Zápisnica
z verejného zhromaždenia
konaného v kultúrnom dome na ulici Potok v Matiašovciach
dňa 09.08.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Verejné zhromaţdenie otvoril starosta obce Matiašovce, Mgr. Marián Štefaňák.
Program zhromaţdenia bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Prevádzkovanie verejného vodovodu
Prístupová cesta v bočnej ulici
Výstavba komunitného centra
Rôzne
Diskusia

K bodu 1/ Starosta obce Matiašovce Mgr. Marián Štefaňák privítal prítomných a predstavil im
pána projektanta Ing. Balca, ktorý pripravil všetky podklady k projektu vodojemu na
ulici Potok. Starosta upozornil občanov, ţe sa zvýšil počet vodovodných prípojok
z pôvodných 9 na súčasných 65, čo má za následok odber väčšieho mnoţstva vody.
V súčasnosti je odber a fakturácia vody stanovená na hladinu 34m2 na osobu na rok
podľa platných predpisov. Poďakoval pánovi Petrovi Lachovi a Pavlovi Tyrpákovi aj
ostatným zúčastneným, ktorí sa podieľali pri prácach s vodovodom. Jednou z chýb bol
otvorený odvzdušňovací ventil pri kostole na ulici Potok. Voda z verejného vodovodu
slúţi na pitné a hygienické účely a nevyhnutné účely, neráta sa tu však umývanie áut,
napúšťanie bazénov, polievanie trávy a iné vyuţívanie vody, hlavne v období sucha.
Pani Ing. Jarmila Pešková zo spoločnosti VaK SERVIS,s.r.o., ktorá nám prevádzkuje
verejný vodovod navrhuje prísnu reguláciu vody. Obec môţe pristúpiť k prijatiu
všeobecne záväzného nariadenia o regulácii a zásobovaní pitnou vodou, podľa ktorého
môţe obecné zastupiteľstvo občanov pri nadmernom odbere vody aj sankcionovať. V
súťaţi o výrobu plastovej vodovodnej nádrţe zvíťazila firma Plastbest z Uzoviec, ktorá
vyrobila samonosnú pramennú šachtu. Avšak to, čo pritečie, tam neostane z toho
dôvodu, pretoţe je voda vyuţívaná na iné ako pitné a hygienické účely, ale zároveň
môţe byť aj porucha, o ktorej nevieme. Pán Balco navrhuje vymeniť zásobovacie
potrubie od pramennej šachty aţ po cestu. Zároveň na najvyššom mieste osadiť
vzdušník, aby došlo k dostatočnému odvzdušneniu. Upozorňuje, ţe starý vodojem je
v niţšej nadmorskej výške ako je súčasná pramenná šachta, následkom čoho dochádza
k pretekaniu vody. Keďţe je celé zásobovacie potrubie uţ opotrebované, najlepším
riešením by podľa neho bolo vymeniť ho celé. Vo všeobecnosti platí, ţe je v súčasnosti
nedostatok vody aj z dôvodu klimatických zmien. V roku 2015 sa poplatok za
pripojenie na verejný vodovod stanovil vo výške 100 Eur, ktorého výšku si občania
schválili na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podtatranská vodárenská spoločnosť
chce spojiť vodovod Matiašoviec so Spišskými Hanušovcami.
Starosta vyzval občanov k diskusii. Pán Jozef Matonok zopakoval, ţe sa chyba našla pri
kostole a či omylom alebo úmyselne nevie. Navrhuje natlakovanie vodovodu, pretoţe
porucha môţe byť na dolnej vetve. Pán Pavol Tyrpák nesúhlasí s prevádzkovaním
verejného vodovodu prostredníctvom PVPS, a.s., pretoţe keď spoločnosť vodovod
a jeho prevádzkovanie prevezme, neznamená to, ţe sa chyba napraví. Navrhuje, aby
chybu hľadali zamestnanci obce formou preskúšania natlakovania všetkých vetiev
potrubia. Pri jeho osobnej obhliadke zistil, ţe v jednom rezervári sú 3 m3 vody

a v druhom 18 m3. Prítok je teda dostatočný, ale za 5 hodín vytieklo 5 m3 vody, čo
znamená, ţe keď sa zvýši tlak v rezervári, voda odtečie. Pán Jozef Furcoň navrhuje
osloviť PVPS,a.s., aby vyhľadali chybu na vodovodnom potrubí. V prípade, ak by sa im
to nepodarilo navrhuje prekopávať a hľadať chybu postupne. Pán Balco navrhuje skúsiť
natlakovať kaţdú vetvu zvlášť a podľa toho sa môţe zistiť, v ktorej je chyba.
Upozorňuje, ţe všetky domy musia mať osadené ventily.
Na záver sa občania spolu s obecným zastupiteľstvom dohodli, ţe sa osadí
odvzdušňovací ventil, zavolajú sa pracovníci PVPS,a.s. pre zistenie chyby na potrubí.
Zároveň občania ulice Potok poţadujú reklamáciu od firmy EKOSPOL, s.r.o. za
nedostatočné zemné práce.
K bodu 2/ Podľa mapy spred registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) sa parcela 1204/123
po ROEP zmenila na pracelu KN-E 3497/13. Moţnou chybou ROEP a nie najlepším
vypracovaním geometrického plánu pre zameranie novovytvorených pozemkov iba po
cestu, nie aţ do potoka, v roku 2008 vlastníkmi Trebuňa, Čarnogurský a Furcoň ostala
vlastníčkou pani Cecília Danielčáková, ktorá zároveň osvedčením vyhlásenia o vydrţaní
po svojich predkoch t.j. sestrách Naglyakových získala celý zvyšok parcely pre sebe.
Ţiadny pozemok v tejto lokalite nemá uvedenú ťarchu na liste vlastníctva, v ktorej by sa
hovorilo o poľnej ceste a práve prechodu všetkých vlastníkov. Celá parcela bola predaná
v roku 2013 pánovi Štefanovi Bjalončíkovi. Parcela KN-C 1022 ako cesta nemá
zaloţený list vlastníctva a teda nemá vlastníka. Prítomní bol aj pán Ing. Ján Trebuňa,
ktorý sa osobne rozprával s pánom Bjalončíkom pred týmto verejným zhromaţdením.
Zúčastnení tohto rozhovoru boli aj Ing. Jozef Trebuňa a Ing. Radoslav Kalafut. Ich
návrhom po tomto rozhovore je vyplatiť pánovi Bjalončíkovi 3.500 Eur ako náklady za
materiál vloţený na údrţbu cesty a on časť parcely, na ktorej je cesta prepíše na obec,
ktorá prevezme záväzky za udrţiavanie cesty s čím aj p. Bjalončík súhlasil. Pani
Hutníková navrhla pouţiť vyzbierané peniaze za vodovod a časť, ktorú je potrebné
doloţiť doplatia občania, ktorí ešte neprispeli. Zmluva medzi obcou Matiašovce
a pánom Bjalončíkom bude vypracovaná právnikom.
S predloţenými návrhmi všetci občania súhlasili.
K bodu 3/ K projektu komunitného centra starosta vysvetlil, ţe toto centrum bude slúţiť pre
aktivity všetkých ľudí, nielen pre rómsku komunitu z našej obce, ale aj napr. pre ţeny
či dôchodcov, ktorí sa budú môcť naučiť alebo zlepšiť v rôznych aktivitách. Pán MVDr.
Jaroslav Ţelonka chce zaručenie súkromia na svojom pozemku. S týmto projektom
nesúhlasí a tvrdí, ţe týmto krokom obec priláka rómov z iných obcí a uţ je len otázkou
času, ţe sa v tejto ulici osídlia.
K bodu 4/ Pre potreby úradu kartografie a katastra je potrebné učiť, ako sa bude volať potok
pretekajúci ulicou Potok. Prítomní sa dohodli na názve Grapy.
K bodu 5/ Mgr. Marián Štefaňák poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil.
V Matiašovciach dňa 09.08.2019

