Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 30.09.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 14.30 hodine a viedol starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 4/5 poslancov
OZ. Poslanec Lach sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Zasadnutia sa zúčastnila aj pani
Bc. Monika Kuchtová. Predsedajúci oboznámil prítomných s nasledovným programom:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 09.08.2019
Návrh zmeny rozpočtu č. 4
Verejný vodovod na ulici Potok – stav
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného vodovodu na ulici
Potok - stav
8. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na turistický informačný systém v obci - stav
9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu Komunitného centra v obci
Matiašovce - stav
10. Žiadosť o regionálny príspevok – obecná práčovňa
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka základnej školy v zriaďovacej
pôsobnosti obce Matiašovce
12. Kúpa pozemku od Štefana Bjalončíka + výstavba miestnej komunikácie
13. Rôzne – cenová ponuka výstavby altánku v areáli Základnej školy, úcta k starším postup
14. Interpelácie poslancov OZ
15. Podnety a návrhy od občanov
16. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu 13. Rôzne starosta chcel povedať informácie
o stave projektu „Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci
Matiašovce“ a o odpovedi od Ministerstva vnútra SR t.j. Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity vo veci Komunitné centra na ul. Potok. O tomto doplnenom návrhu programu
zasadnutia dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 2/ Za členov návrhovej komisie boli zvolení Ján Zajonc – predseda, Eva
Bolcarovičová - člen a Ján Tulušák - člen. Za členov mandátnej komisie boli
zvolení Ján Tulušák - predseda, Ján Zajonc - člen a Marián Kolodzej - člen.
K bodu 3/ Za zapisovateľa bola určená Bc. Mária Čarnogurská. Overovatelia zápisnice a
prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Ján Tulušák a Ján Zajonc. Predseda
mandátnej komisie potvrdil účasť 4/5 poslancov, na základe čoho starosta

skonštatoval, že zasadanie OZ je uznášania schopné.
K bodu 4/ Kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva
vykonal starosta, keď prečítal všetky prijaté uznesenia a ku všetkým uviedol status
splnenia alebo nesplnenia s bližším vysvetlením.
K bodu 5/ Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh IV. zmeny rozpočtu a starosta
vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov
sa navýši o sumu 17.300,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na
sumu 742.600,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 6/ Na verejných zhromaždeniach, ktoré sa konali na ulici Potok dňa 09.08.2019
a 22.08.2019 sa občania spolu s poslancami obecného zastupiteľstva dohodli, že sa
osadí odvzdušňovací ventil na trasu od starého vodojemu a zavolajú sa pracovníci
PVPS, a.s., aby vyhľadali chybu na vodovodnom potrubí. Tí výskyt poruchy v
danom čase nepotvrdili. Obec bude vykonávať kontrolu zapojenia všetkých
vodovodných prípojok a následne sa určia opatrenia, pretože prítok vody je
dostatočný, ale spotreba je však nadmerná. Pre zabezpečenie pitnej vody pristúpila
obec na pokyn prevádzkovateľa verejného vodovodu k regulácii. Ak sa po kontrole
domácností nezistí príčina nedostatku vody vo vodovodnom potrubí, bude obec
nútená pristúpiť k osadeniu vodomerov na každé odberné miesto.
OZ berie na vedomie.
K bodu 7/ Obec pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
projekt „Rekonštrukciu všetkých železných potrubí verejného vodovodu na ulici
Potok“ v rámci výzvy MAS Tatry Pieniny LAG v dĺžke 402 m, vrátane 22 ks
prípojok. Súčasné vodovodné potrubie je zastaralé, dôsledkom čoho dochádza k
častejším poruchám. Pripravená je projektová dokumentácia, rozpočet a podklady k
verejnému obstarávaniu.
OZ berie na vedomie.
K bodu 8/ Obec pripravuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
projekt „Vitajte v obci Matiašovce – informačný turistický systém“ v rámci výzvy
MAS Tatry Pieniny LAG. Projekt zahŕňa osadenie 2 ks vstupných tabúľ pri štátnej
ceste v smere jazdy do obce od Spišskej Starej Vsi a od Spišských Hanušoviec,
ďalej výstavbu 3 ks prístreškov, v ktorých bude umiestnená mapa obce s
vyznačenými informatívnymi bodmi obce. Pripravená je projektová dokumentácia,
rozpočet a podklady k verejnému obstarávaniu.
OZ berie na vedomie.
K bodu 9/ Obec podala žiadosť o NFP na projekt „Obecné komunitné centrum v obci
Matiašovce“. Všetky podklady, ktoré boli potrebné k podaniu žiadosti o NFP ako
projektová dokumentácia, vypracovanie žiadosti o NFP, verejné obstarávania
nestavebnej časti projektu boli vyhotovené. Realizácia projektu závisí od
schválenia žiadosti. Stav schválenia žiadosti bude zrejmý v najbližších dňoch.
OZ berie na vedomie.
K bodu 10/ Obec plánovala podať žiadosť o regionálny príspevok cez Akčný plán okresu
Kežmarok, prostredníctvom ktorého by boli vyčlenené financie na zriadenie

sociálneho podniku v našej obci v sume približne 125.000,00 €. Avšak pár dní pred
podávaním žiadosti o tento príspevok bola obec postavená pred nečakanú, dopredu
neinformovanú požiadavku a to zriadenie spoločnosti s ručením obmedzením. Ide
o dlhodobý proces spracovania podkladov, ktoré by boli predložené komisii, ktorá
by tento projekt aj tak nemusela schváliť. Obec nemá vlastné prostriedky na tak
rozsiahly zámer, preto poslanci nateraz upúšťajú od pokračovania v príprave tohto
zámeru.
OZ berie na vedomie.
K bodu 11/ Riaditeľka Základnej školy navrhuje uskutočniť zápis detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky do 1. ročníka základnej školy dňa 08. apríla 2020 o 13,30 hod.
v budove Základnej školy. Z toho dôvodu obec pripravila návrh Všeobecne
záväzného nariadenia č. 5/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky do I. ročníka základnej školy v zriaďovacej
pôsobnosti obce Matiašovce (príloha č. 3)
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 12/ Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva sa stretli s pánom Štefanom
Bjalončíkom za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod poľnou
cestou a prípadnej výstavbe cestnej komunikácie na ulici Potok. Poslanci súhlasia s
kúpou časti pozemku, avšak iba v sume 3,26 €/m2, ale nesúhlasia s výstavbou
miestnej komunikácie (MK) v predpokladanej výške 15.000,00 € do konca
súčasného volebného obdobia. V súčasnosti obec rieši závažnejšie problémy, s
ktorými sa snaží čo najrýchlešie finančne vysporiadať. Obec chce vyriešiť túto
situáciu k spokojnosti oboch zúčastnených strán a naďalej bude pôsobiť ako
mediátor. Ak však k dohode nedôjde, vlastníci pozemkov a občania môžu spísať
hromadnú žalobu a domáhať sa svojich práv na súde.
Hlasovanie:
ZA kúpu pozemku: všetci poslanci
PROTI kúpe pozemku: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Hlasovanie:

ZA výstavbu MK: žiadny poslanec
PROTI výstavbe MK: všetci poslanci
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

K bodu 13/
Ad 1 )
Na základe návrhu riaditeľky Základnej školy na výstavbu altánku v areáli
Základnej škole starosta navrhuje, aby sa peniaze na tento projekt žiadali zo
Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v rámci Programu obnovy
dediny, v ktorej bolo obci sľúbená dotácia za účasť v súťaži dedina roka. V
súčasnosti sa čaká na spustenie výzvy, ktoré je naplánované v mesiaci október.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 2)
Poslanci prerokovali postup v organizovaní blížiacej sa udalosti – Posedenie pri
príležitosti Úcty k starším. Navrhujú znížiť vekovú hranicu hostí zo 70 a viac
ročných na 62 a viac ročných so sprievodným programom žiakov Materskej a

Základnej školy. Súčasne navrhujú pozvať ľudovú hudbu a zabezpečiť
občerstvenie formou čajových koláčikov umiestnených na stoloch a kávu alebo čaj
pre seniorov. Postup pozvania hostí nebol adresný konkrétnym osobám nad 62
rokov veku, preto prebehne obvyklým spôsobom formou obecného rozhlasu
a internetovými kanálmi. Vzhľadom na verejné vyhlásenie pozvánky k tejto
udalosti sa predpokladá, že danej udalosti sa zúčastnia aj nižšie vekové kategórie
obyvateľov obce, pre ktorých poslanci nerátajú s občerstvením.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 3)
Starosta predniesol stav projektu „Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné úpravy
kultúrneho domu v obci Matiašovce“, kde v rámci poskytnutej dotácie
z výjazdového rokovania vlády z roku 2018, obec zabezpečí 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.
Zároveň bude obec nápomocná pri odstránení obkladu zo steny v jedálni, kde budú
montované radiátory, ďalej pri neprojektovaných búracích a murárskych prácach.
Ad4)
Obec disponuje odpoveďou z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity (príloha č. 4), kde nie je potvrdené tvrdenie p. Jaroslava Želonku
súvisiace s výstavbou komunitného centra, že do obce budeme sťahovať rómske
obyvateľstvo z iných obcí.
K bodu 10/ Poslanci OZ nepredniesli žiadne interpelácie.
K bodu 11/ Pani Bc. Monika Kuchtová ako vedúca obecnej knižnice žiada o nákup
spoločenských hier do obecnej knižnice, ktoré v knižnici chýbajú a môžu byť
prostriedkom pre osvojovanie si nových zručností a získavanie nových skúseností,
rozvíjanie pamäte a myslenia. Poslanci súhlasia s nákupom v sume max. 100,00 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 12/ Predseda návrhovej komisie prečítal znenie prijatých uznesení. Neboli vznesené
žiadne výhrady a ani návrhy na doplnenie uznesení. Na záver starosta poďakoval
prítomným za účasť a o 17.15 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Matiašovciach dňa 30.09.2019
Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľka zápisnice:

Ján Tulušák

...........................................

Ján Zajonc

...........................................

Bc. Mária Čarnogurská

...........................................

