
Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
1/3/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa 

predloţeného návrhu.  

Z: starosta obce 

T: 09.08.2019 

 

V Matiašovciach, 15.08.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
2/3/2019 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zloţení: Eva Bolcarovičová 

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

Z: starosta obce 

T: 09.08.2019 

 

V Matiašovciach, 15.08.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
3/3/2019 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zloţení: Peter Lach  - 

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

Z: starosta obce 

T: 09.08.2019 

 

V Matiašovciach, 15.08.2019       

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
4/3/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

14.06.2019.  

Z: starosta obce 

T: priebeţne 

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
5/3/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odpredaj majetku obce – ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a súhlasí s kúpnou zmluvou, ohľadom parciel, to parcely KN-C č. 636/5, druh: 

ostatná plocha o celkovej výmere 229 m2 zapísanej na LV č. 963, ďalej parcely KN-C č. 

634/2, druh: ostatná plocha o celkovej výmere 107 m2 zapísanej na LV č. 963 a parcely KN-

C č. 282/2, druh: trvalý trávny porast o celkovej výmere 214 m2 zapísanej na LV č. 1 s 

podielom pod B1 v 1/1-ine v pomere k celku, všetky katastrálne územie Matiašovce, okres 

Keţmarok, o celkovej spoločnej výmere 550 m2 spolu za cenu 1100,00 € pre Moniku 

Pivovarovú r. Buksárovú, trvale bytom Niţná brána 1465/7, 06001 Keţmarok, a to formou 

kúpnej zmluvy. 

Z: starosta obce 

T: priebeţne 

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
6/3/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. III., kedy príjmová 

a výdavková časť sú vo  výške 725.300,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe.  

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: 090.08.2019 

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
7/3/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zámennou zmluvou a  súhlasí so zámenou parciel – 

nehnuteľností Z majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a DO majetku obce v zmysle § 

611 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

formou zámennej zmluvy, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 68/2019 na 

oddelenie parciel č. 198/3, 638/9, 638/10, 638/11 a určenie vlastníckeho práva k pozemkom 

parc. č. 638/9, 638/10 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom – geodetom zo dňa 12.07.2019, 

úradne overeného Okresným úradom Keţmarok dňa 22.07.2019 pod číslom G1 467/19, 

ktorého fotokópia tvorí prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej ako „Geometrický plán“)  a to: 

a) Z majetku obce - pozemok novovytvorenú parcelu registra C evidovanú na 

katastrálnej mape s parcelným číslom 638/9, druh pozemku ostatná plocha o výmere 

20 m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku parcely registra „E“ evidovanej na mape 

určeného operátu s parc. číslom 1658 o výmere  5628 m2, trvalý trávny porast vedený 

na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Matiašovce, obec Matiašovce, okres 

Keţmarok, Okresným úradom Keţmarok, katastrálnym odborom o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku, vo výlučnom vlastníctve obce 

Matiašovce, IČO: 00326399, so sídlom Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce bezodplatne 

t.j. bez finančného vyrovnania, v celosti, 

b) Z majetku obce - pozemok novovytvorenú parcelu registra C evidovanú na 

katastrálnej mape s parcelným číslom 638/10, druh ostatná plocha o výmere 9 m2, 

ktorá vznikla oddelením od pozemku parcely registra „E“ evidovanej na mape 

určeného operátu s parc. číslom 1658 o výmere  5628 m2, trvalý trávny porast vedený 

na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Matiašovce, obec Matiašovce, okres 

Keţmarok, Okresným úradom Keţmarok, katastrálnym odborom o veľkosti 



spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku, vo výlučnom vlastníctve Obce 

Matiašovce, IČO: 00326399, so sídlom Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce, 

bezodplatne, t.j. bez finančného vyrovnania, v celosti, 

c) Z majetku obce - pozemok novovytvorenú parcelu registra C evidovanú na 

katastrálnej mape s parcelným číslom 638/11, druh ostatná plocha o výmere 1 m2, 

ktorá vznikla oddelením od pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej 

mape s parc. číslom 638/8 o výmere 375 m2, ostatná plocha vedený na liste 

vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Matiašovce, obec Matiašovce, okres Keţmarok, 

Okresným úradom Keţmarok, katastrálnym odborom o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 1/1 v pomere k celku, vo výlučnom vlastníctve obce Matiašovce, IČO: 

00326399, so sídlom Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce bezodplatne t.j. bez finančného 

vyrovnania, v celosti, 

d)  ZA resp. DO majetku obce - pozemok novovytvorenú parcelu registra C evidovanú na 

katastrálnej mape s parcelným číslom 198/3, druh záhrada o výmere 31 m2, ktorá 

vznikla oddelením od pozemku parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape s 

parc. číslom 198/2, druh pozemku: záhrada o výmere 81 m2, vedený na liste 

vlastníctva č. 1086 pre katastrálne územie Matiašovce, obec Matiašovce, okres 

Keţmarok, Okresným úradom Keţmarok, katastrálnym odborom o veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/1 v pomere k celku, na základe Geometrického plánu v 

bezpodielovom spoluvlastníctve manţelov Bc. Dušana Guroviča, nar. 22.11.1979 a 

manţ. Márie Gurovičovej, nar. 27.12.1979, obaja trvale bytom Juţná 130/15, 05904 

Matiašovce, občania SR, bezodplatne t.j. bez finančného vyrovnania, v celosti. 

Z: starosta obce 

T: 14.06.2019 

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
8/3/2019 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s navrátením resp. predajom časti pozemku KN-C 

č. 802/2 v k.ú. Matiašovce v prospech ţiadateľa Vendelína Glodţáka do doby predloţenia 

relevantných podkladov o jeho predchádzajúcom vlastníctve resp. vlastníctve daného 

pozemku jeho predchodcov.. 

Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
9/3/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie výšku nákladov súvisiacich s vybudovaním 

komunitného centra v obci.  

Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
10/3/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o nákladoch vo výške 141,61 € 

súvisiacich so zapojením sa do súťaţe Dedina roka 2019.  

Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
11/3/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie písomný podnet „Ţiadosť o vyjadrenie 

k neoprávnenému bráneniu vstupu na lesnú cestu a vysvetlenie konania pána Štefana 

Bjalončíka“.  

Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
12/3/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o legalizácii mosta cez potok 

Grapy.  

Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
13/3/2019 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s udeľovaním plastových nádob na odpad 

s kolieskami do domácností, kde ţijú dospelí občania schopní pripraviť zbernú nádobu aj deň 

vopred pred zberom komunálneho odpadu. 

Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
14/3/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie podnety od občanov ulici Pod lesom 

ohľadom umiestnenia  spomaľovacích prahov. 

Z: starosta obce 

T: do najbliţšieho zasadnutia OZ  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 
15/3/2019 – OZ v Matiašovciach ţiadosť mesta Spišská Stará Ves o poskytnutí finančnej 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 na zabezpečenie záujmovej a príleţitostnej činnosti pre 

deti s trvalým pobytom v obci Matiašovce v rámci aktivít CVČ – Spišská Stará Ves v sume 

2.565,00 €. 

Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 

16/3/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí so splatením časti úveru, ktorý obec spláca pre 

projekt rekonštrukcie miestnej komunikácie na ulici Pod lesom v sume 1.850,00 € s pouţitím 

finančných prostriedkov z rezervného fondu obce. 

Z: starosta obce  

T: 09.08.2019 

 

V Matiašovciach, 15.08.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 

17/3/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s kúpnou zmluvou a  súhlasí s kúpou parciel   – 

nehnuteľností do majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

formou kúpnej zmluvy, ohľadom parciel, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 

38/2019 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom - geodetom zo dňa 06.05.2019, úradne 

overeného Okresným úradom Keţmarok dňa 22.05.2019 pod číslom G1 300/19, a to: 

a) parcela KN-C č. 354/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 

ktorá vznikla z parcely KN-E č. 175/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 1 m2 o veľkosti vlastníckeho podielu v 1/1-ine v pomere k celku, zapísané na 

LV č. 1050, k. ú. Matiašovce, okres Keţmarok a ďalej parcely KN-C č. 354/4, druh 

pozemku: orná pôda o výmere 115 m2, ktorá vznikla z parcely KN-E č. 173/3, druh 

pozemku: orná pôda o výmere 115 m2 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu v 5/8-

inách v pomere k celku, zapísaná na LV č. 1046, k. ú. Matiašovce, okres Keţmarok, 

od PaedDr. Eduarda Kuchtu, r. Kuchtu trvale bytom Jesenná 3055/19, 05801 Poprad, a 

to formou kúpnej zmluvy v sume 237,57 €, 

b) parcela KN-C č. 354/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 258 m2, 

ktorá vznikla zlúčením parcely KN-E č. 175/2, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 81 m2 s parcelou KN-E č. 175/6, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 177 m2 a ďalej parcely KN-C č. 354/7, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 3 m2, ktorá vznikla z parcely KN-E č. 175/4, druh 

pozemku: zastavaná plocha o nádvorie o výmere 3 m2, a to formou kúpnej zmluvy, o 

veľkosti spoluvlastníckych podielov v nich pod B2 v 1/8-ine v pomere k celku od 

Jozefa Ovcarčíka r. Ovcarčíka, bytom Tatranská 385/45, 06101 Spišská Stará Ves v 

sume 106,36 €, pod B4 v 3/8-inách v pomere k celku od Moniky Kalafutovej, r. 

Hertelyovej, bytom SNP 130/106, 06101 Spišská Stará Ves v sume 319,07 €, pod B7 v 

3/16-inách v pomere k celku od Márie Marhefkovej, r. Marhefkovej, bytom Moravská 

51/1, 83103 Bratislava v sume 159,54 € a pod B8 v 5/16-inách v pomere k celku, od 

Igora Marhefku, r. Marhefku, bytom Štúrova 222/97, 06101 Spišská Stará Ves v sume 

265,89 €, všetky zapísané na LV č. 1049, k. ú. Matiašovce, okres Keţmarok. 



Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 

18/3/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s prijatím daru do majetku podľa zákona č. 138/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov a súhlasí s darovacou zmluvou, ohľadom parciel, ktoré 

vznikli na základe geometrického plánu č. 38/2019 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom - 

geodetom zo dňa 06.05.2019, úradne overeného Okresným úradom Keţmarok dňa 22.05.2019 

pod číslom G1 300/19, a to parcela KN-C č. 354/8, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 98 m2, ktorá vznikla zlúčením parciel KN-E č. 175/5, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2 a KN-E č. 175/7, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 91 m2 o veľkosti vlastníckeho podielu v 1/1-ine v pomere k 

celku, zapísané na LV č. 731, k. ú. Matiašovce, okres Keţmarok a ďalej parcely KN-C č. 

354/4, druh pozemku: orná pôda o výmere 115 m2, ktorá vznikla z parcely KN-E č. 173/3, 

druh pozemku: orná pôda o výmere 115 m2 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu v 3/8-inách 

v pomere k celku, zapísaná na LV č. 1046, k. ú. Matiašovce, okres Keţmarok, bezodplatne od 

PaedDr. Jána Tulušáka, r. Tulušáka trvale bytom Hlavná 88/126, 05904 Matiašovce, a to 

formou darovacej zmluvy. 

Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 09. augusta 2019 

19/3/2019 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na oddelenie parcely účelovej 

komunikácie od parcely vo vlastníctve pána Štefana Bjalončíka, 

b) osloviť obce Zamaguria s moţnosťou zberu pouţitých pneumatík a zároveň 

zabezpečenia pomoci pri ich nakládke, 

c) odpovedať pánovi Vendelínovi Glodţákovi za účelom predloţenia relevantných 

podkladov na opätovné prerokovanie. 

Z: starosta obce 

T: priebeţne  

 

V Matiašovciach, 15.08.2019      

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 


