Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Matiašovce
zo dňa 15.03.2022
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 3/5
poslancov OZ. Poslanci
Tulušák a Gallik sa ospravedlnili. Zasadnutia obecného
zastupiteľstva sa zúčastnil aj hlavný kontrolór obce. Predsedajúci oboznámil prítomných s
nasledovným programom:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej a mandátnej komisie
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo dňa 15.12.2021
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
31. Ukončenie zasadania obecného zastupiteľstva
Starosta predniesol navrhovaný program zasadania OZ podľa programu vyveseného na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce. Do bodu č. 7 doplnil – Správu o prerokovaní dokumentácie
„Územný plán obce Matiašovce – Zmeny a doplnky 01“, ďalej výsledok preskúmania
dokumentácie „Územný plán obce Matiašovce – Zmeny a doplnky 01“ Okresným úradom
Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky, ďalej návrh na rozhodnutie o stanoviskách,
pripomienkach a námietkach vnesených v procese prerokovania zmien a doplnkov 01
územného plánu obce Matiašovce od verejnosti a dotknutých orgánov štátnej správy,
organizácií a obcí, ďalej „Územný plán obce Matiašovce – Zmeny a doplnky 01“, vypracované
Ing. arch. Dušanom Burákom, CSc. znenie november 2021 a splnenie úloh podľa ustanovení
stavebného zákona, ktoré vyplývajú zo schválenia dokumentu „Územný plán obce Matiašovce
– Zmeny a doplnky 01“. Do bodu 11 doplnil – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami
obce. Do bodu 13 doplnil – návrh odmeny pre hlavného kontrolóra obce. Do bodu 27 doplnil –
návrh termínu konania verejného zhromaždenia, návrh uskutočnenia kultúrno-spoločenských
akcií, predloženie pripomienok riaditeľky Základnej školy a stanovisko kú kúpe obecného
pozemku od p. Jána Bednára. O tomto doplnenom návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 2/ Za členov návrhovej komisie boli zvolení Marián Kolodzej – predseda, Peter Lach
- člen a Eva Bolcarovičová - člen. Za členov mandátnej komisie boli zvolení Eva
Bolcarovičová - predseda, Peter Lach - člen a Marián Kolodzej- člen. Predseda
mandátnej komisie potvrdil účasť 3/5 poslancov, na základe čoho starosta
skonštatoval, že zasadanie OZ je uznášania schopné.
K bodu 3/ Za zapisovateľa bol určený PaedDr. Ján Tulušák. Overovatelia zápisnice a
prijatých uznesení boli navrhnutí poslanci Marián Kolodzej a Eva Bolcarovičová.
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/ Starosta predniesol Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým sa
zrušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia obce Matiašovce (príloha č. 2), ktoré
nie sú platné a neboli žiadnym dokumentom zrušené.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 6/ Starosta predniesol 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 (príloha č. 3), v ktorom sa určili

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 16.04.2022.
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

K bodu 14/Z dôvodu personálnych zmien, tiež z dôvodu splnenia povinností vyplývajúcich
z kontroly akcieschopnosti členov DHZO v rámci celoplošného rozdelenia síl a
prostriedkov a z dôvodu skončenia platností osvedčení členov DHZO bolo potrebné
vyhotoviť novú Zriaďovaciu listinu DHZO (príloha č. 15).
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 15/ Z dôvodu pomerne veľkého príchodu utečencov z Ukrajiny na Slovensko a prejavu
pomoci voči nim, zaslala obci VÚB banka ponuku bezplatného zriadenia a
prevádzkovania transparentného účtu (príloha č. 16), na ktorý by mohli dobrovoľne
prispievať všetci, ktorí chcú pomôcť utečencom. V našej obci sa neprejavil záujem
o pomoc formou peňažných príspevkov, preto tento účet nie je potrebné zriaďovať.
Hlasovanie:
ZA: žiadny poslanec
PROTI: všetci poslanci
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 16/Spoločnosť ARD SYSTÉM, ktorá je zazmluvneným dodávateľom vstupných tabúľ
a turistických prístreškov pre projekt Vitajte v obci Matiašovce – turistický
informačný systém nám zaslala aktualizáciu ceny diela (príloha č. 17). Celkovo by
sa mal tento projekt navýšiť o 1.836 €. Avšak po vzájomných rokovaniach
a argumentácii obce, sa tento nárast neuskutoční a dielo bude vykonané v pôvodnej
cene z roku 2019.
K bodu 17/ Starosta informoval poslancov o stave projektu Kompostárne v obci Matiašovce,
kde boli obci doručené správy z kontrol verejného obstarávania (VO) s kladným
záverom na všetky VO k projektu okrem VO na stavebné práce. V tejto veci
prebiehajú administratívne úkony so Slovenskou agentúrou životného prostredia
(SAZP) za účelom ukončenia kontroly VO a za účelom čo najrýchlejšej realizácie
projektu.
K bodu 18/Slovenský pozemkový fond (SPF) zaslal obci návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 18)
na odkúpenie časti parcely KN-E č. 4197/2 - vodná plocha o výmere 226 m2 a to,
novovytvorené parcely KN-C č. 1021/6 o výmere 13 m2, KN-C č. 1021/8 o výmere
1 m2, KN-C č. 1022/3 o výmere 38 m2 a KN-C č. 1022/4 o výmere 33 m2
vytvorené na základe geometrického plánu č. 49/2020 zo dňa 16.06.2020 úradne
overeného Okresným úradom Kežmarok dňa 25.06.2020 pod č. G1-397/2020, t.j.
spolu 85 m2 za cenu určenú znaleckým posudkom č. 90/2021 zo dňa 10.058.2021
vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Trebuňom vo výške 3,71 €/m2. Ku kúpnej cene
je zahrnutý aj paušálny náklad 10 €. Kúpna cena je 325,35 €.
Hlasovanie:
ZA: všetci poslanci
PROTI: žiadny poslanec
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 19/Obec obdržala žiadosť o jednorazový príspevok – humanitárnej pomoci od p. Edity
Didiášovej (príloha č. 19). Poslanci žiadosť prerokovali a v zmysle Štatútu obce nie
je možné poskytovať takýto druh pomoci.
Hlasovanie:
ZA: žiadny poslanec
PROTI: všetci poslanci
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec

K bodu 20/ Starosta informoval o aktivite Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a ním
zriadenej organizácie Správy a údržby ciest (SÚC) PSK za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod plánovanou križovatkou do obce
Zálesie. Na základe toho PSK a SÚC PSK žiadajú obec o súčinnosť pri usporiadaní
týchto pozemkov a to formou, aby obec odkúpila alebo získala darom vlastníctvo
v daných pozemkoch.
K bodu 21/ Starosta informoval poslancov o zaslaní odpovede Ing. Vojtechovi Kuchtovi na
základe jeho žiadosti o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pod B1 v ¼-ine v
pomere k celku v parcele KN-E č. 3944/63 vedenej na LV č. 2034, v k.ú.
Matiašovce, v ktorej žiadateľovi obec navrhuje uskutočnenie miestnej obhliadky.
Vzhľadom k tomu, že žiadateľ na danú odpoveď a pokusy o telefonické rozhovory
nereagoval, obec nevie zaujať stanovisko. Poslanci poverujú starostu zvolať
jednanie za účasti žiadateľa na miestnej obhliadke.
K bodu 22/Spoločnosť CBS zaslala obci ponuku na uskutočnenie leteckého snímkovania obce
(príloha č. 20) v rôznych variantoch a tým aj rôznych cenách. Poslanci nesúhlasia
so snímkovaním obce v tomto roku.
Hlasovanie:
ZA: žiadny poslanec
PROTI: všetci poslanci
ZDRŽAL SA: žiadny poslanec
K bodu 23/Starosta informoval poslancov o oznámení o vykonaní kontroly z Ministerstva
vnútra SR, štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Spišská Sobota
v druhom štvrťroku 2022. Vzhľadom na uvedené je potrebné opäť od roku 2017
pristúpiť k vyraďovaciemu konaniu v rámci archívu obce. Poslanci poverujú
starostu zabezpečiť všetky potrebné úkony týkajúce sa vyraďovacieho konania
v roku 2022.
K bodu 24/Starosta informoval poslancov o postupe stavebných prác v Klube mládeže
uskutočňovaných svojpomocne prostredníctvom zamestnancov obce.
K bodu 25/Starosta informoval poslancov o stave projektu Obecného komunitného centra
oproti stavu z posledného zasadnutia OZ. Dňa 17.01.2022 bola obci doručená
predžalobná výzva (ďalej len „výzva“) od firmy MITBAU SK s.r.o. (príloha č. 21)
ako zhotoviteľom diela prostredníctvom jej právneho zástupcu Judr. Michala
Barnovského, ktorej obsahom bolo, že nám firma MITBAU SK s.r.o. vystavuje
faktúru č. FV2021003 na sumu 64.469,66 € za stavebné práce vykonané od
23.7.2021 do 10.09.2021. Túto faktúru konateľ firmy MITBAU SK s.r.o. obci iba
ukázal, obec si ju naskenovala a následne ju konateľ vzal preč. Obec pritom faktúru
s tým istým číslom t.j. s č. FV2021003 eviduje na sumu 111.556,66 € už zo dňa
14.09.2021 ako neopodstatnenú a nedôvodnú, pretože rozsah prác fakturovaný vo
faktúre doručenej dňa 14.09.2021 nebol vykonaný a k danej faktúre neboli
doručené všetky potrebné prílohy potrebné na preplatenie od poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku. Zároveň v tejto výzve bola aj faktúra č.
FV2021004 v sume 56.450,11 €, ako zhotoviteľom deklarované navýšenie
nákladov na realizáciu diela. Vo výzve boli zaslané návrhy dodatkov č. 1 a č. 2, kde
zhotoviteľ požaduje navýšenie diela na sumu 447.987,97 € (dodatok č. 1)
a následne na sumu 545.183,26 € (dodatok č. 2). Vo výzve sa nachádzal aj

dokument „Rekapitulácia stavby“ podpísaný projektantom Ing. Radoslavom
Repkom, t.j. projektantom tejto stavby.
Všetky tieto dokumenty boli prekonzultované s právnym zástupcom obce a na
základe toho bola firme MITBAU SK s.r.o. zaslaná odpoveď dňa 31.01.2022,
v ktorej obec neuznáva pôvodnú faktúru č. FV2021003 na sumu 111.556,66 €, tiež
neuznáva faktúru č. FV2021003 na sumu 64.469,66 €, tiež neuznáva faktúru č.
FV2021004 na sumu 56.450,11 €, pretože sú neopodstatnené a nedôvodné,
nevychádzajú z výkazu vykonaných prác a sú v rozpore so skutočne vykonanými
prácami. Obec tiež oznámila zhotoviteľovi, že neakceptuje tieto návrhy dodatkov
č. 1 a č. 2, pretože cena diela je podľa čl. II bod 1 Zmluvy o dielo so zhotoviteľom
konečná cena diela, t. j. pevná cena, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a
nemôže byť menená a ani nebude menená. V tejto odpovedi obec vyzvala
zhotoviteľa na dokončenie diela v rozsahu a v zmysle zmluvy o dielo č. 6/2020 do
30.04.2022 v cenách podľa zmluvy o dielo č. 6/2020. Obec zhotoviteľovi tiež
oznámila, že jeho omeškanie s dokončením a odovzdaním diela považuje obec za
nepodstatné porušenie zmluvy a preto dáva zhotoviteľovi náhradnú primeranú
lehotu na dokončenie diela do 30.04.2022, pričom obec týmto tiež oznámila, že
márnym uplynutím tejto lehoty obec odstupuje od zmluvy o dielo č. 6/2020
uzavretej o zhotoviteľom a bude si nárokovať aj zmluvnú pokutu a škodu, ktorú
zhotoviteľ omeškaním obci spôsobil. O ďalšom postupe alebo o ďalších
skutočnostiach týkajúcich sa tejto stavby bude starosta poslancov priebežne
informovať.
K bodu 26/Obec obdržala podnet na obmedzenie počtu dobytka od p. Márie Marhefkovej
(príloha č. 22). Poslanci poverujú starostu odpovedať oznamovateľke, aby
predložila písomnú žiadosť na zmenu Územného plánu obce (ÚP) s čo
najpodrobnejším vysvetlením. Na základe toho bude daná žiadosť zaradená do
procesu zmeny a doplnenia ÚP obce.
K bodu 27/
Ad 1/ Starosta informoval poslancov, že vydal nový Organizačný poriadok
a ostatné dokumenty ako Pracovný poriadok, Smernica, ktorou sa určuje postup pri
oznamovaní protispoločenskej činnosti, Smernica o poskytovaní informácií,
Smernica o finančnej kontrole a Sadzobník správnych poplatkov.
Ad 2/ Ekonómka obce pripravila dokument Zmena rozpočtu obce v roku 2021
(príloha č. 23) uskutočnená starostom obce dňa 31.12.2021, o ktorej je starosta
povinný informovať poslancov OZ.
Ad 3/ Starosta predniesol návrh, aby sa opäť uskutočnili verejné zhromaždenia
s obyvateľmi. Poslanci navrhujú počkať až do zverejnenia ukončenia regulatív
alebo obmedzení pri takýchto hromadných podujatiach v spojitosti
s protipandemickými opatreniami a následne určiť presný termín.
Ad 4/ Starosta navrhol, aby sa obnovili tradičné verejné podujatia ako Deň matiek,
Deň detí, Deň obce, Úcta k starším a podobne na základe finančných možností
obce. Poslanci v roku 2022 navrhujú, aby sa Deň obce neuskutočnil, ale súhlasia
s obnovením podujatí pri príležitosti Dňa matiek, pálenia Jánskych ohňov, účasťou

na futbalovom turnaji Matiašoviec SR a Úcty k starším. Sú to podujatia, ktoré nie
sú finančne náročné a mnoho ľudí ich očakáva.
Ad 5/ Riaditeľka ZŠ doručila obci pre rokovanie OZ pripomienku k potrebe opravy
elektroinštalácie PC učebne a fasády obidvoch budov školy. Poslanci poverili
starostu dať vypracovať projektovú dokumentáciu za účelom získania rozpočtu
s kvantifikáciou potrebných nákladov na opravu jednotlivých častí budov. Zároveň
poverili starostu získať predpokladanú hodnotu zákazky na opravu náteru
striech, prípadne podľa finančných možností zabezpečiť ich náter.
Ad 6/ Obec zaslala p. Jánovi Bednárovi žiadosť o vyjadrenie k možnému predaju
nadbytočného majetku obce – pozemku susediaceho s jeho nehnuteľnosťami.
Menovaný už viac krát obci, doposiaľ iba ústne, avizoval záujem o kúpu časti tohto
pozemku. Menovaný doručil obci stanovisko (príloha č. 25) s nákresom možného
predmetu prevodu, že sa časť tohto pozemku rozhodol kúpiť. Poslanci poverujú
starostu o zabezpečenie geometrického plánu a zároveň znaleckého posudku pre
novovytvorenú parcelu. Náklady spojené s vypracovaním týchto dokumentov bude
následne znášať kupujúci.
K bodu 28/Poslanci nepredniesli žiadny interpelácie.
K bodu 29/ Neboli doručené žiadne podnety alebo návrhy od občanov.
K bodu 30/ 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 21.00 hod. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
V Matiašovciach dňa 15.03.2022
Overovatelia zápisnice:
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