Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 26.11.2021
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 3/5
poslancov OZ. Poslanci Tulušák a Lach sa ospravedlnili. Zasadnutia obecného zastupiteľstva
sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce. Predsedajúci oboznámil prítomných s nasledovným
programom:
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 27.08.2021
5. Žiadosť o súčinnosť – funkcia prísediaceho na Okresnom súde v Kežmarku
6. Žiadosť o odpredaj pozemku – Filip Babiak
7. Žiadosť o príspevok na knihu – História hasičstva Kežmarského okresu – Peter Duda
8. Rôzne 9. Interpelácie poslancov OZ
10. Podnety a návrhy od občanov
11. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na
úradnej tabuli a internetovej stránke obce. V bode č. 8 uviedol tieto čiastkové body –
komunitné centrum, žiadosť o zámenu pozemkov od Márie Brejčákovej a zmena rozpočtu č.
4. O tomto doplnenom programe dal hlasovať.
Hlasovanie: ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 2/ Za členov návrhovej komisie boli zvolení František Gallik – predseda, Marián
Kolodzej - člen a Eva Bolcarovičová - člen. Za členov mandátnej komisie boli
zvolení Eva Bolcarovičová - predseda, František Gallik - 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 František Gallik.
Predseda mandátnej komisie potvrdil účasť 3/5 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/ Obec obdŕžala žiadosť z Okresného súdu Kežmarok vo veci súčinnosti pre
funkciu prísediaceho (príloha č. 2). Zároveň obec disponuje súhlasom s voľbou za
prísediaceho na Okresnom súde Kežmarok od p. Bc. Moniky Kuchtovej (príloha
č. 3). Funkčné obdobie je dlhé 4 roky.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 6/ Obec obdŕžala žiadosť o odpredaj pozemku – časti parcely KN-E č. 309 vo
vlastníctve obce Matiašovce od p. Filipa Babiaka (príloha č. 4) za účelom
výstavby polyfunkčnej budovy (garáž, skladové priestory spojené s bývaním).
O túto časť parcely mal prvotný záujem p. Ján Bednár, ktorý vlastní
nehnuteľnosti bezprostredne susediace s touto parcelou. Avšak do dnešného dňa
sa záujem nepremenil na skutočné usporiadanie pozemkov. Poslanci poverujú
starostu, aby opätovne oslovil p. Jána Bednára za účelom doručenia stanoviska či
o túto časť parcely KN-E č. 309 má alebo nemá záujem a na základe toho bude
obec postupovať. Zároveň poslanci nesúhlasia so zverejnením zámeru priameho
predaja majetku obce p. Filipovi Babiakovi.
Hlasovanie zverejnenia zámeru pre Babiaka: ZA: žiadny poslanec
PROTI: všetci poslanci
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 7/ Obec obdŕžala žiadosť o dobrovoľný príspevok pre autora p. Petra Dudu,
predsedu Územnej organizácie DPO SR okresu Kežmarok spojený s jazykovou
korektúrou, zalomením textu, uložením fotografií a pod. pre knihu História
hasičstva Kežmarského okresu, v ktorej bude spomenutá aj naša obec na 5
stranách A4. Poslanci súhlasia s príspevkom vo výške 150,00 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 8/
Ad 1) Starosta informoval poslancov o stave stavby komunitného centra.
Zhotoviteľ na stavbe pracuje sporadicky a už je aj v omeškaní, ktoré odôvodňuje
zvýšením miery inflácie, COVID-om, nedostatkom pracovnej sily, ako aj
zdražovaním stavebných materiálov či vyššou mocou. Poslanci poverujú starostu
rokovať so zhotoviteľom v zmysle platnej zmluvy o dielo za účelom riadneho
a včasného ukončenia stavby.
Ad 2) Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 27.08.2021 bol schválený zámer
zverejnenia zámeny spoluvlastníckych podielov v parcelách, v ktorých je obec
a žiadateľka p. Mária Brejčáková spoluvlastníkom. Jedná sa o parcely KN-E č.
79 a KN-E č. 3908. Vzhľadom k tomu, že obec je spoluvlastníkom v parcele,
ktorá sa nachádza v súkromnej záhrade žiadateľky a opačne žiadateľka je
spoluvlastníčkou v parcele, ktorá sa nachádza na verejnom priestranstve pred jej
domom, poslanci súhlasia s bezodplatnou zámenou týchto spoluvlastníckych
podielov za účelom zosúladenia skutkového stavu so stavom právnym z dôvodu
osobitného zreteľa. Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti: parcela KN-E č. 79,
orná pôda o výmere 46 m2 a parcela KN-E č. 3908, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 25 m2, nasledovným spôsobom:

a) Z majetku obce - pozemok registra „E“ evidovaný na mape určeného operátu
s parcelným číslom 3908, druh orná pôda o výmere 46 m2, na liste
vlastníctva č. 999 pre katastrálne územie Matiašovce, obec Matiašovce,
okres Kežmarok, Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom o
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 22/40 v pomere k celku, vo vlastníctve
obce Matiašovce, IČO: 00326399, so sídlom Hlavná 74/43, 05904
Matiašovce bezodplatne t.j. bez finančného vyrovnania, v celosti,
b) ZA resp. DO majetku obce - pozemok registra „E“ evidovaný na mape
určeného operátu s parc. číslom 79, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 25 m2, vedený na liste vlastníctva č. 999 pre katastrálne
územie Matiašovce, obec Matiašovce, okres Kežmarok, Okresným úradom
Kežmarok, katastrálnym odborom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 9/20
v pomere k celku, v vlastníctve Márie Brejčákovej r. Gurovičovej, trvale
bytom Hlavná 34/42, 05904 Matiašovce, občan SR, bezodplatne t.j. bez
finančného vyrovnania, v celosti.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
Ad 3) Ekonómka obce p. Rušinová pripravila návrh IV. zmeny rozpočtu a starosta
vysvetlil potrebu vykonania tejto zmeny. Rozpočet na strane príjmov a výdavkov
sa navýši o sumu 10.000,00 €, teda príjmová a výdavková časť je navýšená na
sumu 1.032.600,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 5.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 9/ Poslanci OZ nepredniesli žiadne interpelácie.
K bodu 10/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov.
K bodu 11/ 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 21.150 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Matiašovciach dňa 26.11.2021
Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľ zápisnice:

Eva Bolcarovičová

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

František Gallik

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

PaedDr. Ján Tulušák

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

