




podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a zároveň sa 

vypustil proces každoročného rušenie starého a prijímania nového nariadenia. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 7/ Ad 1) Pani Ing. Emília Hudzíková, predložila Správu o prerokovaní dokumentácie  

„Územný plán obce Matiašovce – Zmeny a doplnky 01“ (príloha č. 4), ktorú 

poslanci vzali na vedomie. Starosta predniesol výsledok preskúmania 

dokumentácie „Územný plán obce Matiašovce – Zmeny a doplnky 01“  Okresným 

úradom  Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky (príloha č. 5). Starosta 

predniesol tiež vyhodnotenie stanovísk, pripomienok a námietok  vnesených v 

procese prerokovania  zmien a doplnkov 01 územného plánu obce Matiašovce od 

dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a obcí (príloha č. 6) a verejnosti 

(príloha č. 7).  

Spracovateľ Ing. arch. Dušanom Burákom, CSc. znenie november 2021 predložil 

finálnu verziu dokumentu „Územný plán obce Matiašovce – Zmeny a doplnky 01“ 

(príloha č. 8).  

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

Poslanci ukladajú prostredníctvom poverenej obstarávateľky pre zmeny a doplnky 

01 územného plánu obce Matiašovce splniť úlohy podľa § 28 ods. 1, § 28 ods. 4, 

§ 28 ods. 5 stavebného  zákona,  ktoré  vyplývajú zo  schválenia dokumentu 

„Územný plán obce Matiašovce – Zmeny a doplnky 01“ v termíne tak, ako to 

ukladá stavebný zákon, t.j. do 3 mesiacov. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

Ad 2) Starosta predniesol 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 (príloha č. 9).  

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 8/ Starosta predniesol návrh Štatútu obce (príloha č. 10). Starý štatút bol z roku 2004, 

ktorý bolo potrebné aktualizovať o množstvo legislatívnych zmien. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

 

K bodu 9/ Starosta predniesol návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva (príloha 

č. 11). Starý Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva bol z roku 2010, ktorý 

bolo potrebné aktualizovať o niekoľko legislatívnych zmien. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 



 

K bodu 10/Starosta predniesol návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce (príloha č. 12). 

Staré Zásady hospodárenia s majetkom obce boli z roku 2009, ktoré bolo 

potrebné aktualizovať o množstvo legislatívnych zmien. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 11/ 

Ad 1) Starosta predniesol návrh Zásad odmeňovanie poslancov Obecného 

zastupiteľstva (príloha č. 13). Staré Zásady odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva boli z roku 2010 a mali dva dodatky, ktoré bolo potrebné 

aktualizovať o niekoľko legislatívnych zmien. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

Ad 2) Starosta predniesol návrh Zásad nakladania s finančnými prostriedkami 

(príloha č. 14), ktoré obec doposiaľ nemala schválené. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 12/Starosta požiadal poslancov o určenie postupu odmeňovania poslancov, ktorí sa 

vzdali svojej odmeny s platnosťou do konca roka 2021. Poslanci berú späť vzdanie 

sa odmeny aj náhrad skutočných výdavkov, ktoré im v súvislosti s výkonom funkcie 

poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v 

pracovnom pomere, t. j. podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v 

znení neskorších predpisov s platnosťou od 16.03.2022. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

       ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

K bodu 13/ 

Ad 1) Starosta predniesol návrh zníženia jeho platu na základnú výšku podľa § 3 

ods. 1 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest. Poslanci nesúhlasia s jeho návrhom a ponechávajú výšku 

jeho platu v zmysle uznesenia č. 9/7/2018. 

Hlasovanie:  ZA: žiadny poslanec 

    PROTI: všetci poslanci  

      ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 

Ad 2) Starosta informoval poslancov, že hlavný kontrolór obce vykonal niekoľko 

aktivít nad rámec jeho úväzku v rokoch 2021 a 2022, a preto navrhuje  jednorazovú 

odmenu. Poslanci súhlasia s výškou 300,00 €. 

Hlasovanie:  ZA: všetci poslanci 

    PROTI: žiadny poslanec  

    ZDRŽAL SA: žiadny poslanec 

 










