


ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 2/ Za členov návrhovej komisie boli zvolení Eva Bolcarovičová – predseda, Marián 

Kolodzej- člen a Peter Lach - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení 

Peter Lach - predseda, Ján Zajonc - člen a Marián Kolodzej- člen. 

K bodu 3/ Za zapisovateľa bol určený PaedDr. Ján Tulušák. Overovatelia zápisnice a 

prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Eva Bolcarovičová a Marián 

Kolodzej. 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/ Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 navrhujú poslanci určiť 

opatrenia, ktorými by sa získala úspora financií pre bežný chod obce a tiež také, 

ktoré nebudú ohrozovať zamestnancov na ich zdraví. Verejné osvetlenie navrhujú 

vypínať v čase od polnoci do 03:40. Starosta navrhuje zníženie svojho platu do 

konca roka 2020 na zákonné minimum a zároveň poslanci navrhujú zrušiť svoje 

odmeny. Poslanci poverujú starostu prehodnotiť zníženie osobných príplatkov 

všetkých zamestnancov obce. Do odvolania sa rušia všetky spoločenské a kultúrne 

podujatia s predpokladanou vyššou účasťou návštevníkov. Uvítanie občanov, 

odovzdávanie jubilantských košov a rozdávanie mikulášskych balíčkov 

zabezpečiť individuálnou formou s dodržiavaním prísnych hygienických opatrení. 

Na koniec školského roka navrhuje starosta zavolať detské atrakcie, ktoré budú 

pre deti náhradou za zrušený Deň detí a Dni obce o max. výdavkoch v sume 150 € 

a poslankyňa Eva Bolcarovičová navrhuje, že zabezpečí sprievodný program s 

hasičským zameraním. Úsporné opatrenie sa dotknú aj športových a hasičských 

aktivít, kedy futbalový klub dostane dotáciu max. 500 € v prípade účasti vo 

futbalovej súťaži a DHZ Matiašovce bude financovaný len pre základné potreby 

chodu. Do odvolania sa prerušujú prípravné práce k výstavbe kanalizácie. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 6/ Spoločnosť VÚB, a.s. zaslala nezáväznú indikatívnu ponuku kontokorentného 

úveru (príloha č. 2). Po zavedení úsporných opatrení poslanci konštatujú, že 

zatiaľ daná ponuka nie je potrebná. 

K bodu 7/ Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh II. zmeny rozpočtu a starosta 

vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny, a to hlavne z dôvodu poklesu príjmov 

z výnosov daní z príjmov fyzických osôb o sumu 22.507,00 €. Rozpočet na 

strane príjmov a výdavkov sa napriek tomu zníži iba o sumu 200,00 €, kedy 

príjmová a výdavková časť je znížená na sumu 665.800,00 €. Podrobný rozpis je 

v prílohe č. 3 A + 3 B. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 





    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

K bodu 13/ Na základe množiacich sa žiadostí alebo otázok, starosta informoval poslancov 

o projektoch verejného osvetlenia a obecného rozhlasu a o žiadostiach niektorých 

občanov k ich dopĺňaniu. Počas realizácií všetkých projektov dochádza 

k otváraniu nových požiadaviek, napr. že je potrebné doplniť svietidlo alebo 

rozhlas na menej osvetlené alebo ozvučené miesta. Je potrebné zdôrazniť, že 

verejné osvetlenie nie je na to, aby bola žiara na ulici ako v miestnosti, ale na to, 

aby pre užívateľa komunikácie bol bezpečný prechod od svietidla k svietidlu. 

Podobné platí, že reproduktor z obecného rozhlasu nemôže byť pred každým 

domom, ale sú rozmiestnené v dostatočných rozstupoch, aby bolo prehrávaný 

zvuk počuť zreteľne. Niekoľko občanov ihneď po realizácii daných projektov 

namietalo alebo kritizovalo daný stav, avšak prebehlo niekoľko fyzických 

obhliadok a kontrol, pri ktorých sa zisťovalo či dané riešenie postačuje. Prípadné 

nedostatky boli odstránené a zdokonaľovanie osvetlenia či rozhlasu prebieha 

neustále a podľa finančných možností obce. Starosta zdôraznil, že v roku 2010 

bolo svietidiel v obci 89, dnes ich máme vyše 120, z čoho vyplýva, že obec 

dostatočne reaguje na požiadavky občanov. Aj napriek tomu, sú napr. na ulici 

Potok svietidlá umiestnené na každom druhom stĺpe a na ulici Hlavnej na každom 

a pritom ide o tú istú cestu a frekvenciu áut. Určite je čo doháňať, ale všetky 

žiadosti sa musí posudzovať individuálne a vecne, nie na základe myšlienky 

jednotlivca. Obdobné platí aj pri žiadostiach majetkovoprávneho usporiadania 

pozemkov. Obec je vlastníkom pozemkov za verejnoprospešným účelom, t.j. pre 

cesty, chodníky, cintoríny, lávky či mosty, športoviská, verejné priestranstvá 

a pod. Niektorí občania z nevedomosti, niektorí úmyselne alebo dokonca 

z vypočítavosti chcú vlastniť časť obecných pozemkov. Každú žiadosť je 

potrebné starostlivo zvážiť z dôvodu budúceho možného vývoja v priestore, napr. 

pre výstavbu chodníka, opravu cesty, či budovania podzemných vedení ako 

vodovod, plynovod, kanalizácia a pod. Ak by sa predali všetky časti teraz možno 

menej potrebných obecných pozemkov, tak by už bolo veľmi ťažké získať právo 

či prístup k daným pozemkom pre prípadné účely obce.  

K bodu 14/  

Ad 1) Starosta informoval o stave realizácie Zmeny a doplnenia Územného plánu 

obce a žiadal pripomienky k návrhu. Poslanci nepredniesli žiadne pripomienky. 

 

 Ad 2) Starosta informoval o stave riešenia usporiadania účelovej komunikácie 

v bočnej časti ulice Potok.  

 

 Ad 3) Starosta predniesol požiadavku živnostníkov, ktorí prichádzajú predávať 

tovar na predajné miesta v obci a časť z nich prichádza vo štvrtok, kedy je 

nestránkový deň. Poslanci navrhujú, aby na dverách bol umiestnený oznam, aby 

kontaktovali zamestnancov telefonicky. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 



 Ad 4) Starosta informoval poslancov o možnosti podať žiadosť o dotáciu na 

zmiernenie dopadov krízy súvisiacej s ochorením COVID-19. Poslanci s podaním 

žiadosti súhlasia. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 Ad 5) Starosta informoval poslancov o stave vodovodu na ul. Potok. Náklady 

ďaleko prevyšujú príjmy a okrem toho je stále potreba nejakých opráv. 

Prevádzkovateľ VaK servis vypočítal (príloha č. 10), že primeraná cena vodného 

by mala byť na úrovni 1,00 €/m3 pitnej vody, čo by mierne znížili náklady na 

prevádzkovanie vodovodu. Zároveň stále prebiehajú kontroly hlavných vedení, 

odberných miest, studní, používania vody na iné účely ako pitné a vždy je stav 

rovnaký, t.j. ak je dostatočný prítok, tak odberatelia majú dostatočný tlak a vody 

je dostatok. Avšak ako náhle sa zníži prítok (sucho, alebo väčšia spotreba), 

znižuje sa tlak a niekoľko domácností nemá vodu vôbec (hlavne tie domy 

postavené vo vyšších nadmorských výškach). Poslanci poverili starostu preveriť 

zákonné možnosti sankcionovania neoprávnených odberov a zároveň poverili 

starostu, aby v spolupráci s prevádzkovateľom a právnym zástupcom obce zaslali 

všetkým odberateľom list, v ktorom upozorní na stav vody vo verejnom vodovode 

a zároveň požiada obyvateľov o spoluprácu pri realizácii vodomerných šácht za 

účelom montáže vodomerov. 

Ad 6) Starosta vysvetlil poslancom situáciu so školským obvodom. V zmysle 

zákona má obec povinnosť zriadiť školský obvod pre žiakov s trvalým pobytom 

v nej, aby bola zabezpečená povinná školská dochádzka žiakov z danej obce. Ak 

obec nemá školu, tak má mať podpísanú zmluvu (dohodu) s inou obcou, ktorá 

takú školu zriaďuje. Naša obec má zriadenú základnú školu prvého stupňa 

pre ročníky 1. až 4, t.j. školský obvod žiakov týchto ročníkov z našej obce je 

územie našej obce, čo znamená, že všetci žiaci v danom veku z našej obce by mali 

navštevovať našu školu, nie susedné, pretože tak finančne podporujú susedné 

školy na rozdiel od našej. Na zvyšné ročníky základnej školy druhého stupňa (5. 

až 9.) má mať obec podpísanú zmluvu (dohodu) iba s jednou a to najbližšou 

obcou, nie s dvomi ako to doteraz bolo tolerované. V našom prípade je do úvahy 

braný aj fakt počtu žiakov, ktorí navštevujú druhý stupeň základnej školy, v tej 

ktorej obci. Preto sa predstavitelia samospráv na spoločnej porade dohodli, aby 

bolo dané zákonné ustanovenie rešpektované k spokojnosti samospráv. 

Výsledkom je návrh VZN obce č. 1/2020 o určení školského obvodu základnej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce, kde školský obvod pre ZŠ 

v Matiašovciach je celé územie obcí Matiašovce a Zálesie (príloha č. 11).   

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

Ad 7) Na základe novelizácie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský 

zákon), ďalej novelizácie zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako aj 

z praktických dôvodov je potrebné zrušiť staré platné VZN č. 4/2019, ktorým sa 

určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 





 

Ad 11) Hlavný kontrolór obce Matiašovce predniesol Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020 (príloha č. 14). 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

          PROTI: žiadny poslanec  

           ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

Ad 12) Rada školy pri Materskej škole zastúpená predsedníčkou Mgr. Veronikou 

Borovskou zaslala žiadosť o zabezpečenie konštituovania novej rady školy 

(príloha č. 15). Funkčné obdobie súčasnej Rady školy pri Materskej kole končí 

dňa 20. októbra 2020. 

Ad 13) Hlavný kontrolór obce predniesol Správu z kontroly plnenia uznesení za 

rok 2019 (príloha č. 16). Na základe nej poslanci rušia uznesenia: č. 14/1/2019 

písm. e) a 13/3/2019 a pozastavujú účinnosť uznesení č. 14/1/2019 písm. g) a č. 

11/4/2019 do odvolania. 

K bodu 15/ Poslanec OZ – Ján Zajonc predniesol tieto interpelácie: 

- požaduje preveriť cenovú dostupnosť ozónového generátora do priestorov MŠ 

za účelom dezinfekcie priestorov, 

- požaduje preveriť ako je to s nosením vlastných nádob na vodu z domu pre 

deti v materskej škole alebo či sú nádoby iba z materskej školy, kvôli šíreniu 

chorôb, 

- požaduje preveriť prijatie dieťaťa do našej MŠ a jeho reálne navštevovanie 

v našej MŠ z rodiny Jána Ziburu. 

K bodu 16/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov. 

K bodu 17/ 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 21.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

V Matiašovciach dňa 19.06.2020 

Overovatelia zápisnice:  Eva Bolcarovičová           ........................................... 

Marián Kolodzej                      ........................................... 

Zapisovateľ zápisnice:  PaedDr. Ján Tulušák                      ........................................... 


