Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 11.06.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 15.30 hodine a viedol starosta obce Mgr.
Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 4/5
poslancov OZ. Poslanec Tulušák 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.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.03.2021
Návrh zmeny rozpočtu č. 2
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Matiašovce za
rok 2020
7. Návrh Záverečného účtu obce Matiašovce za rok 2020
8. Návrh prevodu podielu v pozemku – parc. KN-E č. 242 - Martin Marhefka
9. Predaj pozemku – KN-C č. 280/2 - Michal Bolcarovič
10. Pokus o zmier – Valéria Zavacká
11. Rôzne – eGov-Zastupiteľstvo, GDPR školenia - aktualizácia
12. Interpelácie poslancov OZ
13. Podnety a návrhy od občanov
14. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu č. 6 doplnil - Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky s listom odporúčaní a Do bodu č. 11 doplnil – Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021, aktualizovaný rozpočet prestavby
hasičskej zbrojnice, mobilná aplikácia obce a jánske ohne 2021. O tomto doplnenom návrhu
dal hlasovať.
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
František Gallik - 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 Eva Bolcarovičová 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 II. zmeny rozpočtu a starosta vysvetlil
potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov sa
nenavyšuje a zmeny sú iba medzi rozpočtovými položkami, teda príjmová a
výdavková časť je na sume 914.000,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 6/ Ad 1) Hlavný kontrolór obce predložil Stanovisko k návrhu záverečného účtu za
rok 2020 (príloha č. 3), v ktorom odporúča uzatvoriť prerokovanie návrhu
záverečného účtu Obce Matiašovce za rok 2020 s výrokom „celoročné
hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.
Ad 2) Nezávislá audítorka obce predložila Správu nezávislého audítora z auditu
účtovnej závierky obce Matiašovce k 31.12.2020 (príloha č. 4a), v ktorej
konštatuje, že Obec Matiašovce konala v súlade s požiadavkami zákona o
rozpočtových pravidlách. Zároveň predložila list odporúčaní (príloha č. 4b),
v ktorom poskytuje výlučne informáciu pre poslancov OZ, vedenia obce a
ostatných jej pracovníkov.
K bodu 7/ Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh Záverečného účtu obce Matiašovce
za rok 2020, ktorý predložil starosta obce (príloha č. 5). Starosta na základe
uvedeného predniesol návrh uznesení:
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného
fondu vo výške 18.127,85 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 8/ Na základe predchádzajúcich rokovaní s majiteľmi rodinných domov č. 124, 125
a 126 na ulici Južná vo veci rozšírenia miestnej komunikácie k ich
nehnuteľnostiam a zároveň k umiestneniu svietidla verejného osvetlenia v danej
časti, obec požiadala o stanovisko p. Martina Marhefku k prevodu jeho
spoluvlastníckeho podielu v parcele KN-E č. 242 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 65 m2, pod B1 v 5/6-inách v pomere k celku v prospech obce.
Menovaný s týmto nesúhlasí a tým sa už obec tejto problematike nebude venovať.
K bodu 9/ Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 11.03.2021 bol schválený zámer
zverejnenia priameho predaja ohľadom novovytvorenej parcely KN-C č. 280/2 o
výmere 252 m2, druh pozemku: ostatná plocha, vytvorenej odčlenením od parcely
registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape s parc. číslom 280 o výmere 790 m2,
druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie
Matiašovce, okres Kežmarok, vedenej Okresným úradom Kežmarok,
katastrálnym odborom na základe geometrického plánu č. 47/2021 vyhotoveného
Ing. Jánom Furcoňom dňa 28.04.2021, úradne overeného Okresným úradom,
katastrálnym odborom pod G1321/21 zo dňa 05.05.2021 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 Michala Bolcaroviča, r. Bolcaroviča,

trvale bytom Pod lesom 228/47, 05904 Matiašovce, občan SR, a to formou kúpnej
zmluvy, v celosti. OZ súhlasí s prevodom spolu za cenu 1001,52 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 10/ Pani Valéria Zavacká doručila obci žiadosť pokusu o zmier z dôvodu omeškania
na základe zmluvnej povinnosti z článku IV. ods. 4.7 Kúpnej zmluvy
uzatvorenej dňa 24.04.2018 (príloha č. 7). Odôvodnenie omeškania začatia
výstavby odôvodňuje rodinnými problémami, ochorením COVID-19
a komplikáciami v podnikaní jej partnera a tým poklesom príjmu v rodine.
Poslanci súhlasia s predlžením termínu o 6 mesiacov. Poverujú starostu preveriť
termíny začatia výstavby rodinných domov aj u ostatných zmluvných partnerov,
ktorým boli predané pozemky za účelom výstavby. V prípade blížiacich sa
termínov, ich písomne upozorniť na túto zmluvnú povinnosť.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 11/
Ad 1) Firma eGov.sk ponúka obci bezplatnú možnosť zverejňovať Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
v elektronickej podobe (príloha č. 8). Všetku dokumentáciu je potrebné zasielať
vo forme skenu alebo vyplneného pdf. súboru. Poslanci danú ponuku berú na
vedomie.
Ad 2) Starosta pripomenul poslancom, aby si urobili online školenia za účelom
GDPR nariadenia z dôvodu ročnej aktualizácie.
Ad 3) Hlavný kontrolór obce predniesol Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2021.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 4) Obec dala aktualizovať projektovú dokumentáciu a rozpočet k stavbe:
„Stavebné úpravy a prestavba hasičskej zbrojnice“ vypracovanú v roku 2017. Na
základe aktualizácie je potrebné zvážiť či sa projekt bude realizovať alebo nie.
Poslanci poverili starostu, aby zistil možnosť prijatia termínovaného úveru
z banky na spolufinancovanie daného projektu. V prípade schválenia úveru
bankou, by bol úver schvaľovaný na OZ a až tak by bolo možné spustiť proces
verejného obstarávania.
Ad 5) Obci bola doručená ponuka mobilnej aplikácie pre obecnú stránku.
Vzhľadom k schváleným úsporným opatreniam, poslanci s touto službou chcú
počkať.
Ad 6) Vzhľadom k blížiacemu sa termínu konania pálenia Jánskeho ohňa
a konania slávností Dní obce sa poslanci zhodli, že pre rok 2021 obec upúšťa od

konania týchto aktivít vzhľadom k úsporným opatreniam
k epidemiologickej situácii spojenej s ochorením COVID-19.

a vzhľadom

K bodu 12/ Poslanci OZ nepredniesli žiadne interpelácie.
K bodu 13/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov.
K bodu 14/ 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 11.06.2021
Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ zápisnice:

Eva Bolcarovičová

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

Peter Lach

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

PaedDr. Ján Tulušák

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

