Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 19.06.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 15.30 hodine a viedol starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 4/5
poslancov OZ. Poslanec Tulušák sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. Zasadnutia
obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce. Predsedajúci oboznámil
prítomných s nasledovným programom:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 06.03.2020
Opatrenia v dôsledku pandémie do konca roka 2020
Indikatívna ponuka kontokorentného úveru – VÚB, a.s.
Návrh zmeny rozpočtu č. 2
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Matiašovce za
rok 2019
9. Návrh Záverečného účtu obce Matiašovce za rok 2019
10. Žiadosť o kúpu pozemku – doplnenie žiadosti – Vendelín Glodžák
11. Žiadosť o rozšírenie plynovej distribučnej siete na ul. Potok – Matúš Džima ml.
12. Žiadosť o spoluprácu pre charitatívny projekt – Na bajku onkodeťom 2020
13. Žiadosti k osvetleniu verejných priestranstiev, k dopĺňaniu obecného rozhlasu,
k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemkov
14. Rôzne – zmena a doplnenie Územného plánu obce, účelová komunikácia na ul. Potok,
hlásenie v rozhlase v nestránkový deň, žiadosť o dotáciu na zmiernenie dopadov
koronakrízy, cena vodného, školský obvod, režijné náklady v školskej jedálni
15. Interpelácie poslancov OZ
16. Podnety a návrhy od občanov
17. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu č. 8 – Stanovisko HKO k návrhu
záverečného účtu obce doplnil ešte Správa nezávislého audítora, ďalej do bodu č. 15 – Rôzne
- doplnil ešte témy: Jánsky oheň, studňa OÚ+KD, frézovaný asfalt, návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020, konštituovanie rady školy v MŠ.
V rámci bodu 14 – témy školský obvod doplnil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2020 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Matiašovce, v rámci témy – režijné náklady v školskej jedálni doplnil Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia obce č. 2/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
a Správu hlavného kontrolóra obce o plnení uznesení prijatých OZ Matiašovce za rok 2019. 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 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

K bodu 8/ Hlavný kontrolór predniesol Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok
2019 (príloha č. 4 ) a odporúča OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu obce Matiašovce za rok 2019 výrokom: „Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad“. Zároveň starosta predniesol Správu
nezávislého audítora od Ing. Márie Kyselovej (príloha č. 5), v ktorej audítor
konštatuje, že Obec Matiašovce konala v roku 2019 v súlade s požiadavkami
zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
Záverečnému účtu obce za rok 2019 a Správu nezávislého audítora za rok 2019.
K bodu 9/ Ekónomka obce p. Rušinová pripravila návrh Záverečného účtu obce Matiašovce
za rok 2019, ktorý predložil starosta obce (príloha č. 6). 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 3.573,89 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 10/Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Vendelína Glodžáka na vrátenie
alebo odpredaj časti obecného pozemku dňa 09.08.2019. Poslanci vtedy
odporučili, aby žiadateľ zabezpečil relevantný doklad/dokument o tom, že daný
pozemok v celosti patril jeho predchodcom a tento doklad, aby doručil obci na
opätovné prerokovanie. Pán Glodžák nepredložil žiadny úradný doklad, ktorým
by dokazoval danú skutočnosť, avšak listinne doložil mená najstarších žijúcich
osôb s ich podpismi, ktorí si na danú situáciu môžu pamätať (príloha č. 7).
Podpisy na listine sú bez úradného overenia. V rámci tejto listiny opätovne
žiada o navrátenie obecného pozemku, a to časti parcely KN-C č. 802/2, pri
jeho rodinnom dome o výmere 63 m2. Poslanci daný dokument nepovažujú za
relevantný, preto poverujú starostu odpovedať žiadateľovi, že prevod pozemku
je možný iba formou predaja a iba v rozsahu podľa predbežného nákresu
geodeta, aby zostal prístup k stĺpu NN a obecnému rozhlasu.
K bodu 11/Pán Matúš Džima ml. zaslal žiadosť o rozšírenie plynovej distribučnej siete na
ulici Potok, od parcely KN-C č. 763/1 smerom k parcele KN-E č. 3522/13
(podľa nového geometrického plánu KN-C č. 988/14) v jeho osobnom
vlastníctve, na ktorej plánuje výstavbu rodinného domu a následne pripojenie na
plynovod. Poslanci s daným zámerom súhlasia, ale z dôvodu výpadku
finančných prostriedkov v rozpočte obce pre rok 2020, s týmto projektom
nesúhlasia. O jeho realizácii v roku 2021 resp. neskôr sa môže OZ opakovane
zaoberať.
K bodu 12/Občianske združenie Spoločnosť detskej onkológie Košice žiada o podporu pre
charitatívny projekt – Na bajku onkodeťom 2020 (príloha č. 9). Vzhľadom
k finančným dopadom epidemiologických opatrení poslanci nesúhlasia
s podporou tohto projektu.
Hlasovanie:
ZA: žiadny poslanec
PROTI: všetci poslanci

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

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce a prijať návrh VZN
č. 2/2020, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
s prihliadnutím na aktuálne potreby a možnosti (príloha č. 12). Hlavné body
úpravy sú úpravy nákladov v školskej jedálni v nadväznosti na režijné náklady,
ktoré doteraz zákonní zástupcovia stravníkov neuhrádzali. Jedná sa o pomerne
veľkú sumu financií, ktorá by pomohla čiastočne pokryť náklady školskej jedálne.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 8) Starosta požiadal poslancov o vyjadrenie či sa počas epidemiologickej
situácie uskutoční spoločenská akcia – pálenie jánskeho ohňa. Poslanci navrhujú,
aby sa v tomto roku táto akcia zrušila.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 9) Verejný vodovod v centrálnej časti obce má časté poklesy tlaku vody.
Počas spoločenských akcií sa niekoľko krát vypínala umývačka riadu v kuchyni
resp. všetky záchody neboli naraz schopné sa plniť v prípade ich použitia, pretože
sa ani plaváky nezopli. Starosta navrhuje, aby sa v blízkosti kultúrneho domu
alebo klubu mládeže vykopala (vyvŕtala) nová studňa pre zabezpečenie dostatku
pitnej vody pre celú budovu. Poslanci s týmto návrhom súhlasia a poverujú
starostu vykonať prieskum trhu za účelom zistenia ceny za takýto výkon a osloviť
firmy za účelom zistenia existencie dostatočne silného prameňa v tejto lokalite,
pretože pôvodná studňa stratila svoj prítok. Daný úkon nie je nevyhnutné vykonať
v blízkej dobe aj vzhľadom k epidemiologickým opatreniam, kedy nie je povolené
organizovať hromadné spoločenské akcie, kde je potrebný dostatok pitnej vody.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 10) Obci sa v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom podarilo získať
frézovaný asfalt o množstve 100 ton, ktorý je možné umiestniť na miestnej
komunikácii Mlynská za účelom spevnenia vozovky a jej dočasnej rekonštrukcie.
Na základe obhliadky celej komunikácie zhotoviteľskými firmami a ich
predbežných kalkulácií bude na dané práce potrebné dodať ešte min. 100 ton.
Zároveň starosta žiadal poslancov o vyjadrenie či sa popri týchto prácach upraví
dlhšiu dobu požadovaná oprava časti komunikácie na ul. Potok pri rodinných
domoch č. 489 až 491 v dĺžke cca 50 a či sa osadí frézovaný asfalt v dĺžke cca 120
m na účelovú komunikáciu do lokality Slunko. Poslanci súhlasia s osadením
frézovaného asfaltu na všetky spomínané úseky komunikácií podľa cenovej
ponuky firmy JUNO DS, s.r.o. v sume necelých 9.000,00 € (príloha č. 13).
Zároveň poverujú starostu osadiť ešte pred týmito prácami osadiť svojpomocne
dva odvodňovacie kanály na ulici Mlynská pri rodinných domoch 168 a 176 na
zabezpečenie odtoku dažďovej vody v dĺžke cca 55 m.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

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:

Zapisovateľ zápisnice:

Eva Bolcarovičová

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

Marián Kolodzej

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

PaedDr. Ján Tulušák

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

