Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 18.09.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 16.30 hodine a viedol starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 4/5
poslancov OZ. Poslanec Zajonc sa ospravedlnil. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
zúčastnil aj hlavný kontrolór obce a niekoľko občanov (viď prezenčná listina). Predsedajúci
oboznámil prítomných s nasledovným programom:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 19.06.2020
Návrh zmeny rozpočtu č. 3
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k bezúročnej návratnej finančnej výpomoci zo
štátnych finančných aktív ako kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v
roku 2020
7. Bezúročná návratná finančná výpomoc ako kompenzácia výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 + účel použitia do konca roka 2020
8. Odvolanie delegovaných členov Rady školy pri Materskej škole + delegovanie členov
Rady školy pri Materskej škole
9. Žiadosť mesta Spišská Stará Ves o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - CVČ
10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – predĺženie platnosti
11. Postup pri zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu od 01.01.2020 + cenové ponuky
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Program obnovy dediny 2021 - účel
13. Žiadosť o súhlas s užívaním obecných pozemkov – Eva Bolcarovičová
14. Žiadosť o kúpu pozemku – Eva Bolcarovičová
15. Žiadosť o vysporiadanie obecných pozemkov pod oporným múrom – Jozef Krempaský
16. Rôzne – IVECO Daily, kontrola hydrantovej sústavy, školenie základnej odbornej
prípravy členov DHZO, rozšírenie vodovodnej siete na ul. Hlavná, návrh trasy miestnej
komunikácie na ul. Hlavná – nižný dvor, Kultúrny dom - Komunitné centrum na ul.
Potok, zmena a doplnenie Územného plánu obce – stav, účelová komunikácia na ul.
Potok, zabezpečenie odborne spôsobilej osoby oprávnenej na odchyt psov na území
obce + vlastnú karanténnu stanicu pre umiestenie psov + zmluva s útulkom o
umiestňovaní psov
17. Interpelácie poslancov OZ
18. Podnety a návrhy od občanov
19. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce a o tomto návrhu 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, Marián Kolodzej
- člen a Eva Bolcarovičová - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Ján
Tulušák - predseda, Peter Lach - člen a Marián Kolodzej- člen.
K bodu 3/ Za zapisovateľa bol určený PaedDr. Ján Tulušák. Overovatelia zápisnice a
prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Ján Tulušák a Peter Lach. 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/ Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh III. zmeny rozpočtu a starosta
vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov
sa navýši o sumu 12.200,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na
sumu 678.000,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 6/ Hlavný kontrolór obce predložil OZ stanovisko (príloha č. 3) k bezúročnej
návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív ako kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Obec môže požiadať
o finančnú výpomoc vo výške 17.809,00 € formou Zmluvy o návratnej finančnej
výpomoci (príloha č. 4). Hlavný kontrolór obce preveril možnosť prijatia finančnej
výpomoci so záverom, že je možné ju prijať.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 7/ Starosta obce vysvetlil zmluvné podmienky poskytnutia bezúročnej návratnej
finančnej výpomoci a navrhuje požiadať o finančnú výpomoc na kompenzáciu
výpadku dane v plnej výške. Navrhol OZ použiť bezúročnú návratnú výpomoc do
konca roka 2020, a to na úhradu bežných výdavkov spôsobených poklesom
podielových daní v roku 2020.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 8/ Z dôvodu blížiaceho sa konca funkčného obdobia členov Rady školy pri Materskej
škole poslanci odvolávajú z členstva v Rade školy pri Materskej škole poslancov
Jána Zajonca a Petra Lacha. OZ deleguje do tejto Rady školy poslancov Petra Lacha
a Jána Tulušáka.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

K bodu 9/ Mesto Spišská Stará Ves žiada 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 € (príloha č. 5). Dotácia bude použitá 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.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 10/Starosta informoval, že je potrebné predĺžiť platnosť aktuálneho Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Matiašovce na roky 2015-2020
o ďalšie dva roky, teda do 31.12.2022.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 11/Na základe novelizácie zákona o odpadoch je obec povinná zabezpečiť zber
a vývoz teda zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od 01.01.2021. Ozvalo
sa niekoľko firiem, ktoré predstavili návrhy riešenia aj s cenovými ponukami
(príloha č. 6). Starosta informoval OZ, že sa uskutočnili rokovania so zástupcami
zamagurských samospráv za účelom zjednotenia riešenia danej situácie. Zákon
ponúka možnosť preukázania 100 % kompostovania v každom rodinnom dome.
Na základe uvedeného, obec zozbierala 100 % vyhlásení vlastníkov/užívateľov
nehnuteľností, že všetok BRO a BRKO kompostujú resp. používajú pre vlastnú
potrebu a tým nie je potrebné zabezpečovať zhodnocovanie týchto odpadov.
V tejto oblasti je možnosť získania nenávratného finančného príspevku na
výstavbu obecného kompostoviska do 100 ton. Poslanci poverujú starostu
pripraviť dokumentáciu na za účelom žiadania tohto príspevku.
K bodu 12/Je vyhlásená výzva v Programe obnovy dediny, kde je možné podať žiadosť o
poskytnutie dotácie za účel rekonštrukcie/prehĺbenia obecnej studne nachádzajúcej
sa pri Klube mládeže. Poslanci poverujú starostu pripraviť všetky potrebné
podklady k podaniu žiadosti na tento účel.
K bodu 13/Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť p. Evy Bolcarovičovej, bytom Pod
lesom 273/95, Matiašovce o udelenie súhlasu s užívaním obecných pozemkov KN
– C 622/6 a KN – C 938/7 o celkovej výmere 50 m2 do času ich odkúpenia (príloha
č. 6).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 14/Pani Eva Bolcarovičová zaslala žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
identifikovaného na základe GP č. 167/2020 formou priameho odpredaja dielu č. 6
o výmere 35m2 a dielu č. 8 o výmere 15m2 (príloha č. 7) ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov o celkovej spoločnej výmere 50 m2 a to formou kúpnej
zmluvy. Poslanci súhlasia so zverejnením zámeru.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci

PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 15/ Pán Ing. Jozef Krempaský žiada o vysporiadanie pozemkov pod oporným múrom
vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza na parcele KN-E č. 3522/73, ktorá je v jeho
vlastníctve (príloha č. 9). Vzhľadom k tomu, že miestnym šetrením v konaní so
Slovenským vodohospodárskym podnikom, Povodie Dunajca a Popradu bolo
zistené, že žiadateľ postavil oporný múr na pozemku obce, zároveň žiadateľ žiada
o odkúpenie novovytvorenej parcely podľa predloženého návrhu geometrického
plánu. Poslanci navrhli formu bezodplatnej zámeny, s čím žiadateľ súhlasil.
Poslanci súhlasia so zámerom zámeny a poverujú starostu pripraviť všetky
dokumenty k uskutočneniu prevodu.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 16/
Ad 1) Starosta informoval o prevzatí nového hasičského vozidla IVECO DAILY
a poďakoval všetkým hasičom z DHZ za vzornú prezentácie obce pri preberaní.
Zároveň informoval, že na dané vozidlo nie je potrebné uzatvoriť havarijné
poistenie, ďalej je potrebné vždy nahlásiť poruchu na vozidle na krajské riaditeľstvo
HAZZ v Prešove, ďalej je povinnosťou vypisovať knihu jázd v zmysle
predpísaných pravidiel a je tiež povinnosťou vykonávať 1x ročne záručný servis
v autorizovanom servisu v Spišskej Novej Vsi, ktorý bude hradiť obec. Tiež
informoval o odstránení chyby na motorovom vozidle.
Ad 2) Starosta požiadal poslancov OZ, ktorí sú členmi DHZ, aby bolo vykonaná
kontrola funkčnosti hydrantovej sústavy v obci na základe požiadavky
bezpečnostného technika obce. Poslanec Kolodzej navrhuje na dohodnutie termínu
osloviť veliteľa a predsedu DHZO.
Ad 3) Starosta informoval poslancov, že sa v našej obci uskutoční školenie
základnej odbornej prípravy členov DHZO v dňoch 26.9. a 27.09.2020. Na základe
toho žiada poslancov, ktorí sú členmi, aby túto možnosť predniesli všetkým členom,
ktorí túto prípravu nemajú a tým nespĺňajú kritériá výkonu pri zásahu.
Ad 4) Starosta informoval poslancov o stave projektu rozšírenia vodovodnej siete
na ulici Hlavná za predajňou COOP Jednota s tým, že stavebné povolenie je
právoplatné. Na základe toho prejdú ďalšie rokovania s Podtatranskou vodárenskou
spoločnosťou o ďalšom postupe.
Ad 5) Doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. žiada o zámenu pozemku pre budúcu miestnu
komunikáciu (príloha č. 10) namiesto súčasnej miestnej komunikácie do Nižného
dvora na Hlavnej ulici. Touto zámenou by sa vytvoril súvislý pozemok pre výstavbu
napr. rodinného domu na ľavej strane pri pohľade z ulice, zároveň by táto miestna
komunikácia bola situovaná kolmo na štátnu cestu pre zlepšenie dopravnej situácie,
tiež by sa stavebne oddelil rodinný dom p. Milana Pompu od existujúcich
spoločných stavieb, prístup pre všetky nehnuteľnosti by bol zachovaný a výmerou
je novovytvorená parcela podľa priloženého geometrického plánu takmer totožná
s pôvodnou výmerou miestnej komunikácie poslanci s daným zámerom súhlasia

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.
Ad 6) Starosta informoval poslancov o odstránení stavby Kultúrneho domu v čase
od 29.7.2020 do 08.08.2020. Zároveň informoval, že sa má stavenisko odovzdať
zhotoviteľovi v najbližších dňoch, aby sa mohlo začať so stavebnými prácami.
Ad 7) Starosta informoval poslancov, že do dňa 16.10.2020 je možné podať
pripomienky k dokumentu Zmena a doplnenie č. 1 Územného plánu obce. Následne
sa tieto pripomienky vyhodnotia a budú prednesené na poslancom.
Ad 8) Na základe novelizácie zákona o veterinárnej starostlivosti je potrebné, aby
obec mala zabezpečenú odborne spôsobilú osobu oprávnenú na odchyt psov na
území obce, zároveň je potrebné, aby obec mala podpísanú zmluvu s karanténnou
stanicou pre umiestenie psov odchytených na území našej obce resp. zmluvu s
útulkom o umiestňovaní psov. Obec eviduje jednu cenovú ponuku na túto službu,
ale s adresou spôsobilej osoby z pomerne veľkej vzdialenosti, čo by tieto služby
pomerne predražovalo. Starosta uviedol, že p. Rastislav Marhefka zo Spišských
Hanušoviec uvažuje o výkone tejto služby a tým by sa nielen v našej obci, ale celom
Zamagurí vyriešil. Poslanci poverujú starostu túto informáciu preveriť a zároveň
v prípade možnosti uzavrieť zmluvu na výkon tejto služby, čo najskôr.
K bodu 17/ Poslanci predniesli tieto interpelácie:
Marián Kolodzej - navrhuje upraviť vjazd do Rieky pri dome pána Karola Galoviča
na ulici Pod lesom pre potrebu využívania vodného toku pre potreby DHZO. OZ
poveruje starostu vykonať túto činnosť v spolupráci s p. Karolom Galovičom.
Eva Bolcarovičová - navrhuje osloviť geodeta o označenie novej trasy prístupovej
cesty do lokality Ľuncar. OZ poveruje starostu vykonať túto činnosť a následné
označenie tejto cesty pre jej užívateľov.
K bodu 18/ 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 20.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Matiašovciach dňa 18.09.2020
Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ zápisnice:

Peter Lach

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

Ján Tulušák

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

PaedDr. Ján Tulušák

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

