Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 14.06.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 15.00 hodine a viedol starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 3/5 poslancov
OZ. Poslankyňa Bolcarovičová a poslanec Kolodzej sa ospravedlnili z pracovných dôvodov.
Predsedajúci oboznámil prítomných s nasledovným programom:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 14.03.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Matiašovce za rok
2018
Návrh Záverečného účtu obce Matiašovce za rok 2018
Úhrada neoprávnených výdavkov v projekte „Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné
úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce“ v sume 7.071,11 € a splatenie časti úveru v
sume 4.869,00 € s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
Návrh zmeny rozpočtu č. 2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2019, ktorým sa určujú pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2019, ktorým sa určujú poplatky za
užívanie majetku obce a výpočet nájomného v nebytových priestoroch vo vlastníctve
obce
Kúpa pozemkov pre majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod miestnou
komunikáciou na ul. Pod lesom
Žiadosť o odpredaj pozemku – Poľovnícke združenie Gojnica
Rôzne – aktuálne výzvy a projekty (Komunitné centrum v obci Matiašovce, zateplenie
Obecného úradu, gabiónové koše), Dni obce 2019 (termín turnaja Matiašoviec SR a
program v nedeľu), zber pneumatík v obci, parkovanie popri štátnej ceste - riešenie,
cenová ponuka výstavby altánku v areáli Základnej školy, doklad o zabezpečení
spolufinancovania projektu, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
2. polrok 2019
Interpelácie poslancov OZ
Podnety a návrhy od občanov
Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva

Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu č. 13 Rôzne doplnil ešte o zabezpečenie
spolufinancovania projektu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 a zámer zámeny pozemku s Bc. Dušanom
Gurovičom na ul. Južná. 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 Peter Lach – predseda, Ján Tulušák - člen
a Ján Zajonc - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Ján Zajonc predseda, Peter Lach - člen a Ján Tulušák - 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 3/5 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/ Hlavný kontrolór obce predniesol Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za
rok 2018 (príloha č. 2) a odporúča OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu obce Matiašovce za rok 2018 výrokom: „Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad.“ Zároveň starosta predniesol Správu
nezávislého audítora od Ing. Kyselovej (príloha č. 3), v ktorej audítor konštatuje, že
Obec Matiašovce konala v roku 2018 v súlade s požiadavkami zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za
rok 2018 a Správu nezávislého audítora za rok 2018.
K bodu 6/ Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh Záverečného účtu obce Matiašovce
za rok 2018, ktorý predložil starosta obce (príloha č. 4). OZ uznesením č. 9/6/2013
schválilo neuplatňovanie programového rozpočtu od roku 2014 vrátane. Starosta na
základe uvedeného predniesol návrh uznesení:
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 19.495,03 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 7/ Starosta informoval OZ o potrebe úhrady neoprávnených výdavkov v projekte
„Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci
Matiašovce“ v sume 7.071,11 € a o potrebe splatenia časti úveru v sume 4.869,00 €
s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 8/ Ekónomka obce p. Rušinová pripravila návrh II. zmeny rozpočtu a starosta
vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov
sa navýši o sumu 174.000,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na
sumu 723.000,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 5.

Hlasovanie:

ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

K bodu 9/ Starosta predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 2/2019,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
(príloha č. 6).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 10/ Starosta predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č.
3/2019, ktorým sa určujú poplatky za užívanie majetku obce a výpočet nájomného
v nebytových priestoroch vo vlastníctve obce (príloha č. 7).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Z dôvodu kolaudácie stavby rekonštrukcie a modernizácie miestnej
komunikácie na ul. Pod lesom je potrebné pre majetkovo–právne usporiadanie
pozemkov vykúpiť alebo zameniť časti pozemkov od súkromných vlastníkov.
Následne môže byť stavba zaradená do majetku obce. Starosta predniesol
poslancom geometrické plány vyhotovené Ing. Jánom Furcoňom – geodetom, SNP
412, 06101 Spišská Stará Ves. Podľa znaleckého posudku č. 6/2014 vyhotoveného
znalcom Ing. Jánom Trebuňom zo dňa 14.01.2014, ktorý obec má k dispozícii, je
cena za m2 daných pozemkov stanovená na 3,26 €/m2.
Ad 1 )
Nákup nižšie uvedených novovytvorených parciel podľa geometrického plánu č.
36/2019 zo dňa 15.04.2019, overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym
odborom pod číslom G1 249/19 dňa 25.04.2019:
a) KN-C č. 76/2 o výmere 1 m2, druh pozemku: záhrada vytvorenej odčlenením od
parcely KN-C č. 76 o výmere 184 m2, pod ktorou sa nachádza parcela KN-E č. 320
druh pozemku: orná pôda o výmere 98 m2, zapísanej na LV č. 1128, v
katastrálnom území Matiašovce, okres Kežmarok s podielom pod B1 v 697/1176inách, pod B2 v 1/3-ine a pod B3 v 29/392-inách v pomere k celku na mene Jozef
Obrokta r. Obrokta, trvale bytom Pod lesom 226/45, 05904 Matiašovce, v sume
3,26 € za 1 m2,
b) KN-C č. 66/16 o výmere 6 m2, druh pozemku: ostatná plocha vytvorenej
odčlenením od parcely KN-C č. 66/13 zapísanej na LV č. 196, v katastrálnom
území Matiašovce, okres Kežmarok s podielom pod B1 v 1/1-ine v pomere k celku
na mene Anton Lopata, r. Lopata, trvale bytom Pod lesom 218/37, 05904
Matiašovce v sume 3,26 € za 1 m2, t. j. o celkovej sume 19,56 €.
Ad 2)
Nákup novovytvorenej parcely KN-C č. 591/2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 16 m2 vytvorenej odčlenením od parcely KN-C č. 591
zapísanej na LV č. 314, v katastrálnom území Matiašovce, okres Kežmarok, podľa
geometrického plánu č. 37/2019 zo dňa 09.04.2019 vyhotoveného Ing. Jánom
Furcoňom, overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom pod
číslom G1 224/19 dňa 23.04.2019, s podielom pod B1 v 10/24-ín a pod B2
v 14/24-ín v pomere k celku na mene Cecília Bolcárová, r. Bednárová, trvale
bytom Pod lesom 252/73, 05904 Matiašovce v sume 3,26 € za 1 m2, t. j. o celkovej
sume 52,16 €.

K bodu 11/

Ad 3)
Bezodplatná zámena nižšie uvedených novovytvorených parciel podľa
geometrického plánu č. 36/2019 zo dňa 15.04.2019, overeného Okresným úradom
Kežmarok, katastrálnym odborom pod číslom G1 249/19 dňa 25.04.2019, a to
parcela KN-C č. 67/4 druh pozemku: záhrada o výmere 8 m2 vytvorenej
odčlenením od parcely KN-C č. 67/1 o výmere 308 m2, pod ktorou sa nachádza
parcela KN-E č. 326, druh pozemku: orná pôda o výmere 147 m2 zapísanej na LV
č. 1129, v katastrálnom území Matiašovce, okres Kežmarok s podielom pod B1
v 1/1-ine v pomere k celku na mene František Gallik, trvale bytom Pod lesom
225/44, 05904 Matiašovce za novovytvorenú parcelu KN-C č. 66/15 druh
pozemku: ostatná plocha o výmere 8 m2 vytvorenej odčlenením od parciel KN-C č.
66/1 druh pozemku: ostatná plocha o výmere 224 m2 zapísanej na LV č. 1,
v katastrálnom území Matiašovce, okres Kežmarok, s podielom pod B1 v 1/1-ine
v pomere k celku na mene Obec Matiašovce, so sídlom Hlavná 74/43, 05904
Matiašovce a parcely KN-C č. 67/3, druh pozemku: záhrada o výmere 14 m2
zapísanej na LV č. 1 v katastrálnom území Matiašovce, okres Kežmarok,
s podielom pod B1 v 1/1-ine v pomere k celku na mene Obec Matiašovce, so
sídlom Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce.
Na základe uvedeného poslanci súhlasia s návrhom kúpnej a zámennej zmluvy.
Zároveň súhlasia s kúpou a zámenou týchto novovytvorených pozemkov podľa
vyššie opísaných podmienok a poverujú starostu vykonať prevod.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 12/ Poľovnícke združenie Gojnica na základe geometrického plánu č. 41/2019 zo
dňa 30.04.2019 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom, overeného Okresným
úradom, katastrálnym odborom pod číslom G1 269/19 zo dňa 07.05.2019 žiada
o odpredanie časti pozemku (príloha č. 10), a to diel č. 4 o výmere 7 m2 ako súčasť
novovytvorenej parcely KN-C č. 800/9 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 263 m2 a diel č. 5 o výmere 3 m2 ako súčasť novovytvorenej parcely
KN-C č. 800/10 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2
vytvorených odčlenením od parcely KN-E č. 4197/5 druh pozemku: ostatná plocha,
zapísanej na v LV č. 963, v katastrálnom území Matiašovce, okres Kežmarok, s
podielom pod B1 v 1/1-ine v pomere k celku na mene Obec Matiašovce, so sídlom
Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce v sume 3,26 € za 1 m2, t. j. o celkovej výmere 10
m2 v celkovej sume 32,60 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 13/
Ad 1)
Starosta informoval OZ o stave žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej
NFP) na zriadenie komunitného centra z objektu kultúrneho domu na ul. Potok.
Výška spoluúčasti bude stanovená až po ukončení opakovaného verejného
obstarávania, ktoré sa musí opakovať. Nový termín ukončenia verejného
obstarávania je stanovený na 16. júla 2019. Či budú niektoré výdavky klasifikované
ako neoprávnené, bude zrejmé až po ukončení procesu schvaľovania žiadosti o NFP.
Z celkových nákladov je oprávnené refundovať spracovanie projektovej
dokumentácie, uhradiť výkon procesu verejného obstarávania, stavebného dozoru a

materiálno-technického vybavenia stavby vrátane stavebných prác a zariadenia
objektu. Všetky podklady, ktoré boli potrebné k podaniu žiadosti o NFP sú
vyhotovené. Realizácia závisí od termínu schválenia žiadosti o NFP a podpisu
zmluvy o poskytnutí NFP riadiacim orgánom.
Ad 2)
Starosta informoval poslancov OZ o stave realizácie projektu „Rekonštrukcia –
zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce“. Obec rokuje
s dodávateľom stavby o začatí termínu realizácie diela.
Ad 3)
Prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny resp. občianskeho združenia Tatry –
Pieniny LAG a jeho vyhlásenej výzvy má obec možnosť podať žiadosť o NFP na
spevnenie brehov 3 potokov pretekajúcich východnou časťou intravilánu obce na
ul. Pod lesom. K podaniu žiadosti o NFP je potrebné spracovať projektovú
dokumentáciu, zrealizovať verejné obstarávanie a podať žiadosť o NFP. Poslanci
poverujú starostu zabezpečiť všetky potrebné úkony k podaniu žiadosti o NFP.
Ad 4)
Tohtoročné Dni obce Matiašovce sa uskutočnia v termíne od 16. - 18. augusta
2019. V piatok bude Nočná hasičská súťaž pri areáli Materskej školy. V sobotu sa
na futbalovom ihrisku uskutoční turnaj Matiašoviec Slovenska. Nedeľný program
bude prebiehať v areáli pri multifunkčnom ihrisku. Poslanci OZ s programom
súhlasia a pri tejto príležitosti poverujú starostu obce osloviť podnikateľov za
účelom poskytnutia stravovacích služieb a sponzorských príspevkov. Zároveň
poverujú starostu obce zistiť dostupnosť hudobných skupín, ktoré by mohli
zabezpečiť nedeľný hudobno- zábavný program.
Ad 5)
Od apríla tohto roku je v obci v zmysle Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného
nariadenia obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Matiašovce možné bezplatne odovzdávať
použité pneumatiky, ktoré musia byť čisté a bez diskov na zbernom mieste parkovisko pri Obecnom úrade. Po nahromadení určitého množstva obec objedná
bezplatný zvoz u spoločnosti ELTMA s.r.o., s ktorou má obec zmluvný vzťah za
týmto účelom.
Ad 6)
Na základe sťažností od občanov na riešenie parkovania osobných áut na ulici
Hlavná v smere od križovatky do Zálesia k rodinnému domu pani Cecílie
Miškovičovej navrhujú poslanci riešiť túto situáciu napomenutím dotknutých osôb.
Na najbližšom zasadnutí členovia komisie na ochranu verejného záujmu prednesú
informáciu o zistenom stave dopravnej situácie.
Ad 7)
Starosta predniesol návrh cenovej ponuky od pána Jána Grigľáka (príloha č. 11) na
výstavku altánku v areáli Základnej školy. Celková cena je 2.150,00 €. Z dôvodu
neúčasti riaditeľky Základnej školy ako aj ďalších dvoch poslancov OZ sa tento
bod programu presúva na ďalšie zasadnutie. Poslanci poverujú starostu prizvať na
ďalšie zasadnutie OZ, riaditeľku Základnej školy.
Ad 8)
Obec je žiadateľom o dotáciu II. etapy rekonštrukcie hasičskej zbrojnice. Povinnou

prílohou k žiadosti o dotáciu je potrebné doložiť doklad o zabezpečení
spolufinancovania na daný projekt. Poslanci súhlasia so zabezpečením
spolufinancovania tohto projektu podľa rozpočtu stavby z projektovej
dokumentácie vo výške 1.113,00 € pre II. etapy projektu.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 9)
Hlavný kontrolór obce Matiašovce predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019 (príloha č. 12).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 10)
Starosta predniesol požiadavku zámeny pozemkov na ul. Južná s p. Bc. Dušanom
Gurovičom z dôvodu, že p. Gurovič chce postaviť oplotenie pozemku okolo jeho
rodinného domu a jeho pozemok zasahuje do miestnej komunikácie čím by ju
výrazne zúžilo a premiestnilo k Rieke. Zároveň požiadal starostu o kúpu časti
pozemku, kde je vybudovaná žumpa k rodinnému domu, ktorý mu obec predala.
Uvedenou zámenou by sa zosúladil skutkový stav so stavom právnym. Poslanci
s daným zámerom súhlasia.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiaden poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 14/ Poslanci OZ nepredniesli žiadne interpelácie.
K bodu 15/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov.
K bodu 16/ 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 19.30 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Matiašovciach dňa 14.06.2019
Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ zápisnice:

Ján Tulušák

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

Ján Zajonc

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

Bc. Mária Čarnogurská

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

