
Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

1/4/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa 

predloženého návrhu.  

Z: starosta obce 

T: 30.09.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

2/4/2019 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Ján Zajonc – 

predseda, Eva Bolcarovičová – člen a Ján Tulušák - člen. 

Z: starosta obce 

T: 30.09.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák , starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

3/4/2019 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Ján Tulušák  - 

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

Z: starosta obce 

T: 30.09.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák , starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

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

09.08.2019.  

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák , starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

5/4/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. IV., kedy príjmová 

a výdavková časť sú vo  výške 742.600,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe.  

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: 30.09.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

6/4/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav verejného vodovodu na ul. Potok 

a berie na vedomie výsledky rokovania verejných schôdzí konaných na ul. Potok v dňoch 

09.08. a 22.08.2019.  

Z: starosta obce  

T: 30.09.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

7/4/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav prípravy žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na rekonštrukciu verejného vodovodu na ul. Potok prostredníctvom MAS 

Tatry - Pieniny. 

Z: starosta obce 

T: do 10.10.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

8/4/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav prípravy žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na vybudovanie turistického informačného systému v obci 

prostredníctvom MAS Tatry - Pieniny. 

Z: starosta obce 

T: do 10.10.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

9/4/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie odpoveď Ministerstva vnútra SR, Úradu 

splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vo veci výstavby komunitného centra v obci 

Matiašovce. 

Z: starosta obce 

T: 30.09.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

10/4/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav podania žiadosti o regionálny 

príspevok na výstavbu a zriadenie obecnej práčovne. 

Z: starosta obce 

T: 30.09.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

11/4/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s kúpou časti pozemku na základe geometrického 

plánu pod poľnou komunikáciou od p. Štefana Bjalončíka v max. sume 3,26 € na základe 

znaleckého posudku. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

12/4/2019 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s výstavbou miestnej komunikácie v rozsahu 

finálnej asfaltovej úpravy s obrubníkmi a priekopou v dĺžke cca 120 m s predpokladanou 

hodnotou zákazky cca 15.000,00 €. 

Z: starosta obce 

T: do konca volebného obdobia 2018 až 2022 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

13/4/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav prípravy žiadosti o poskytnutie 

dotácie od Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom Slovenskej agentúry 

životného prostredia cez Program obnovy dediny na výstavbu altánku v areáli Základnej 

školy na environmentálnu výchovu spojený s revitalizáciou areálu. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

14/4/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s programom slávnosti pri príležitosti Úcty k starším 

a so znížením vekovej hranice pozývaných hostí, a Dní obce Matiašovce 2019.  

Z: starosta obce  

T: 29.10.2019  

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

15/4/2019 – OZ berie na vedomie stav projektu „Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné 

úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce“. 

Z: starosta obce 

T: 30.09.2019 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 30. septembra 2019 

16/4/2019 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) vykonať prieskum trhu na dodanie stavebných prác v rozsahu: výmena strešnej krytiny 

na Obecnom úrade, montáž podbitia Obecného úradu a kultúrneho domu, výmena 

dažďových zvodov na Obecnom úrade, montáž snehových lapačov na Obecnom úrade 

a montáž bleskozvodov na Obecnom úrade a kultúrnom dome, 

b) vykonať odstránenie obkladu zo steny v jedálni kultúrneho domu a neprojektované 

búracie a murárske práce v rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia – zateplenie 

a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce“. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 04.10.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 


