Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 11.03.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 17.00 hodine a viedol starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 4/5
poslancov OZ. Poslanec Lach sa ospravedlnil. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa
zúčastnil aj hlavný kontrolór obce. Predsedajúci oboznámil prítomných s nasledovným
programom:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.12.2020
Návrh zmeny rozpočtu č. 1
Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2020
Správa z následnej finančnej kontroly správnosti zaúčtovania príjmov a výdavkov,
vedenia pokladne a jej zostatku za obdobie 2. polroka 2020
8. Správa z následnej finančnej kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2020
9. Návrh Kúpnej zmluvy – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
10. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Matiašovce č. 4/2019, ktorým sa
určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka základnej školy v
zriaďovacej pôsobnosti obce Matiašovce
12. Žiadosť o odpredaj parcely KN-C č. 804/2 – Pavol Tyrpák
13. Žiadosť o odpredaj parcely KN-C č. 804/3 – Matúš Džima
14. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Michal Bolcarovič
15. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Vlastimila Furcoňová
16. Žiadosť o odpustenie nájmu za kancelárske priestory – Lesopôdohospodárske
pozemkové spoločenstvo
17. Žiadosť o podporu výstavby rýchlostnej cesty R4 a petície o jej výstavbe – o.z. Náš
Prešov
18. Žiadosť o riešenie veci – ozdravný orez drevín – Mgr. Martina Irhová
19. Aktivity a ich rozpočty na rok 2021
20. Rôzne – poskytovanie sociálnych služieb v obci, rozpočet Základnej školy pre rok 2021,
hydrogeologický prieskum verejného vodovodu na ul. Potok na rok 2021, obnova studní
– Program obnovy dediny 2021 - žiadosť, úsporné COVID opatrenia 2021, prebiehajúce
projekty – informácia (ÚPD, KC, EF)
21. Interpelácie poslancov OZ
22. Podnety a návrhy od občanov
23. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva

Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu č. 20 doplnil – prevod investorstva na Podtatranskú
vodárenskú spoločnosť v projekte rozšírenia vodovodnej siete na ulici Hlavná, ďalej žiadosť
o predaj pozemku od Antona Ovšonku a Správu hlavného kontrolóra obce z kontroly plnenia
uznesení za rok 2020. O tomto doplnenom návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 2/ Za členov návrhovej komisie boli zvolení Marián Kolodzej – predseda, František
Gallik - člen a Eva Bolcarovičová - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení
Eva Bolcarovičová - predseda, František Gallik - člen a Marián Kolodzej- člen.
Predseda mandátnej komisie potvrdil účasť 4/5 poslancov, na základe čoho
starosta skonštatoval, že zasadanie OZ je uznášania schopné.
K bodu 3/ Za zapisovateľa bol určený PaedDr. Ján Tulušák. Overovatelia zápisnice a
prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Marián Kolodzej a František Gallik.
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 I. zmeny rozpočtu a starosta vysvetlil
potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov sa navýši
o sumu 54.000,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na sumu
914.000,00 €. 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 Správu hlavného kontrolóra obce Matiašovce za
rok 2020 (príloha č. 3).
K bodu 7/ Hlavný kontrolór obce predložil Správu z následnej finančnej kontroly správnosti
zaúčtovania príjmov a výdavkov, vedenia pokladne a jej zostatku za obdobie 2.
polroka 2020 (príloha č. 4). Zo správy vyplýva, že neboli zistené nedostatky.
K bodu 8/ Hlavný kontrolór obce predložil Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií
za rok 2020 (príloha č. 5). Z kontroly vyplýva, že neboli zistené porušenia
všeobecne záväzných predpisov.
K bodu 9/ Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice doručil obci
návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 6) na účelom odsúhlasenia OZ, v ktorej sa jedná
o prevod pozemku KN-C č. 632/8 o výmere 19 m2 z vlastníctva SR do vlastníctva
obce, nachádzajúcej sa pod miestnou komunikáciou na ulici Pod lesom vo výške
510 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

K bodu 10/Starosta predniesol návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019, ktorým sa určuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce (príloha č. 7) z dôvodu náhrady
pôvodného znenia pri poskytovaní príspevku na stravu pre dôchodcov na 1
pracovný deň za nové znenie pri poskytovaní príspevku na stravu pre dôchodcov
na 1 kalendárny deň. Táto požiadavka je vyvolaná vplyvom epidemiologickej
situácie a títo občania si chcú zabezpečovať stravovanie aj cez víkendy, na čo im
obec nedávala príspevok podľa pôvodného znenia.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 11/Starosta predniesol návrh VZN č. 1/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky do I. ročníka základnej školy v zriaďovacej
pôsobnosti obce Matiašovce (príloha č. 8), v ktorom riaditeľka určila, že zápis do
I. ročníka ZŠ sa uskutoční v priestoroch ZŠ, Mlynská 156/1, Matiašovce v termíne
08. apríla 2021 o 13.30 hod.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 12/Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 11.12.2020 bol schválený zámer
zverejnenia priameho predaja ohľadom novovytvorenej parcely KN-C č. 804/2,
ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 5/2021 vyhotoveného Ing. Jánom
Furcoňom geodetom, SNP 412, 06101 Spišská Stará Ves, IČO: 34630317, zo dňa
12.01.2021, overeným príslušným okresným úradom dňa 27.01.2021 pod číslom
G1 34/21, odčlenením od parcely KN-E č. 4179 o výmere 7641 m2, druh pozemku:
ostatná plocha, zapísanej na LV č. 963, katastrálne územie Matiašovce, okres
Kežmarok, vedenej Okresným úradom Kežmarok, 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, a to
804/2 pozostávajúca z dielu č. 10 o výmere 23 m2 (ďalej aj ako „Predmet prevodu“)
na základe žiadosti manželov Pavla Tyrpáka, r. Tyrpáka, a manž. Janu Tyrpákovej
r. Frankovskej, obaja trvale bytom Potok 433/30, 05904 Matiašovce, obaja občania
SR, a to formou kúpnej zmluvy, v celosti. OZ súhlasí s prevodom spolu za cenu
74,98 € do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 13/ Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 11.12.2020 bol schválený zámer
zverejnenia priameho predaja ohľadom parcely KN-C č. 804/2, ktorá vznikla na
základe geometrického plánu č. 5/2021 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom
geodetom, SNP 412, 06101 Spišská Stará Ves, IČO: 34630317, zo dňa 12.01.2021,
overeným príslušným okresným úradom dňa 27.01.2021 pod číslom G1 34/21,
odčlenením od parcely KN-E č. 4179 o výmere 7641 m2, druh pozemku: ostatná
plocha, zapísanej na LV č. 963, katastrálne územie Matiašovce, okres Kežmarok,
vedenej Okresným úradom Kežmarok, 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, a to 804/3

pozostávajúca z dielu č. 11 o výmere 26 m2 (ďalej aj ako „Predmet prevodu“) na
základe žiadosti manželov Matúša Džimu, r. Džimu, a manž. Moniky Džimovej r.
Čarnogurskej, obaja trvale bytom Potok 436/33, 05904 Matiašovce, obaja občania
SR, a to formou kúpnej zmluvy, v celosti. OZ súhlasí s prevodom spolu za cenu
84,76 € do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 14/Pán Michal Bolcarovič doručil obci žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
vytvoreného oddelením od parcely KN-C č. 280 – ostatná plocha o výmere 790 m2
t.j. z parcely, ktorá je strmým brehom za Klubom mládeže a jedálňou pri kultúrnom
dome. Z tejto parcely žiadateľ požaduje odkúpenie približne 250 m2 (príloha č. 11).
Poslanci súhlasia so zverejnením zámeru.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 15/ Pani Vlastimila Furcoňová doručila obci žiadosť o odkúpenie častí obecných
pozemkov, a to časť parcely „E“ č. 231 – priekopa z nej 139 m2 (niekdajší mlynský
náhon), časť parcely „E“ č. 171 a časť parcely KN-C č. 637 – zelený pás pri spájacej
komunikácii medzi Južnou ulicou a Hlavnou ulicou v smere k predajni COOP
Jednota z nej 18 m2, časť parcely „E“ č. 4153 – za jej oplotením pri štátnej ceste
z nej 3m2 (príloha č. 12). Žiadosť odôvodňuje tým, že chce zosúladiť skutkový stav
so stavom právnym, ale hlavne, že priekopa neslúži účelu ako niekedy, ale plní
funkciu odpadového kanála, do ktorého sú vyústené prepady z okolitých žúmp.
Často sa tu šíri zápach a tento problém sa nerieši. Vzhľadom k tomu, že sa táto
záležitosť týka viacerých domácností s smere od Horného cintorína až po vyústenie
tohto kanála do Rieky, je potrebné návrh riešenia a spoluprácu dotknutých
domácností dohodnúť na osobnom stretnutí. Avšak z dôvodu epidemiologickej
situácie a z dôvodu zdržiavania sa žiadateľky mimo územie obce bude táto žiadosť
odročená na neurčito. Poslanci zatiaľ nesúhlasia so zverejnením zámeru predaja
majetku obce.
Hlasovanie:
ZA: žiadny poslanec
PROTI: všetci poslanci
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 16/Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo (LPPS) Matiašovce doručilo obci
žiadosť o odpustenie nájmu za kancelárske priestory (príloha č. 13). Vzhľadom
k zníženiu podielových daní, ako aj uskutočnením úsporných opatrení na strane
obce, poslanci navrhujú rokovať s LPPS o úhrade takej výške nájmu, ktorú im
dovoľuje ich rozpočet. Výsledok rokovaní oznámi starosta na najbližšom zasadnutí.
Hlasovanie k odpusteniu nájmu:
ZA: žiadny poslanec
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: všetci poslanci
K bodu 17/Občianske združenie Náš Prešov doručilo obci emailovú žiadosť o podporu
výstavby rýchlostnej cesty R4 a aj prebiehajúcej petície o jej výstavbe (príloha č.
14). Poslanci súhlasia s podporou výstavby danej stavy.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci

PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 18/Mgr. Martina Irhhová, levočská 1765/5, 06101 Kežmarok doručia obci žiadosť
o riešenie veci (príloha č. 15) t. j. o výkon ozdravného orezu drevín prípadne o ich
výrub. Dreviny sa nachádzajú za jej rodinným domom t. j. parcelami KN-C č. 16/1
a 17/1, pričom dreviny sú prestarnuté, konáre z nich opadávajú čím ohrozujú životy
a zdravie a majetok. Poslanci poverujú starostu zistiť či dreviny rastú na pozemku
obce alebo na pozemku v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.. Na
základe toho sa určí vykonávateľ ozdravného režimu drevín resp. ich výrubu.
Následne po obhliadke drevín zástupcami Štátnej ochrany prírody dohodnúť na
postupe.
K bodu 19/Starosta predniesol poslancom informácie o aktivitách obce s uvedením presných
alebo predpokladaných nákladov.
K bodu 20/
Ad 1) Obec by mohla vykonávať/poskytovať sociálne služby pre svojich
obyvateľov formou zamestnanca/ov, ktorého úväzok by bol prepočítaný podľa
potrieb všetkých obyvateľov, ktorí by mali záujem o túto službu. Obec by mohla
získať príspevok na mzdové náklady na zamestnanca v max. výške 750 € z celkovej
ceny práce. Naša obec nemá dostatočný rozpočet, v ktorom počíta s vyššou sumou
na sociálne služby, aby obyvatelia nemuseli za tieto služby doplácať. Ak by opačne
bol zavedený poplatok za tieto služby, tak nie je isté či by občania mali záujem
o tieto služby. Preto obec od tejto aktivity momentálne upúšťa.
Ad 2) Na tzv. prenesený výkon štátnej správy teda transfer pre Základnú školu je
avizované v dôsledku najnižšieho počtu detí (21), že obec prvý krát vo svojej
novodobej histórii, ak chce udržať chod Základnej školy, doplácať. Predpokladaný
výpočet dofinancovania chodu Základnej školy činí sumu cca o 14 tis. € menej.
Ad 3) Prevádzkovateľ verejného obecného vodovodu na ulici Potok, firma VaK
Servis oznámila obci, že v roku 2021 bude potrebné vykonať hydrogeologický
prieskum.
Ad 4) Starosta informoval poslancov o možnosti podania žiadosti o poskytnutie
dotácie z Programu obnovy dediny aj v roku 2021. Vzhľadom k tomu, že už raz
bola podávaná žiadosť na obnovu studne pri Klube mládeže neschválená, tak
poverujú starostu podať túto žiadosť opätovne.
Ad 5) Starosta navrhol, aby ihneď na začiatku roka boli prijaté úsporné opatrenia
v prípade zhoršujúcej sa situácie v priebehu roka. Starosta navrhol, aby mu bolo
prerušené navýšenie platu s platnosťou od 11.03.2021 do konca roka 2021. Poslanci
tiež súhlasia so vzdaním sa nároku na svoje odmeny. Poslanci odporučili
prehodnotiť osobné mzdové príplatky resp. odporúčajú udeliť odmeny
v odôvodnených prípadoch.
Hlasovanie o prerušení navýšenia platu starostu:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

Hlasovanie o vzdaní sa odmeny poslanca:

ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

Ad 6) Starosta v krátkosti informoval o stave rozpracovania projektov (Zmena
a doplnenie č. 1 Územného plánu obce, výstavba Komunitného centra a podanie
žiadosti o poskytnutie podpory na Environmentálny fond na projekt „Zníženie
energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Matiašovce“).
Ad 7) Starosta informoval poslancov o finálnej fáze prípravy a realizácie projektu
„Rozšírenia verejnej vodovodnej siete na ulici Hlavná, Matiašovce“. Podtatranská
vodárenská spoločnosť a.s. (ďalej PVS) zaslala obci návrh zmluvy o postúpení práv
a povinností investora na stavbe, ktorým môže prebrať zhotovenie danej stavby
a ktorou štandardne od obcí preberajú investorstvo. Obec ako akcionár nového
investora vyplývajúceho z tejto zmluvy sa chce spolupodieľať na zabezpečovaní
výkopových prác spojených s týmto projektom. Poslanci schvaľujú postúpenie práv
a povinností investora na tejto stavbe v prospech PVS v rozsahu pôvodného
investora na vyššie uvedenej stavbe a súhlasia so zabezpečením výkopových prác
v tomto projekte.
Hlasovanie o postúpení práv a povinností:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Hlasovanie o zabezpečení výkopových prác projektu:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 8) Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 11.12.2020 bol schválený zámer
zverejnenia priameho predaja ohľadom parcely KN-C č. 138/2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie Matiašovce,
okres Kežmarok, vedenej Okresným úradom Kežmarok, 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
(ďalej aj ako „Predmet prevodu“) na základe žiadosti Antona Ovšonku, r. Ovšonku,
bytom Pod lesom 255/75, 05904 Matiašovce, občan SR, a to formou kúpnej
zmluvy, v celosti. OZ súhlasí s prevodom spolu za cenu 215,16 € do vlastníctva
Antona Ovšonku.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 9) Hlavný kontrolór obce predniesol Správu z kontroly plnenia uznesení za
rok 2020 (príloha č. 16). Na základe nej poslanci pozastavujú účinnosť uznesení
č. 14/1/2020, č. 26/3/2020 súbežne č. 31/3/2020 písm. d) a č. 27/3/2020 do
odvolania.
K bodu 21/ Poslanci nepredniesli žiadny interpelácie.
K bodu 22/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov.

K bodu 23/ 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 11.03.2021
Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ zápisnice:

Marián Kolodzej

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

František Gallik

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

PaedDr. Ján Tulušák

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

