjalončík, ktorý s pánom
Trebuňom komunikoval prepíše svoju časť parcely, pod ktorou sa nachádza cesta
v prospech obce pod podmienkami, ţe mu občania ulice Potok vyplatia náklady v sume
3.500 Eur, ktoré pouţil na udrţiavanie cesty a zároveň, ţe obec v dĺţke 115m v celom
rozsahu prevedeného pozemku vyasfaltuje cestu, ďalej na konci pozemku vybuduje
daţďovú odráţku a zväčší priekopu. Obec v zastúpení starostom má právo vydať
predbeţné opatrenie na obnovenie predošlého stavu vo veci prekopania cesty p.
Bjalončíkom vo verejnom záujme v prípade mimoriadnej udalosti v lokalite za
pozemkom p. Bjalončíka. Avšak tento spor sa nedotýka vereného záujmu obce a preto,
ak je občanom spôsobená ujma tým, ţe im p. Bjalončík bráni v prechode cez jeho
pozemok k ich pozemok, je moţné podať hromadnú ţalobu na súd pre občianskoprávny spor. Pani Furcoňová navrhuje zlegalizovať most. Pán Tyrpák a Dţima sú proti
zaplateniu vyasfaltovania cesty z peňazí obce. Poslankyňa Bolcarovičová s poslancom
Zajoncom navrhujú z vyzbieraných financií spraviť cestu v inom mieste ako je táto
pôvodná. Pani Furcoňová navrhuje osloviť ľudí, ktorí na vyplatenie cesty ešte neprispeli
a zároveň osloviť obecné organizácie (PZ Gojnica a LPPS Matiašovce). Starosta
predniesol predbeţné cenové kalkulácie v prípade opravy cesty a jej vyasfaltovania. Pán

Kalafut poukazuje na fakt, ţe tieto cenové kalkulácie sú bez DPH, ţe cesta s týmito
podmienkami nevydrţí záťaţ strojov a traktorov, a v prípade, ţe neprejde dotácia
z miestnej akčnej skupiny Tatry-Pieniny-LAG nebude mať obec po zaplatení cesty
finančné prostriedky na opravu vodovodu, ktorý je nevyhnutný. Pani Furcoňová sa
sťaţuje, ţe po jej osobnej kontrole obecných faktúr zverejnených na internetovej stránke
obce nie je obecné zastupiteľstvo ochotné zaplatiť prístupovú cestu do lesa, avšak
peniaze na projekt komunitného centra pre prípravu všetkých potrebných úkonov,
akými boli projektová dokumentácia a verejné obstarávania bolo ochotné poskytnúť.
Poslanci však poukazujú na to, ţe komunitné centrum bude slúţiť všetkým občanom
a ich aktivitám. Poslanec Zajonc však oponuje tvrdením, ţe ak obec vyčlení finančné
prostriedky na cestu na ulici Potok, nebude môcť zaplatiť opravu vodovodu, ak nezíska
obec peniaze z dotácie. Poslanec Lach navrhuje dať pánovi Bjalončíkovi 3.500 Eur, ale
bez jeho podmienok. Ak nebude súhlasiť, navrhuje zbúrať most.
Ak obec vyčlení financie, pripraví sa zmluva, ktorá bude zaručovať prevod pozemku
z pána Bjalončíka v prospech obce. Ak sa poslanci rozhodnú, ţe financie z obecného
rozpočtu pre túto situáciu nevyčlenia, občania ulice Potok majú moţnosť podať
hromadnú ţalobu na súd voči pánovi Bjalončíkovi. Poslanci ţiadajú čas na premyslenie
svojho rozhodnutia.
K bodu 3/ V rámci tohto bodu sa starosta spýtal na otázky alebo poţiadavky občanov. Ţiadne
otázky neboli vznesené. K téme výstavby Komunitného centra v obci Matiašovce sa
starosta nechcel vyjadrovať, kým nemá všetky písomné podklady, ktoré sa zaviazal
predloţiť na predchádzajúcom verejnom zhromaţdení. Následne starosta poďakoval
prítomným za účasť a stretnutie ukončil.
V Matiašovciach dňa 22.08.2019

