Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 13.12.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 18.00 hodine a viedol starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní všetci
poslanci OZ. 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 30.09.2019
Návrh zmeny rozpočtu č. 5
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 20202022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
7. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 aţ 2022 a návrh rozpočtu obce na rok 2020
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2019 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce
Matiašovce
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 7/2019 o miestnych daniach
11. Projekt – Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce
- stav
12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ponukám bánk na čerpanie nenávratných zdrojov
financovania (prekleňovací úver k NFP)
13. Verejný vodovod na ul. Potok – stav + mimoriadna dotácia MF SR + náklady na verejný
vodovod v roku 2020
14. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného vodovodu na ul. Potok
– stav
15. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na turistický informačný systém v obci – stav
16. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu Komunitného centra v obci
Matiašovce – stav
17. Kúpa pozemku od Štefana Bjalončíka + výstavba miestnej komunikácie
18. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – Mladosť Matiašovce 2020
19. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – CVČ Keţmarok 2020
20. Ţiadosť o riešenie odpadu na ulici Hlavná – Vlastimila Furcoňová
21. Ţiadosť o pridelenie plastovej nádoby na odpad – Stanislav Galica
22. Ţiadosť o odkúpenie pozemku – Marta Pisarčíková
23. Ţiadosť o príspevok na plavecký výcvik ţiakov ZŠ
24. Majetkovo-právne usporiadanie miestnej komunikácie oproti Obecnému úradu – návrh
25. Rôzne – výsledok ankety – spomaľovacie prahy na ul. Pod lesom, vysporiadanie pozemkov
na výstavbu cyklochodníka do Spišskej Starej Vsi, odovzdávanie defibrilátora od Falck n.o.,
projekt kanalizácie – stav, vecné bremeno v práve prechodu peši a autom cez pozemok KN-

C č. 746/1 na ul. Potok, výstavba plynovodu na ul. Juţná
26. Interpelácie poslancov OZ
27. Podnety a návrhy od občanov
28. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu č. 25 Rôzne doplnil ešte nasledujúce body
programu:
- informáciu o poskytnutí dotácie na prestavbu a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice - II. etapa,
- informáciu o potrebe zabezpečenia obstarávateľa Zmeny a doplnenia č. 1 Územného plánu
obce,
- informáciu o stave vozidla Citroen Jumper,
- informáciu o stave vývozu fekálií zo ţúmp nachádzajúcich sa pri budovách vo vlastníctve
obce,
- informáciu o leasingovej ponuke na nákup vybavenia kuchyne v kultúrnom dome,
- postup vysporiadania pozemku od SPF pod miestnou komunikáciou na ul. Potok.
O tomto doplnenom návrhu programu zasadnutia dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 2/ Za členov návrhovej komisie boli zvolení Peter Lach – predseda, Ján Tulušák - člen
a Ján Zajonc - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Marián Kolodzej predseda, Peter Lach - člen a Eva Bolcarovičová - člen.
K bodu 3/ Za zapisovateľa bola určená Bc. Mária Čarnogurská. Overovatelia zápisnice a
prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Marián Kolodzej a Eva Bolcarovičová.
Predseda mandátnej komisie potvrdil účasť všetkých poslancov, na základe čoho
starosta skonštatoval, ţe 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 bliţším vysvetlením.
K bodu 5/ Ekónomka obce p. Rušinová pripravila návrh V. zmeny rozpočtu a starosta
vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov
sa navýši o sumu 40.000,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na
sumu 782.600,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 6/ Hlavný kontrolór pripravil Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky
2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 (príloha č.3), v ktorom
odporúča obecnému zastupiteľstvu obce Matiašovce predloţený návrh rozpočtu
schváliť.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec

K bodu 7/ Starosta predniesol Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 (príloha
č. 4). Návrh rozpočtu obce na rok 2020 je záväzný a na roky 2021 a 2022 je návrh
rozpočtu orientačný s návrhom, ţe aj naďalej je vhodné neuplatňovať programovú
štruktúru rozpočtu obce.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 8/ Hlavný kontrolór predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2020 (príloha č.5).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 9/ Starosta predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 6/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení zriadených na území obce Matiašovce (príloha č. 6).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 10/Starosta predniesol návrh Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 7/2019
o miestnych daniach (príloha č. 7).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 11/V apríli roku 2019 bola schválená dotácia na projekt - Rekonštrukcia – zateplenie
a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce. Tento projekt vyhrala firma
FKL a brat spol. s.r.o. z Ludaníc. Starosta okrem iného zistil, ţe dodávateľ stavby
zmenil názov a sídlo firmy, ďalej, ţe v zmluve o dielo chýba meno stavebného
dozora, ale hlavne, ţe splatnosť faktúr je pomerne krátka. Preto obec poţiadala
dodávateľa stavby o podpis dodatku, v ktorom je nevyhnutné zapracovať vyššie
uvedené skutočnosti. Obec poţiadala poskytovateľa NFP o zmenu spôsobu platieb
na refundáciu. Starosta informoval, ţe v jednom kalendárnom roku je moţné získať
od poskytovateľa NFP len jednu platbu. Preto je vhodné, aby sa všetky tri faktúry
podali do jednej ţiadosti o platbu.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 12/ V zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) k tomuto
projektu je uvedené, ţe obec má mať zabezpečených 50% finančných prostriedkov
z celkovej výšky projektu. Vzhľadom k tomu, ţe obec nemá takéto mnoţstvo
peňazí, môţe ručiť nehnuteľným majetkom, kde je potrebné vypracovať znalecký
posudok, ale vzhľadom k nedostatku času je tento variant nevhodný. Poslednou z
moţností je, ţe si obec zabezpečí v komerčnej banke prekleňovací úver, ku
ktorému stačí zdokladovať len zmluvu o NFP a ktorý sa nezarátava do celkového
dlhu obce. Starosta predniesol ponuky bánk na prekleňovací úver (príloha č. 8, 9,
10 a 11). Z finančného ako aj z časového hľadiska je najvhodnejšia ponuka z VÚB

a.s., a preto hlavný kontrolór obce vypracoval Stanovisko k ponukám bánk na
čerpanie návratných zdrojov financovania pre ponuku VÚB, a.s. (príloha č. 12),
v ktorej odporúča ponuku schváliť. Následne je potrebné uzatvoriť Zmluvu o
prekleňovacom úvere – EÚ Fondy (termínovaný úver) vo výške 141.654,84 €
podľa predloţenej ponuky zo dňa 12.12.2019 a zároveň zabezpečiť úver podľa
vyššie uvedenej zmluvy o prekleňovacom úvere vo forme vystavenia vlastnej
blankozmenky Dlţníka a podpísať dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 13/Starosta informoval OZ o súčasnom stave vykonaných prác na verejnom vodovode
na ulici Potok. Práce na tomto vodovode vykonávala spoločnosť EKOSPOL
RECYCLING, s.r.o.. Premostenie rúr je uţ zrealizované, ale vzhľadom k počasiu sa
na osadenie rúr do tohto premostenia čaká. Okrem toho, obec na výjazdovom
rokovaní vlády dostala mimoriadnu dotáciu vo výške 11.000,00 € na druhú etapu
opravy vodovodnej siete, za ktoré sa nakúpi materiál potrebný na opravu vodovodu.
Vody vo vodovode je dostatok, ale regulovanie v zásobovaní pitnou vodou ešte stále
nie je odvolaná. Prevádzkovateľ vodovodu na ul. Potok, VaK Servis s.r.o. zaslal
obci rozpis potrebných úkonov plánovaných pre rok 2020 s výškou nákladov za
dané úkony (príloha č. 13), ktoré je potrebné zahrnúť do rozpočtu obce v roku 2020.
Ak problémy s dodávkou pitnej vody ani po odstránení poruchy a oprave celej
vodovodnej siete neustanú, poslanci súhlasia s nákupom vodomerov, ktoré budú
osadené do kaţdej domácnosti do vodomernej šachty. Šachtu s výkopovými prácami
a montáţou potrubí si bude musieť odberateľ zrealizovať sám.
K bodu 14/Ţiadosť o NFP na rekonštrukciu verejného vodovodu na ulici Potok je podaná a na
jej výsledok sa čaká. S realizáciou projektu sa môţe začať po schválení dotácie, pod
vykonaní všetkých administratívnych úkonoch a tieţ podľa počasia.
K bodu 15/Ţiadosť o NFP na turistický informačný systém v obci je podaná a na jej výsledok sa
čaká. S realizáciou projektu sa môţe začať po schválení dotácie, pod vykonaní
všetkých administratívnych úkonoch a tieţ podľa počasia.
K bodu 16/Ţiadosť o NFP pre výstavbu komunitného centra v obci bola schválená. V
súčasnosti sa pripravujú podklady na podpis zmluvy o dielo s úspešným
uchádzačom na základe verejného obstarávania. Predpokladaný začiatok stavebných
prác na naplánovaný na marec 2020. S informáciou o tomto projekte sa začali šíriť
polopravdy a dezinformácie.
K bodu 17/Starosta informoval poslancov o situácii prechodu cez pozemok vo vlastníctve p.
Štefana Bjalončíka na ulici Potok do lokality Grapy. Dvadsaťtri (23) občanov z ulice
prinieslo finančné prostriedky pani Čarnogurskej, ako náhradu za náklady, ktoré
údajne p. Bjalončík investoval do opravy povrchu cesty a ako náhradu za strpenie
prejazdu po jeho súkromnom pozemku. Do plnej sumy je potrebné vyzbierať ešte
cca 600,00 €. Poslanec p. Lach zistí bliţšie informácie v danej situácii a prípadne
bude komunikovať s občanmi o dozbieraní chýbajúcej sumy. Následne po
vyzbieraní celej sumy, môţe byť tá vyplatená p. Bjalončíkovi, ale zároveň musí byť
súčasne podpísaná zmluva o prevode časti pozemku p. Bjalončíka do vlastníctva
obce, ktorá bude prístupná všetkým obyvateľom obce bez rozdielu natrvalo. Do času
vyzbierania chýbajúcich finančných prostriedkov je p. Bjalončík ochotný strpieť
prejazd všetkých vozidiel a ţiada obec o vystavenie prehlásenia, ţe obec zodpovedá

za stav a zjazdnosť časti účelovej komunikácie s priekopou (príloha č. 14).
Hlasovanie:
ZA vystavenie prehlásenia: všetci poslanci
PROTI vystaveniu prehlásenia: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA vystavenia prehlásenia: ţiadny poslanec
K bodu 18/Mladosť Matiašovce, o.z. ţiada obec o poskytnutie dotácie na telesnú a športovú
činnosť futbalového muţstva v roku 2020 v sume 1.090,00 € (príloha č. 15)
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 19/Centrum voľného času Keţmarok (CVČ) ţiada obec o poskytnutie dotácie vo výške
206,30 € na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území našej obce v
školskom roku 2019/2020 (príloha č. 16). CVČ navštevujú dve deti s trvalým
pobytom v našej obci.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 20/Pani Vlastimila Furcoňová spolu s dcérou Juditou Suska ţiada o riešenie odpadu na
ulici Hlavná (príloha č. 17). Uvádzajú, ţe sa v priekope, ktorá vedie cez ich
pozemok sa hromadí odpad, ktorý tu vybudovanou priekopou priteká. Zároveň
ţiadajú o čistenie a údrţbu tejto priekopy, pokiaľ sa problém celkovo neodstráni.
Poslanec Zajonc navrhuje vyčistiť priekopu a zníţiť ţľaby, čím by sa zníţilo miesto
vyvýšenia a voda by neostávala stáť na jednom mieste, teda na pozemku pani
ţiadateľky. Poslanec Kolodzej s týmto návrhom súhlasí a tieţ navrhuje pravidelne
vyčistiť priekopu pomocou hasičskej techniky. Starosta navrhuje okrem tohto aj
miesto očistiť a nastriekať postrekom proti burine. OZ poveruje starostu odpovedať
ţiadateľkám o pravidelnom čistení priekopy a aj o oprave tých častí priekopy, pri
ktorých sa hromadia odpadové vody.
K bodu 21/Pán Stanislav Galica z ulice Potok č. 424/29 ţiada o zbernú nádobu odpad na
kolieskach pre svoju mamu z dôvodu, ţe ak je on odcestovaný, matka nevládze v
deň zberu túto nádobu včas pripraviť (príloha č. 18). Tieto nádoby sú určené len pre
chorých, invalidných a samostatne bývajúcich dôchodcov. Namiesto plechovej
nádoby však môţu obyvatelia poţiadať aj o plastovú na kolieskach, pretoţe ich cena
je takmer rovnaká.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 22/Pani Marta Pisarčíková ţiada o odkúpenie obecného pozemku, a to parcelu KN-C č.
66/14 vo výmere 230 m2 v k.ú. Matiašovce, ktorú chce vyuţívať na parkovanie
osobného automobilu alebo výstavbu prístrešku pre osobný automobil (príloha č.
19). Poslanci s odpredajom nesúhlasia z dôvodu, ţe by bol neprejazdný brod rieky a
nebol by protipoţiarny prístup v prípade poţiaru.
Hlasovanie:
ZA: ţiadny poslanec
PROTI: všetci poslanci
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec

K bodu 23/Rodičovská rada pri Základnej škole v Matiašovciach ţiada o finančný príspevok na
plavecký kurz pre ţiakov 3. a 4. ročníka, ktorý sa uskutoční koncom mesiaca apríl
2020. (príloha č. 20). Na plavecký výcvik sa celkovo prihlásilo 16 detí. Cena
plaveckého kurzu bude pravdepodobne 50,00 € na jedno dieťa. Poslanci OZ sa
zhodli na sume 15,00 € na kaţdé dieťa.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 24/Pán Doc. Ing. Kottfer Daniel odkúpil všetky rodinné domy oproti Obecnému úradu,
okrem domu pána Milana Pompu. Navrhuje tieto domy zbúrať a výmennou zmluvou
s obcou vytvoriť príjazdovú cestu medzi ním a pánom Milanom Pompom namiesto
súčasnej prístupovej cesty podľa situačného nákresu (príloha č. 21).
Hlasovanie:
ZA: Eva Bolcarovičová, Marián Kolodzej, Ján Tulušák, Ján
Zajonc
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: Peter Lach
K bodu 25/
Ad 1) Do kaţdej domácnosti na ulici Pod lesom bol v polovici novembra doručený
anketový lístok. Výsledok ankety predniesol poslancom starosta, kde zo 65
rozdaných sa vrátilo 52 ks lístkov (príloha č. 22). Z toho na 32 lístkoch bolo
uvedené, ţe sú opýtaní za odstránenie spomaľovacích prahov a na 20 za ich
ponechanie. Po pomerne dlhej diskusii, argumentácii obidvoch strán sa väčšina
poslancov napriek výsledku ankety rozhodla hlasovať za ponechanie spomaľovacích
prahov s odôvodnením dodrţania bezpečnosti cestnej premávky a predvídaním
nehody.
Hlasovanie:
ZA: Eva Bolcarovičová, Marián Kolodzej, Ján Zajonc
PROTI: Ján Tulušák
ZDRŢAL SA: Peter Lach
Ad 2) Mesto Spišská Stará Ves dalo vypracovať geometrický plán na oddelenie
parciel a určenie vlastníckeho práva k pozemkom, kedy by mala obec usporiadať
pozemky v celkovej výmere 5938 m2. Obec dala vypracovať znalecký posudok na
určenie všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov, z ktorého vyplýva, ţe
maximálna cena častí daných pozemkov je 2,35 €/m2. Z uvedeného je zrejmé, ţe ak
obec bude vykupovať pozemky na túto verejnoprospešnú stavbu, bude potrebné na
nákup týchto pozemkov vyčleniť v rozpočte obce sumu 13.954,92 €. Obidva
dokumenty budú slúţiť pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod budúcim
cyklochodníkom v smere z Matiašoviec do Spišskej Starej Vsi. Pre začatie tohto
projektu je potrebné, aby pozemky boli získané v prvom rade darovaním za účelom
ušetrenia financií pre budúcu výstavbu, alebo odkúpením vo vyššie
uvedenej maximálnej sume, alebo v najzloţitejšom prípade vyvlastnením. OZ
poveruje starostu postupne usporiadavať novovytvorené pozemky.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
Ad 3) Dňa 17.12.2019 bude obci odovzdaný automatický externý defibrilátor od
spoločnosti Falck n.o.. Starosta ţiada o pomoc hasičov, aby svojou účasťou potvrdili
opodstatnenie daru v podobe tohto defibrilátora.

Ad 4) Starosta informoval poslancov o výzve na výstavbu kanalizácie. Stretnutie
starostov a poslancov obidvoch obcí sa uskutočnilo 27.11.2019 (príloha č. 25). Na
stretnutí sa zúčastnení dohodli, aby pracovali na projektovej dokumentácii
a potrebných podkladoch k podaniu ţiadosti o získanie dotácie na tento účel.
Ad 5) Starosta informoval poslancov, ţe Okresný úrad Keţmarok, odbor katastrálny
eviduje zriadenie vecného bremena v práve prechodu peši, autom cez pozemok KNC č. 746/1 vo vlastníctve obce Matiašovce na základe geometrického plánu č.
52/2008 vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom formou Notárskej zápisnice
vyhotovenej JUDr. Igorom Čabrom a to osvedčením vyhlásenia o vydrţaní podľa §
63 zákona č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre vlastníkov pozemku
KN-C č. 747 s poukázaním na problémy s výstavbou komunitného centra na ulici
Potok.
Ad 6) Starosta zvolal stretnutie s vlastníkmi pozemkov na ulici Juţnej za Obecným
úradom, ktorí sa dohodli, ţe v prípade, ţe obec nenájde finančné prostriedky na
rozšírenie STL plynovodu v úseku cca 150 m, tak si danú stavbu budú financovať
sami. Obec môţe pomôcť tak, ţe danú akciu celú „zastreší“ a to vypracovaním
projektu, stavebným povolením a pod. a vlastníci pozemkov poskytnú obci na daný
účel finančné prostriedky.
Ad 7) Obci bola schválená dotácia na II. etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice vo
výške 7.940,03 €. Dotáciu z I. etapy je potrebné minúť do konca marca 2022. Postup
prác je potrebné určiť na základe dostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce
a následne vykonať verejné obstarávanie.
Ad 8) K poskytnutej dotácii na vykonanie Zmeny a doplnenia č. 1 Územného plánu
obce je potrebné zabezpečiť obstarávateľa, ktorý bude na celý proces dohliadať.
S obstarávateľom p. Lizákom, s ktorým je stále platná zmluva na výkon tejto
činnosti sa obec priamym zadaním zákazky nedohodla na cene. Starosta informoval
OZ, ţe oslovil p. Hudzíkovú, ktorá túto činnosť pre obec vykoná za menej
finančných prostriedkov. Poslanci poverujú starostu zaslať výpoveď zmluvy s p.
Lizákom.
Ad 9) Starosta informoval poslancov, ţe obec nemá ţiadnu zmluvu o zabezpečovaní
vývozu fekálií zo ţúmp, ktoré sú pri budovách vo vlastníctve obce. Táto otázka
vznikla počas realizácie projektu Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné úpravy
kultúrneho domu v obci Matiašovce, pretoţe dané práce bude potrebné skolaudovať
a k tomu je potrebné zabezpečiť vývoz fekálií zo ţumpy nachádzajúcej sa za
Obecným úradom a kultúrnym domom. Poslanci poverujú starostu vybrať
dodávateľa tejto sluţby.
Ad 10) Starosta informoval poslancov o technickom stave vozidla Citroen Jumper.
Poškodenie a hrdza sú tak rozsiahle, ţe automobil je nepojazdný. Poslanci navrhujú
kúpiť podobný automobil do max. sumy 5.500 € vrátane DPH. Zároveň poslanci
navrhujú predať automobil Citroen Juper predať. Ak by sa to nepodarí, tak poverujú
starostu v zmysle platných predpisov vyradiť z evidencie motorových vozidiel a
následne ekologicky zlikvidovať automobil v zmysle platných predpisov.
Hlasovanie:
ZA kúpu vozidla: všetci poslanci
PROTI kúpe vozidla: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec

Hlasovanie:

ZA predaj poškodeného vozidla: všetci poslanci
PROTI predaju poškodeného vozidla: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec

Ad 11) V súvislosti s realizáciou projektu - Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné
úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce a zároveň s realizáciou oprave
elektroinštalácie interiéru by bolo vhodné zakúpiť a nainštalovať nové vybavenie
kuchyne. Spoločnosť GRENKE s.r.o. nám ponúka zakúpenie vybavenia formou
leasingu (príloha č. 24). Poslanci navrhujú vybavenie kuchyne zakúpiť z vlastných
zdrojov podľa kuchynských štandardov a v max sume 15.500,00 € s realizáciou do
31.01.2020.
Hlasovanie:
ZA kúpu vybavenia: všetci poslanci
PROTI kúpe vybavenia: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
Ad 12) Starosta predniesol návrh na odmeny pre hlavného kontrolóra obce vo
výške 300,00 €. Odmenu pre kontrolóra odôvodňuje tým, ţe hlavný kontrolór obce
vykonával počas roka činnosti nad rámec povinností z plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
Ad 13) K majetkovo právnemu vysporiadaniu pozemku KN-E č. 4197/, druh: vodná
plocha o výmere 226 m2 v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) pod
časťou miestnej komunikácie na ul. Potok je potrebné prehlásiť, ţe stavba miestnej
komunikácie v bočnej ulici Potok je vo vlastníctve obce a bola vybudovaná pred
rokom 1991.
K bodu 26/ Poslanci OZ nepredniesli ţiadne interpelácie.
K bodu 27/ Neboli doručené ţiadne podnety alebo návrhy od občanov.
K bodu 28/ Predseda návrhovej komisie prečítal znenie prijatých uznesení. Neboli vznesené
ţiadne výhrady a ani návrhy na doplnenie uznesení. Na záver starosta poďakoval
prítomným za účasť a o 23.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Matiašovciach dňa 13.12.2019
Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ zápisnice:

Marián Kolodzej
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Eva Bolcarovičová

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

Bc. Mária Čarnogurská
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