
Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

1/4/2020 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

podľa predloženého návrhu. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

2/4/2020 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Peter Lach – 

predseda, Marián Kolodzej - člen a Eva Bolcarovičová – člen. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

3/4/2020 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Ján Tulušák - 

predseda, Peter Lach - člen a Marián Kolodzej – člen. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

4/4/2020 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

19.06.2020. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

5/4/2020 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. III, kedy príjmová 

a výdavková časť sú vo výške 678.000,00 €. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je 

uvedený v prílohe. 

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: od 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák , starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

6/4/2020 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k prijatiu bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo 

štátneho rozpočtu SR) poskytnutej Ministerstvom financií SR pre Obec Matiašovce  



z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených 

pandémiou ochorenia COVID – 19. 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

7/4/2020 – OZ v Matiašovciach schvaľuje prijatie bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci zo štátnych finančných aktív (zo štátneho rozpočtu SR) poskytnutej 

Ministerstvom financií SR pre Obec Matiašovce na výkon samosprávnych pôsobností z 

dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobených 

pandémiou ochorenia COVID – 19 vo výške 17.809,00,- eur za podmienok určených v 

uznesení vlády SR č.494/2020 zo dňa 12.08.2020 

Z: starosta obce 

T: do 31.10.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

8/4/2020 – OZ v Matiašovciach schvaľuje použitie bezúročnej návratnej výpomoci 

v prípade jej schválenia Ministerstvom financií SR do konca roka 2020, a to na úhradu 

bežných výdavkov spôsobených poklesom podielových daní  v roku 2020. 

Z: starosta obce 

T: do 31.12.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

9/4/2020 – OZ v Matiašovciach odvoláva z členstva v Rade školy pri Materskej škole 

poslancov Jána Zajonca a Petra Lacha. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

10/4/2020 – OZ v Matiašovciach deleguje do členstva Rady školy pri Materskej škole 

poslanca Petra Lacha a Jána Tulušáka. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

11/4/2020 – OZ v Matiašovciach schvaľuje žiadosť Mesta Spišská Stará Ves o poskytnutie 

dotácie na činnosť Centra voľného času v Spišskej Starej Vsi pre deti s trvalým bydliskom 

v našej obci vo výške 1.330,00 € na náklady spojené so záujmovou a príležitostnou 

činnosťou pre deti s trvalým pobytom v obci Matiašovce v rámci aktivít Centra voľného 

času v Spišskej Starej Vsi. 

Z: starosta obce 

T: do 31.12.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

12/4/2020 - OZ v Matiašovciach predlžuje platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Matiašovce na roky 2015-2020 o ďalšie dva roky, t.j. do 31.12.2022. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

13/4/2020 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o novelizácii zákona 

o odpadoch a spôsobe zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a biologicky 

rozložiteľných kuchynských odpadov od 01.01.2021 a tiež berie na vedomie o spôsobe 

vysporiadania sa touto povinnosťou v našej obci. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

14/4/2020 – OZ v Matiašovciach súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Programu obnovy dediny na rekonštrukciu obecnej studne pri Klube mládeže. 

Z: starosta obce 

T: do 31.10.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

15/4/2020 – OZ v Matiašovciach súhlasí s užívaním obecných pozemkov p. Evy 

Bolcarovičovej, bytom Pod lesom 273/95, Matiašovce a to novovytvorených parciel KN–C 

č. 622/6 o výmere 35 m2 a KN–C č. 938/7 o výmere 5 m2, t.j. o celkovej výmere 40 m2 do 

času ich odkúpenia menovanou. 

Z: starosta obce  

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák , starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

16/4/2020 – OZ v Matiašovciach schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja 

nehnuteľného majetku obce Matiašovce z dôvodu osobitného zreteľa, a to nehnuteľností, 

ktoré vznikli na základe geometrického plánu vyhotoveného firmou Margita Olekšáková 

ZEBEKA, Zimná 464/66, 05901 Spišská Belá, IČO: 40128117, povereným geodetom Ing. 

Veronikou Uličnou, zo dňa 13.08.2020, číslo plánu: 167/2020, overeným príslušným 

okresným úradom dňa 27.08.2020 pod číslom G1 573/20, a to:  novovytvorená parcela 

KN-C č. 938/7 o výmere 15 m2, druh pozemku: orná pôda, vytvorená odčlenením od 

parcely registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape s parc. číslom 4168/2 o výmere 2004 

m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 1, k.ú. Matiašovce a novovytvorená 

parcela KN-C č. 622/6 o výmere 35 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 

vytvorená odčlenením od parcely KN-C č. 622/1 o výmere 3496  m2, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1, k.ú. Matiašovce za účelom zosúladenia 

skutkového stavu so stavom právnym. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

17/4/2020 – OZ v Matiašovciach schvaľuje zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného 

majetku obce Matiašovce z dôvodu osobitného zreteľa, a to nehnuteľností, ktoré vznikli na 

základe geometrického plánu vyhotoveného Ing Jánom Furcoňom SNP 412, 06101 

Spišská Stará Ves, IČO: 34630317, zo dňa 28.07.2020, číslo plánu: 75/2020, a to:  

novovytvorená parcela KN-C č. 801/3 o výmere 48 m2, vytvorená odčlenením od parcely 

registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape s parc. číslom 4197/5 o výmere 632 m2, druh 

pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 963, k.ú. Matiašovce a novovytvorená parcela 

KN-C č. 801/2 o výmere 22 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vytvorená odčlenením od 

parcely registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape s parc. číslom 4197/4 o výmere 1531 

m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná na LV č. 963, k.ú. Matiašovce za účelom 

zosúladenia skutkového stavu so stavom právnym za časť pozemku vo vlastníctve Ing. 

Jozefa Krempaského, bytom Budatínska 3143/7, 851 05 Bratislava, na ktorom sa nachádza 

stavbu oporného múra v potoku Grapy na ulici Potok. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

18/4/2020 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zámenou pozemku obec pre budúcu miestnu 

komunikáciu namiesto súčasnej miestnej komunikácie do Nižného dvora na Hlavnej ulici 

pod podmienkou, že žiadateľ zabezpečí asanáciu všetkých stavieb, ktoré sa nachádzajú na 

novovytvorenom pozemku budúcej miestnej komunikácie, zabezpečí povrchovú úpravu 

budúcej miestnej komunikácie v rozsahu dĺžky existujúcich stavieb a zabezpečí prístup (aj 

provizórny) pre užívateľov nehnuteľností v danej lokalite počas asanácie či iných prác.  

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

19/4/2020 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o odstránení stavby 

Kultúrneho domu v čase od 29.7.2020 do 08.08.2020 a berie na vedomie informáciu 

o plánovanom odovzdaní staveniska zhotoviteľovi na výstavbu Komunitného centra. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

20/4/2020 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o termíne podania 

pripomienok k dokumentu Zmena a doplnenie č. 1 Územného plánu obce a postupe 

vyhodnocovania týchto pripomienok. 

Z: starosta obce 

T: 18.09.2020 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

21/4/2020 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informácie ohľadom povinnosti obce 

pri zabezpečení odborne spôsobilej osoby oprávnenej na odchyt psov na území obce, 

zároveň na podpis zmluvy s karanténnou stanicou pre umiestenie psov odchytených na 

území našej obce resp. zmluvy s útulkom o umiestňovaní  psov. 

Z: starosta obce 

T: od 01.01.2021 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 18. septembra 2020 

22/4/2020 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) pripraviť potrebnú dokumentáciu ako podklad k žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na vybudovanie obecného kompostoviska, 

b) pripraviť potrebnú dokumentáciu ako podklad k žiadosti o poskytnutie dotácie 

z Programu obnovy dediny na obnovu obecnej studne pri Klube mládeže, 



c) preveriť informáciu o poskytovaní služieb pri zabezpečení odborne spôsobilej osoby 

oprávnenej na odchyt psov na území obce, zároveň na podpis zmluvy s karanténnou 

stanicou pre umiestenie psov odchytených na území našej obce resp. zmluvy s 

útulkom o umiestňovaní  psov od p. Rastislava Marhefku, 

d) vykonať úpravu vjazdu/vchodu do Rieky pri dome p. Karola Galoviča na ul. Pod 

lesom, 

e) vykonať geodetické zameranie parcely KN-E č. 4170 ako prístupovej cesty do lokality 

Ľuncar a vykonať označenie danej cesty pre jej užívateľov. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 25.09.2020 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 


