
Z á p i s n i c a 

z verejného zhromaždenia 

konaného v kultúrnom dome na ulici Hlavná 

v Matiašovciach dňa 27.12.2019 

 
Verejné zhromaždenie otvoril starosta obce Matiašovce, Mgr. Marián Štefaňák. 

Program zhromaždenia bol nasledovný: 

1. Výstavba kanalizácie v obci 

2. Vodovod na ulici Potok 

3. Miestne dane a poplatok za odpad 

4. Rôzne 

K bodu 1/ Starosta obce privítal prítomných a predniesol možnosť vybudovania kanalizácie v 

obci. Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov a starostov obcí 

Matiašovce a Spišské Hanušovce, účelom ktorého bolo nájsť vhodné návrhy, riešenia a 

postupy odkanalizovania oboch obcí na základe výzvy z environmentálneho fondu. Spojenie 

obcí v rámci kanalizácie je žiadúce vzhľadom k podmienkam výzvy, v ktorej je napísané, že 

podporené budú v prvom rade aglomerácie obcí. Obce sa dohodli, že nezastavané úseky medzi 

ulicou Potok a ulicou Hlavná, a tiež aj medzi Matiašovcami a stavbou čističky sa budú hradiť spolu so 

Spišskými Hanušovcami v pomere 50:50. Postup krokov tejto problematiky je nasledovný: 

prioritne je potrebné zamerať geodetom obidve obce a nájsť vhodné trasy na výstavbu 

kanalizácie, vypracovať projektovú dokumentáciu, zistiť, či sa projekt vytvorí ako jeden 

celok, alebo či sa vytvoria dva projekty jednotlivo pre každú obec. Po týchto úkonoch by 

nasledovalo vydanie stavebného povolenia, pred ktorým je však nutné vybaviť územné 

rozhodnutie a vysporiadanie pozemkov. Ak by sa budovali hlavné vedenia kanalizačnej siete 

po pozemkoch obce, tak bude musieť byť inštalovaných niekoľko prečerpávacích staníc. To 

by znamenalo, že splaškové vody z ulíc Mlynská, Južná, Pod lesom a časti ulice Potok sa 

budú musieť prečerpávať popod prekážky ako rieky, terén a pod., pretože gravitačne sa 

nedocieli odtekanie splaškových vôd.  Domácnosti, ktoré sú vo väčšej vzdialenosti od 

miestnej komunikácie alebo sú pod jej úrovňou, budú musieť financovať napojenie na 

kanalizáciu vyššou sumou vrátane individuálnej prečerpávacej stanice (približne 600,00 Eur). 

Druhou možnosťou výstavby hlavnej trasy kanalizačnej siete je prechádzať cez záhrady 

obyvateľov, kde však hrozí, že ak nebude súhlasiť čo i len jeden vlastník daného pozemku, 

výstavba kanalizácie sa ukončí. Predpokladaná doba výstavby od schválenia dotácie na 

výstavbu do jej skolaudovania je 5 rokov. V prípade, že sa do piatich rokov nepripojí na 

kanalizáciu viac ako stanovené percento domácností, peniaze z dotácie bude nutné alikvotne 

vracať. 

Pani Mária Martančíková požaduje vysvetlenie, ako sa budú napájať na trasu kanalizácie 

domácnosti z ulice Nová. Starosta vysvetlil navrhnutý postup, a to ten, že  trasa kanalizácie 

bude viesť ku božej muke a odtiaľ smerom v vybudovaným domom, ale prv je potrebné 

vysporiadať pozemky na výstavbu hlavnej trasy. 

Pán Andrej Kuchta sa zaujímal, prečo všetky obce v Zamagurí majú kanalizáciu, napr. mesto 

Spišská Stará Ves, obec Spišské Hanušovce alebo aj obec Reľov, ale Matiašovce nie. Starosta 



ho opravil, pretože kanalizáciu nemajú všetci, napr. mesto Spišská Stará Ves nemá 100%-tné 

odkanalizovanie všetkých domácností, obec Reľov má kanalizáciu rozostavanú a nie všetky 

čističky odpadových vôd  sú spustené do prevádzky a obec Spišské Hanušovce má 

vybudovanú iba dažďovú kanalizáciu, do ktorej sa obyvatelia nelegálne napojili so 

splaškovými vodami. Pán Andrej Kuchta chcel zároveň vysvetlenie, prečo sa pred výstavbou 

miestnej komunikácie na ulici Pod lesom neosadili do zeme kanalizačné rúry ako 

predpríprava pre prípadnú kanalizáciu, čím by sa zabránilo poškodeniu novej miestnej 

komunikácie ďalším rozkopávaním. Bolo by to  finančne nákladné a ak by osadenie týchto rúr 

nebolo riadne projektované, tak by to bolo neúčelné nakladanie s financiami obce. Nákup rúr 

v danej dĺžke by predstavoval sumu cca 93.000,00 Eur. K tomu je potrebné pripočítať sumu 

za výkop, osadenie, montáž a zhutnenie výkopu so zásypom, čo predstavuje približne ďalších 

cca 90.000,00 Eur. Ak by sa aj tieto rúry pod miestnu komunikáciu odborne osadili, aj tak by 

sa cesta rozkopala, pretože nikto nemá zriadenú kanalizačnú prípojku a pred každým domom 

by bolo potrebné vykonať jej realizáciu. Z toho vyplýva, že daná komunikácia by bolo 

rozkopaná určite, ale v rôznom rozsahu. Pán Kuchta požiadal o vaysvetlenie, v akom stave 

bude nová miestna komunikácia na ulici Pod lesom po výstavbe kanalizácie. Starosta 

odpovedá, že projekt kanalizácie rieši aj úpravy komunikácie do pôvodného stavu, ktoré boli 

vyvolané výstavbou kanalizácie t. j. zhutnenie celého výkopu kamenivom, betónový podklad 

a samotné asfaltovanie pásov po výkopoch.  

Pani Elena Smoleňová mala otázku, kadiaľ bude prechádzať hlavná kanalizačná trasa. 

Starosta odpovedá, že na pozemkoch, kde je to možné pôjde zeleným pásom t.j. medzi 

komunikáciou a oplotením vlastníka, ale kde to už možné nebude, tak popod miestnu 

komunikáciu. 

Pán Ján Kromka sa zaujíma, či do splaškovej kanalizácie bude môcť tiecť aj dažďová voda. 

Dažďová voda bude a má odtekať do žľabov alebo priekop a následne do rieky ako recipienta. 

Pán Kromka navrhuje dať návrh situácie trasy kanalizácie do každého domu k nahliadnutiu a 

prípadnému pripomienkovaniu. 

Pani Mária Mrázová chce vedieť, koľko budú náklady pre domácnosti. Náklady nie je možné 

určiť rovnako, pretože budú závisieť od toho ako má daná domácnosť situované napojenie 

spláškových vôd z rodinného domu do žumpy alebo domovej čističky vôd. 

Pán Ondrej Matoniak chce vedieť, ktoré súkromné pozemky sú zahrnuté v trasovaní. Starosta 

vysvetlil, že o zábere pozemku sa bude rokovať s vlastníkmi a až potom bude zrejmá finálna trasa. 

Pán Soľus Ján, Ing. si chcel overiť, či prípojky zrealizuje firma a platí ich občan. Starosta uviedol, že 

je možný takýto postup, ale nie je vylúčené svojpomocná realizácia výkopov s osadením rúr, avšak 

samotné pripojenie kvôli záruke a trvácnosti bude realizovať zhotoviteľ kanalizácie. 

Pán Krempaský Jozef, Ing.- chcel vedieť, ako to bude v bočnej ulici na ul. Potok, či kanalizácia pôjde 

popod potok a či to bude samospádom, aby neboli potrebné domové prečerpávacie stanice. Starosta 

uviedol, že hlavná trasa musí ísť dostatočne hlboko, aby domových prečerpávacích staníc bolo čo 

najmenej. 

K bodu 2/ Starosta informoval zúčastnených o aktuálnom stave prác na vodovode na ulici 

Potok. Premostenie rúr je zrealizované a čaká sa na osadenie potrubia na premostenie, ale 

vzhľadom k počasiu nie je presne stanovený termín realizácie. Vody vo vodojeme je 

dostatočné množstvo, avšak regulácia ešte nie je odvolaná. Projekt na rekonštrukciu 

vodovodu je podaný a čaká sa na výsledok. Až po schválení projektu a podľa počasia sa môže 



začať s realizáciou prác. Obec počas výjazdového rokovania vlády dostala mimoriadnu 

dotáciu vo výške 11.000,00 Eur na opravu vodovodnej siete a na tieto peniaze momentálne 

prebieha verejné obstarávanie. Ak sa podarí investovať v roku 2020 takmer 44 tisíc € a 

neodstránia sa problémy s dodávkou vody, tak poslanci súhlasia s nákupom vodomerov, ktoré 

budú osadené do každej domácnosti a to do vodomernej šachty, ktorú si musí zrealizovať 

spoločne s výkopovými prácami a montážou vodomera odberateľ. Samotný vodomer dodá 

obec.  

Pán Glodžák Stanislav chce vedieť, či môžu byť redukčné ventily, ktoré znížia tlak na hlavnom 

potrubí, priamo napojené na jednotlivé vetvy? Starosta uviedol, že túto požiadavku prednesie 

projektantovi a ak ten potvrdí, že áno, tak budú osadené. Ak nie, tak starosta následne bude 

informovať odberateľov, aby si zabezpečili a dali namontovať redukčné ventily na svoje prípojky.  

Vzhľadom k tomu, že obec si uvedomuje, že v roku 2019 boli ťažkosti v zásobovaní vodou, chce preto 

znížiť resp. odpustiť časť fakturovaného vodného za predchádzajúci rok. Preto starosta predniesol 

niekoľko možností a požiadal občanov o vyjadrenie ako máme postupovať. Prvý variant je, že občania 

zaplatia plnú výšku a tak pomôžu obci vykryť deficit príjmu v roku 2020 za vodné. Druhý variant je, 

že sa percentuálne prepočíta výška paušálneho poplatku z vodného nasledovne, a to 25 % pre 

odberateľov od križovatky v smere do bočnej ulice, ďalej 50 % pre odberateľov od križovatky v smere 

k Spišským Hanušovciam a 75 % pre odberateľov od križovatky v smere k Spišskej Starej Vsi. Tretí 

variant je, že všetci odberatelia zaplatia 50 % z vodného. Tu sa ozvali občania, ktorí poukázali na fakt, 

že nebudú platiť za tých, ktorí si napúšťali bazény. Preto sa občania zhodli na % prepočte podľa častí 

ulice. 

K bodu 3/ Od roku 2012 neboli v obci zvýšené poplatky za miestne dane. Preto poslanci 

rozhodli od 01.01.2020 tieto dane z nehnuteľnosti zvýšiť z viacerých dôvodov. Medziročný 

nárast je cca 15 %, čo je v peňažnom ponímaní približne 3 € na domácnosť. Finančne vyšší 

nárast dane z nehnuteľnosti pocítia dve osoby, ktoré obhospodarujú najväčšiu časť katastra, 

t.j. Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo a spoločnosť Poles, s.r.o.  

Poplatok za odpad sa v roku 2020 zvyšovať nebude. Avšak zmluva so spoločnosťou Brantner 

končí v decembri v roku 2020 a v súčasnosti prebiehajú rokovania, kto bude odpad z obce 

vyvážať a za akú cenu. Mesto Spišská Belá chce, aby boli odpadu od 2021 zbierané a 

vyvážané k nim, ale obce požadujú, aby Mesto Spišská Belá zabezpečovala zber všetkých 

druhov odpadov, ako doposiaľ spoločnosť Brantner. Zberovým spoločnostiam vznikla nová 

povinnosť, že na svoje autá budú musieť namontovať váhy, ktoré budú snímať reálnu 

hmotnosť vyvezeného odpadu z danej obce, aby výpočet poplatku bol spravodlivejší. 

Starosta informoval, že komunikoval s firmou, ktorá zabezpečuje elektronický systém na 

vývoz odpadu. V prípade schválenia zastupiteľstvom a zároveň aj v prípade ochoty aj 

ostatných obcí a aj zberovej spoločnosti, by každá domácnosť dostala čiarový kód/čip, 

pomocou ktorého sa zistí množstvo produkovaného odpadu a následne by sa to odzrkadlilo aj 

na platenie poplatku za odpad na obci a to tak, že tí čo separujú viac by za odpad platili 

menej. Prevádzkovanie tohto systému však stojí cca 1.000,00 Eur ročne a k tomu je potrebné 

pripočítať vstupný poplatok za nákup čítačky daných kódov. 

Pani Kostková chce vedieť, či sa nedá predať menej lístkov, keďže kúpené množstvo reálne 

nespotrebuje. Avšak cena lístka sa nezníži, čo znamená, že v prepočte bude jeden lístok stáť 

viac. 



K bodu 4/ Pani Margita Marhefková sa zaujímala, ako postupovať v prípade, ak uvidí 

občanov vysypávať odpad za obcou a vytvárať tým skládku odpadu. Jednoznačne hlásiť 

orgánom činným v trestnom konaní alebo obci a riešiť páchateľa v priestupkovom konaní 

pokutou. 

Pán Ján Kromka chce vedieť, aký je výsledok z ankety na odstránenie alebo zachovanie 

spomaľovacích prahov na miestnej komunikácii Pod lesom. Do každej domácnosti na ulici 

Pod lesom bol doručený anketový lístok. Rozdalo sa 65 lístkov, 52 sa vrátilo. Za odstránenie 

spomaľovacích prahov bolo zahlasovaných 32 hlasovacích lístkov, za ich ponechanie 20 

hlasovacích lístkov. Výsledok ankety bol prednesený poslancom obecného zastupiteľstva, kde 

väčšina z nich napriek výsledku ankety hlasovala za ponechanie spomaľovacích prahov z 

dôvodu zodpovednosti za bezpečnosť. Jeden hlasoval za odstránenie a jeden poslanec sa 

hlasovania zdržal. Pre spokojnosť všetkých občanov, obec zvažuje hľadania iného riešenia 

zachovania bezpečnosti premávky na danej ulici. 

Pani Ingrid Gurovičová chce vedieť, ako sa bude riešiť križovatka smerom do obce Zálesie. 

Starosta všetkých informoval, že generálny riaditeľ SUC PSK prisľúbil, že do šiestich 

mesiacov sa pripraví projektová dokumentácia a ak SÚC PSK bude disponovať dostatočnými 

finančnými prostriedkami, tak do konca roka 2020 bude táto križovatka aj vybudovaná. V 

prípade nedostatku financií sa výstavba zaradí do plánu prác pre rok 2021. 

Pán Miloslav Ovšonka sa opýtal, kedy sa začne s výstavbou komunitného centra. Začiatok 

výstavby je naplánovaný na marec 2020, až po ukončení kontroly verejného obstarávania. 

Starosta pripomenul, že nie je úmyslom obce, aby komunitné centrum spôsobovalo medzi 

občanmi rozbroje a zároveň popiera všetky nepravdivé informácie. 

Starosta požiadal prítomných, aby upozornili deti, ktoré využívajú multifunkčné ihrisko na ul. 

Potok, že miznú karabínky na udržiavanie siete na mantineloch a zároveň, aby upozornili deti, 

ktoré hrajú stolný tenis v interiéri sály kultúrneho domu, že dochádza k znečisťovaniu 

miestnosti a deti zanechávajú za sebou značný neporiadok. 

Pán Vendelín Glodžák chce vedieť, ako je to s možnosťou prechodu cez cestu a ako je možné, 

že pán Štefan Bjalončík fotí osoby, ktoré tadiaľ prechádzajú. Informácia o sprístupnení cesty 

do lokality Grapy bola na facebookovej stránke obce aj na webovej stránke obce, ako aj 

v miestnom rozhlase zverejnená dňa 25.10.2019. O fotení obec doposiaľ vedomosť nemala 

a ak sa niekto cíti poškodený je potrebné obrátiť sa orgány, ktoré sa týmto záležitostiam 

venujú. Starosta informoval, že doposiaľ 23 občanov donieslo p. Čarnogurskej svoje 

prostriedky na náklady s údržbou cesty pre pána Bjalončíka, ďalších 35 vlastníkov pozemkov 

však sa na tejto záležitosti nepodieľalo, z toho 7 obyvateľov z ulice Potok. Starosta sa 

skontaktuje so všetkými 35 vlastníkmi a požiada ich o finančnú výpomoc. Ak sa predmetné 

peniaze nevyzbierajú, obec túto informáciu zverejní a následne sa môže zverejniť ešte 

dodatočná zbierka. Obec po príprave kúpnej zmluvy a schválení v obecnom zastupiteľstve 

danú časť pozemku pod komunikáciou na  prechod do lokality Grapy od p. Bjalončíka kúpy a 

sprístupní natrvalo.  

Pán Tyrpák sa sťažuje na používanie drona pánom Gancarčíkom, ktorým je dotknuté jeho 

súkromie, nakoľko dron lieta aj nad jeho domom a v jeho blízkom okolí. Starosta predniesol, 

že dané zariadenie v obci eviduje, ale za lietanie je zodpovedný vlastník. Zároveň pán Tyrpák 



upozorňuje, že rúry použité na premostenie vodovodu sú už hrdzavé, aby sa to v zmysle 

reklamácie stavby opravilo. 

Starosta informoval o pokyne, ktorý bol doručený od Okresného úradu v Prešove, odboru 

školstva, v ktorom je uvedené, že Obec Matiašovce bude musieť mať iba jeden školský 

obvod. To či bude so Spišskou Starou Vsou alebo so Spišskými Hanušovcami je na 

rozhodnutí obce.  

Následne starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial všetko dobré v novom roku a 

stretnutie ukončil. 

V Matiašovciach dňa 27.12.2019 


