
 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
1/5/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa 

predloženého návrhu a berie na vedomie informáciu o zapisovateľovi a overovateľoch 

zápisnice.  

Z: starosta obce 

T: 13.12.2019    

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
2/5/2019 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Peter Lach – 

predseda, Ján Zajonc – člen a Ján Tulušák - člen. 

Z: starosta obce 

T: 13.12.2019 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
3/5/2019 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Marián Kolodzej  - 

predseda, Peter Lach - člen a Eva Bolcarovičová – člen. 

Z: starosta obce 

T: 13.12.2019 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák , starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
4/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

30.09.2019.  

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák , starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
5/5/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočtové opatrenie č. V., kedy príjmová 

a výdavková časť sú vo  výške 782.600,00 €.  

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: 13.12.2019 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
6/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie berie na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022 a k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2019 s odporúčaním schválenia predložených návrhov.  

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 13.12.2019 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
7/5/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočet obce na rok 2020 ako záväzný bez 

uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce. 

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: od 01.01.2020 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
8/5/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje rozpočet obce na roky 2020 a 2021 ako orientačný 

bez uplatňovania programovej štruktúry rozpočtu obce. 

Z: starosta obce + ekonóm obce 

T: od 01.01.2020 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
9/5/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

na 1. polrok 2020. 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: od 01.01.2020 do 30.06.2020 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
10/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav realizácie projektu - „Rekonštrukcia – 

zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce.“ a berie na vedomie 
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ponukám bánk na čerpanie návratných zdrojov 

financovania (úver). 
Z: starosta obce 

T: 13.12.2019 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
11/5/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o prekleňovacom úvere – EÚ 

Fondy (termínovaný úver) vo výške 141.654,84 € so Všeobecnou úverovou bankou, a.s., účel 

úveru: „Rekonštrukcia – zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce“ 

podľa predloženej ponuky zo dňa 12.12.2019 a zároveň súhlasí so zabezpečením úveru podľa 

vyššie uvedenej zmluvy o prekleňovacom úvere vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky 

Dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
12/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav verejného vodovodu na ul. Potok. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
13/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav podanej žiadosti o nenávratný 

finančný prostriedok – opravu verejného vodovodu na ulici Potok. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
14/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav podanej žiadosti o nenávratný 

finančný prostriedok – turistický informačný systém v obci Matiašovce.  

Z: starosta obce  

T: priebežne  

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
15/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie stav projektu „Obecné komunitné centrum 

v obci Matiašovce“. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
16/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o stave riešenia účelovej 

komunikácie v bočnej časti ulice Potok a súhlasí s jej údržbou. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
17/5/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s poskytnutím dotácie pre Mladosť Matiašovce o.z. 

na telesnú a športovú činnosť futbalového mužstva v roku 2020 v sume 1.090,00 €. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
18/5/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s poskytnutím dotácie pre CVČ Kežmarok na 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území našej obce v školskom roku 

2019/2020 v sume 206,30 €. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
19/5/2019 – OZ v Matiašovciach Obecné zastupiteľstvo obce Matiašovce berie na vedomie 

žiadosť o riešenie odpadu na ulici Hlavná na základe žiadosti p. Vlastimily Furcoňovej a 

Judity Suska. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
20/5/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s poskytnutím plastovej nádoby na odpad s 

kolieskami pre p. Stanislava Galicu. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
21/5/2019 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku - parcely KN-C 

č. 66/14 vo výmere 230 m2 v k.ú. Matiašovce pre Martu Pisarčíkovú. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
22/5/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s finančným príspevkom na plavecký kurz pre 

žiakov 3. a 4. ročníka v sume 15,00 € na každé dieťa. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
23/5/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zámerom zámeny pozemkov za účelom 

vytvorenia príjazdovej cesty na ulici Hlavná v tzv. Nižný dvor namiesto súčasnej prístupovej 

cesty podľa situačného nákresu. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
24/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie výsledok ankety zachovania alebo 

odstránenia spomaľovacích prahov na ulici Pod lesom a nesúhlasí s ich odstránením. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
25/5/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí s darovaním alebo kúpou parciel – nehnuteľností do 

majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súhlasí 

s darovacou alebo kúpnou zmluvou, ohľadom novovytvorených parciel registra C, ktoré 

vznikli odčlenením z parciel registra E alebo C, na základe geometrického plánu č. 85/2019 

vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom zo dňa 10.09.2019, úradne overeného Okresným úradom 

Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 26.09.2019 pod číslom G1 618/19, nachádzajúcich sa 

v k.ú. Matiašovce, okres Kežmarok, v maximálnej sume 2,35 €/m2 za v zmysle znaleckého 

posudku č. 180/2019 vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, od majiteľov uvedených v listoch 

vlastníctva pôvodných majiteľov daných parciel, a to formou darovacej zmluvy alebo kúpnej 

zmluvy na výstavbu cyklochodníka v smere z Matiašoviec do Spišskej Starej Vsi. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
26/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o získaní automatického 

externého defibrilátora od spoločnosti Falck, n.o.. 

Z: starosta obce 

T: 17.12.2019 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
27/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu stave výstavby kanalizácie.  

Z: starosta obce 

T: 17.12.2019 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
28/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o zriadení vecného bremena 

v práve prechodu peši, autom cez pozemok KN-C 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 vydržaní podľa § 63 zákona č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre vlastníkov 

pozemku KN-C č. 747.  

Z: starosta obce 

T: 13.12.2019 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
29/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o stave výstavby rozšírenia 

STL plynovodu na ul. Južná za Obecným úradom a súhlasí s inžinieringom danej stavby pod 

záštitou obce.  

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
30/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o poskytnutí finančných 

prostriedkov na II. etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice vo výške 7.940,03 €.  

Z: starosta obce 

T: priebežne 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
31/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu vo veci obstarávania procesu 

Zmeny a doplnenia č. 1 Územného plánu obce Matiašovce.  

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
32/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o stave motorového vozidla 

Citroen Jumper a schvaľuje nákup podobného automobilu do max. sumy 5.500 € vrátane 

DPH. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
33/5/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje predaj motorového vozidla Citroen Jumper 

v sume 550 €. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
34/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o zabezpečovaní vývozu 

fekálií zo žúmp, ktoré sú pri budovách vo vlastníctve obce. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
35/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o prácach v Klube mládeže, 

kuchyni a jedálni kultúrneho domu a o prácach na výmene strešnej krytiny na budove 

Obecného úradu, s montážou podbitia celej budovy vrátane dodania a montáže bleskozvodu. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
36/5/2019 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie ponuku leasingovej spoločnosti GRENKE 

na nákup vybavenia kuchyne pri kultúrnom dome a schvaľuje nákup vybavenia kuchyne pri 

kultúrnom dome z vlastných zdrojov podľa kuchynských štandardov a jednoduchej 

projektovej dokumentácie v maximálnej sume 15.500,00 €. 

Z: starosta obce 

T: do 31.01.2020 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
37/5/2019 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odmenu vo výške 300,00 € hlavnému 

kontrolórovi obce za rok 2019. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
38/5/2019 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zaslaním žiadosti o delimitáciu  pozemku v k. ú. 

Matiašovce, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý leží pod stavbou, ktorá je v 

majetku obce a bola postavená pred rokom 1991. Jedná sa o parcelu KN-E č. 4197/2 vodná 

plocha o celkovej výmere 226 m2 zapísanej na LV č. 1430, na ktorej sa nachádza miestny 

potok Grapy, pod ktorým v intraviláne obce vlastní pozemky obec a nachádza sa tu aj obecný 

most, ktorý obec aj spravuje minimálne od roku 1970. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce  



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 13. decembra 2019 
39/5/2019 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) odpovedať p. Vlastimile Furcoňovej a p. Judite Suska o pravidelnom čistení 

predmetnej priekopy a aj o uskutočnení nevyhnutnej opravy jej poškodených častí, pri 

ktorých sa hromadia odpadové vody pri pozemku žiadateliek, do času uskutočnenia 

verejného zhromaždenia za účasti vlastníkov nehnuteľností, ktorí majú dažďové  alebo 

odpadové vody napojené na danú priekopu, 

b) poskytovať aj plastové nádoby na odpad s kolieskami pre všetky domácnosti, 

c) vykonať inžiniersku činnosť pre výstavbu rozšírenia STL plynovodu na ul. Južná, 

d) zaslať výpoveď zmluvy s p. Jaroslavom Lizákom, 

e) vybrať dodávateľa pri zabezpečovaní vývozu fekálií zo žúmp, ktoré sú pri budovách 

vo vlastníctve obce, 

f) v zmysle platných predpisov vyradiť z evidencie motorových vozidiel a následne 

ekologicky zlikvidovať automobil Citroen Jumper v prípade, že sa ho nepodarí predať 

v lehote do 31.03.2020, 

g) zaslať žiadosť o delimitáciu  pozemku v k. ú. Matiašovce, ktorý je vo vlastníctve 

Slovenskej republiky, ktorý leží pod stavbou, ktorá je v majetku obce a bola postavená 

pred rokom 1991. Jedná sa o parcelu KN-E č. 4197/2 vodná plocha o celkovej výmere 

226 m2 zapísanej na LV č. 1430, na ktorej sa nachádza miestny potok Grapy, pod 

ktorým v intraviláne obce vlastní pozemky obec a nachádza sa tu aj obecný most, 

ktorý obec aj spravuje minimálne od roku 1970 na Slovenský pozemkový fond. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 20.12.2019 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 


