Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 06.03.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 15.00 hodine a viedol starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní všetci
poslanci OZ. 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 13.12.2019
Návrh zmeny rozpočtu č. 1
Správa hlavného kontrolóra obce Matiašovce za rok 2019
Správa z následnej finančnej kontroly správnosti zaúčtovania príjmov a výdavkov,
vedenia pokladne a jej zostatku za obdobie 2. polroka 2019
8. Záznam z kontroly vybavovania sťaţností a petícií za rok 2019
9. Ţiadosť o odpustenie resp. zníţenie nájomného za kancelárske priestory –
Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo Matiašovce
10. Ţiadosť o odkúpenie časti pozemku na výstavbu rodinného domu – Martin Marhefka
11. Ţiadosť o povolenie k výkopu hrobiek – Miroslav Galica
12. Ţiadosť o poskytnutie dotácie – Zdruţenie matrikárok a matrikárov SR
13. Ţiadosť o poskytnutie dotácie – Jazdecký oddiel Keţmarok
14. Rôzne – prestavba kancelárií Obecného úradu, elektronizácia zberu odpadov v obci,
dni obce 2020 – postup a rozpočet, rekonštrukcia klubu mládeţe, DHZ Matiašovce –
termín členskej schôdze, termín školenia k AED od Tiesňovej linky 155, účelová
komunikácia na ul. Potok
15. Interpelácie poslancov OZ
16. Podnety a návrhy od občanov
17. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu č. 14 Rôzne doplnil: ţiadosť o odkúpenie
pozemkov k rodinným domom za Obecným úradom. O tomto 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 Ján Tulušák – predseda, Ján Zajonc člen a Peter Lach - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Eva
Bolcarovičová - predseda, Ján Tulušák - člen a Marián Kolodzej - člen.

K bodu 3/ Za zapisovateľa bol určený PaedDr. Ján Tulušák. Overovatelia zápisnice a
prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Peter Lach 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/ 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 161.000,00 €, kedy príjmová a výdavková časť je navýšená na
sumu 666.000,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 6/ Hlavný kontrolór pripravil Správu hlavného kontrolóra obce Matiašovce za rok
2019 (príloha č. 3), z ktorej vyplýva, ţe neboli zistené ţiadne nedostatky počas
vykonávania kontrol.
K bodu 7/ Hlavný kontrolór pripravil Správu o kontrole pokladne za 2. polrok 2019 (príloha
č. 4). Z danej kontroly bola vypracovaná správa, z čoho vyplýva, ţe neboli
zistené nedostatky v dokladovaní výdavkov, vo vedení pokladne a dodrţiavania
limitu pokladničnej hotovosti. Iné nedostatky zistené kontrolou, ktoré bolo
moţné odstrániť počas kontroly, boli do ukončenia kontroly odstránené.
K bodu 8/ Hlavný kontrolór obce Matiašovce pripravil Správu hlavného kontrolóra obce
Matiašovce z finančnej kontroly na mieste z vybavovania sťaţností a petícií za
rok 2019 (príloha č. 5), z ktorej vyplýva, ţe v roku 2019 boli na Obecný úrad
Matiašovce doručené rôzne dotazy od občanov. Tieto dotazy nespĺňali
podmienky sťaţnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.. Podania sa prešetrili a boli
vybavené v zákonom stanovenej lehote ako iné podania alebo námietky.
Kontrolou neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov,
ani interných predpisov.
K bodu 9/ Lesopôdohospodárske pozemkové spoločenstvo (LPPS) zastúpené predsedom
Ing. Matúšom Komiňákom ţiada odpustenie resp. zníţenie nájomného za
kancelárske priestory (príloha č. 6). Dôvodom tejto ţiadosti je zniţovanie
nákladov na chod pozemkového spoločenstva. Poslanci navrhujú upraviť výšku
nájomného na symbolické 1 € aţ do konca kalendárneho roka. Pre rok 2021 sa
budú výškou nájomného pre LPPS opätovne zaoberať.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 10/ Pán Martin Marhefka ţiada obec o odkúpenie časti pozemku odčlenením od
parcely KN-C č. 282/1 na Juţnej ulici vedľa Materskej školy a spájacím
chodníkom ulíc Juţná a Hlavná (príloha č. 7). Má záujem vytvoriť parcelu
o celkovej výmere 600 m² na stavebné účely. Poslanci s predajom parcely

nesúhlasia z dôvodu, ţe je to zatiaľ pozemok určený na hasičskú súťaţ, ďalej ak
by sa na pozemku postavil dom, vytvoril by tieň na časť pozemku Materskej
školy, zároveň je to jediný rovinatý a odvodnený pozemok v tejto časti obce,
ktorým je obec vlastníkom.
Hlasovanie:
ZA predaj: ţiadny poslanec
PROTI predaju: všetci poslanci
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 11/Pán Miroslav Galica, majiteľ kamenárstva ţiada obec o povolenie výkopu
hrobiek na všetkých cintorínoch v obci (príloha č. 8). Povolenie k výkopu ţiada
z dôvodu, ţe v prípade nepriaznivého počasia a z hľadiska bezpečnosti budú mať
pozostalí k dispozícii okamţite voľné hrobky, ktoré si následne môţu odkúpiť od
ţiadateľa. Náklady spojené s výkopom spolu s nájmom hrobového miesta bude
hradiť ţiadateľ. Poslanci súhlasia s výkopom a realizáciou jednej hrobky na
kaţdom cintoríne a starostu poverujú osloviť iné spoločnosti s tým istým
zámerom a ponúknutia danej moţnosti.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 12/Zdruţenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky ţiada o poskytnutie
dotácie pri zabezpečovaní a dôstojnom reprezentovaní Slovenskej republiky pri
príleţitosti konania jubilejného 20. kongresu Európskeho zdruţenia matrikárov,
ktorý sa bude konať 28.5. – 30.05.2020 v Bratislave (príloha č. 9). Poslanci
navrhujú prispieť sumou 20 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 13/Klub Jazdeckého oddielu mestského športového klubu Mesta Keţmarok ţiada
o poskytnutie dotácie na pre jazdcov, ktorí tento oddiel navštevujú a majú trvalý
pobyt v našej obci (príloha č. 10). Poslanci navrhujú prispieť sumou 150 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
K bodu 14/

Ad 1) Starosta predniesol grafický návrh prestavby kancelárie administratívy
Obecného úradu (príloha č. 11). Poslanci s prestavbou súhlasia a poverujú starostu
naplánovať a vykonať tieto stavebné úpravy.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
Ad 2) Spoločnosť JRK predstavila obci ponuku s elektronickej evidencie odpadov
(prílohy č. 12 a 13), kde vstupné náklady by boli pribliţne 1.300,00 € a potom
prevádzkové náklady by boli pribliţne 1.000,00 € ročne. Tieto náklady by potom
mali byť zahrnuté do poplatku za odpady.
Podobnú ponuku elektronickej evidencie odpadov predstavila aj spoločnosť GX
Solutions (príloha č. 14), avšak nie je aţ taká flexibilná, adresná a cenovo je
menej výhodná k rozsahu sluţieb. Vzhľadom k aktuálnej situácii s COVID-19

a finančnými dopadmi na hospodárenie obce poslanci nesúhlasia s elektronickou
evidenciou odpadov a tejto problematike sú budú venovať na nasledujúcich
rokovaniach.
Hlasovanie:
ZA: ţiadny poslanec
PROTI: všetci poslanci
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
Ad 3) Starosta predniesol termín a pribliţný program Dní obce 2020 s poukazom
na rozpočet k situácii s COVID-19. Poslanci súhlasia s podobným programom
roka 2019 a organizácia tejto slávnosti závisí od aktuálnej epidemiologickej
situácie.
Ad 4) Starosta informoval poslancov o stave stavebných prác v kultúrnom dome
a o stave stavebných prác na dokončenie rekonštrukcie klubu mládeţe. Poslanci
navrhujú dokončiť chodbu a toalety v klube mládeţe pomocou zamestnancov
a nákup potrebných stavebných materiálov. Hlavnú miestnosť navrhujú
rekonštruovať aţ keď bude na daný účel dostatok finančných prostriedkov alebo
z iných nenávratných zdrojov.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec
Ad 5) Starosta pripomenul predsedovi nášho DHZ, ţe do konca marca 2020 je
potrebné uskutočniť výročnú členskú schôdzu pre rok 2019.
Ad 6) Vzhľadom k inštalovanému automatickému externému defibrilátoru, ktorý
máme nainštalovaný na budove Obecného úradu nás kontaktovali pracovníci
Tiesňovej linky 112 a ponúkli vykonať nimi propagované školenie k tomuto
prístroju. Poslanci sa zhodli, aby sa dané školenie neuskutočnilo v deň konania
výročnej členskej schôdze, ale uţ 27.03.2020.
Ad 7) Starosta informoval poslancov o stretnutí s p. Bjalončíkom u advokáta p.
JUDr. Hudzíka v Poprade z vlastnej iniciatívy ako aj na základe doporučeného
listu od obyvateľov ulice Potok, kde spoločne hľadali postup realizácie prevodu
pozemku na obec, ďalej k vyplateniu vyzbieranej sumy ako kompenzáciu
výdavkov spojených úpravou komunikácie a prekládke potoka Grapy, aby
nemuselo dôjsť k vydaniu predbeţného opatrenia pre uţívanie účelovej
komunikácie na ulici Potok.
Ad 8) Vlastníci pozemkov za Obecným úradom poţiadali o odpredaj častí
pozemku KN-C č. 282/1 vo vlastníctve obce za ich pozemkami, na ktorých
plánujú výstavbu rodinných domov z dôvodu zväčšenia dvorov (príloha č. 15)
podľa situačného nákresu. Poslanci poverujú starostu preveriť dodrţiavanie
podmienok kúpnych zmlúv a v prípade nedodrţiavania zaslať výzvu/výzvy na
ich dodrţiavanie. V prípade, ţe niektorí z vlastníkov riadne plnia všetky
podmienky kúpnej zmluvy, poslanci súhlasia so zámerom priameho predaja
pozemku vlastníkovi iba za pozemkom vlastníka/ţiadateľa a na základe toho
môţe byť predaj nehnuteľností predmetom ďalších zasadnutí OZ, dokedy nech si
záujemca/ovia dá/dajú vypracovať geometrický plán a znalecký posudok
k ţiadaným nehnuteľnostiam.

Hlasovanie:

ZA: všetci poslanci
PROTI: ţiadny poslanec
ZDRŢAL SA: ţiadny poslanec

K bodu 15/ Poslanci OZ nepredniesli ţiadne interpelácie.
K bodu 16/ Neboli doručené ţiadne podnety alebo návrhy od občanov.
K bodu 17/ 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 20.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Matiašovciach dňa 06.03.2020
Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ zápisnice:

Peter Lach

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

Eva Bolcarovičová

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

PaedDr. Ján Tulušák

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

