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Pozvánka 
 

podľa § 13 ods. 4 písm. a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

zvolávam  

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Matiašovce, 

ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2022 t. j. v utorok o 17.00 hod.      

v sále kultúrneho domu. 

 

Návrh programu 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

3. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15.12.2021 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým sa zrušujú niektoré 

všeobecne záväzné nariadenia obce Matiašovce 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení miesta a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je obec Matiašovce 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022, ktorým sa mení VZN obce 

Matiašovce č. 01/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 

obce Matiašovce 

8. Návrh Štatútu obce 

9. Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva 

10. Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce 

11. Návrh Zásad odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva 

12. Späť vzatie vzdania sa odmien poslancov Obecného zastupiteľstva 

13. Návrh na zníženie platu starostu  

14. Zriaďovacia listina DHZO 

15. Zriadenie transparentného účtu ako pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou zo 

susednej Ukrajiny 

16. Turistický informačný systém v obci 

17. Kompostáreň v obci Matiašovce 

18. Návrh Kúpnej zmluvy od Slovenského pozemkového fondu – parcely v bočnej 

ulici Potok 

19. Žiadosť o jednorazový príspevok – humanitárnej pomoci – Edita Didiášová 

20. Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod križovatkou do obce Zálesie 

21. Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov na základe žiadosti. Ing. Vojtecha 

Kuchtu 



22. Cenová ponuka leteckých snímok obce 

23. Oznámenie o vykonaní kontroly archívu Obecného úradu v roku 2022 

24. Stavebné práce v Klube mládeže 

25. Obecné komunitné centrum 

26. Žiadosť o zapracovanie pripomienky v obmedzení chovu hospodárskych zvierat 

do Zmeny a doplnenia Územného plánu obce č. 2 

27. Rôzne – Organizačný poriadok, ostatné dokumenty obce, Zmena rozpočtu obce 

vykonaná starostom na konci roka 2021,  

28. Interpelácie poslancov OZ 

29. Podnety a návrhy od občanov 

30. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva 

 

 Matiašovciach, 11. marca 2022 

        

  

 

        Mgr. Marián Štefaňák, v.r. 

              starosta obce 

UPOZORNENIE! 

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie je nutné dodržiavať platné 

hygienické opatrenia. 

 


