
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce 

zo dňa 15.12.2021 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadanie Obecného zastupiteľstva (OZ) otvoril o 17:00 hodine a viedol starosta obce Mgr. 

Marián Štefaňák. Podľa podpísanej prezenčnej listiny (príloha č. 1) boli prítomní 4/5 

poslancov OZ. Poslanec Gallik sa ospravedlnil. 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 26.11.2021 

5. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a na roky 2023 a 2024 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie - Jazdecký oddiel MŠK Kežmarok 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie – Prístrešok na Humborgu 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov OZ 

11. Podnety a návrhy od občanov 

12. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

 

Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na úradnej 

tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu č. 5 doplnil – Zmenu rozpočtu č. 5 a Stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024, ďalej Do 

bodu č. 9 uviedol tieto čiastkové body – komunitné centrum, Eurá z Eura, fakturácia vodného 

a náklady s opravou vodovodu – 100 m. 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 Peter Lach – predseda, Marián Kolodzej 

- člen a Eva Bolcarovičová - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Ján 

Tulušák - 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 Marián Kolodzej 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/  

Ad 1) Ekonómka 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 20.000,00 €, teda príjmová a výdavková časť je navýšená na sumu 

1.052.600,00 €. Podrobný rozpis je v prílohe č. 2. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

Ad 2) Hlavný kontrolór obce pripravil Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2022 (príloha č. 3), v ktorom predložený návrh odporúča schváliť. 

 

Ad 3) Starosta predniesol Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 

(príloha č. 4). Návrh rozpočtu obce na rok 2022 je záväzný a návrh na roky 2023 a 

2024 je orientačný s návrhom, že aj naďalej je vhodné neuplatňovať programovú 

štruktúru rozpočtu obce. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci  

PROTI: žiadny poslanec  

ZDRŽAL SA: žiadny poslanec. 

 

K bodu 6/ Hlavný kontrolór predniesol Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2022 (príloha č. 5). 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 7/ Jazdecký oddiel MŠK Kežmarok, o.z. žiada obec o poskytnutie dotácie na náklady 

spojené so záujmovou a príležitostnou činnosťou pre deti s trvalým pobytom 

v obci Matiašovce, ktoré daný oddiel navštevujú (príloha č. 6). Poslanci navrhujú 

dotáciu vo výške 200,00 €. 

Hlasovanie:  ZA: Kolodzej, Bolcarovičová, Tulušák 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: Lach 

 

K bodu 8/ Po stopách Gorala, o.z. žiada obec o poskytnutie dotácie na výstavbu prístrešku 

v lokalite Humborg (príloha č. 7). Poslanci navrhujú dotáciu vo výške 250,00 €. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 9/ 

Ad 1) Starosta informoval poslancov o stave stavby komunitného centra. Zhotoviteľ na 

kontrolnom dni dňa 29.11.2021 za účasti stavebného dozora Ing. Františka Herkeľa, 

ďalej za účasti projektového manažéra Ing. Vladimíra Urama, ďalej za účasti konateľa 

projekčnej firmy RGA Ateliér Ing. Jozefa Guľáša a starostu obce, predložil dokument: 

„Rekapitulácia stavby“ vypracovaného dňa 19.08.2021 Ing. arch. Radoslavom Repkom 

– projektantom stavby komunitného centra, v ktorom poukazuje na novú cenovú 

kalkuláciu stavby vo výške 545.183,26 €. Po snahe starostu uviesť, že zhotoviteľ má 

podpísanú riadnu zmluvu o dielo, ktorej predchádzal proces verejného obstarávania dva 




