
Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

1/2/2022 – OZ v Matiašovciach schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa 

predloženého návrhu. 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

2/2/2022 – OZ v Matiašovciach volí členov návrhovej komisie v zložení: Marián Kolodzej - 

predseda, František Gallik - člen a Eva Bolcarovičová – člen. 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

3/2/2022 – OZ v Matiašovciach volí členov mandátnej komisie v zložení: Eva 

Bolcarovičová – predseda, Ján Tulušák - člen a Marián Kolodzej – člen. 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

4/2/2022 – OZ v Matiašovciach určuje za zapisovateľa PaedDr. Jána Tulušáka a overovateľov 

zápisnice Jána Tulušáka a Františka Gallika. 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

5/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 

15.03.2022. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

6/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce 

Matiašovce za rok 2021. 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

7/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

Matiašovce k návrhu Záverečného účtu za rok 2021. 

Z: hlavný kontolór obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

8/2/2022 – OZ v Matiašovciach schvaľuje Záverečný účet obce Matiašovce za rok 2021 

a celoročné hospodárenie bez výhrad 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

9/2/2022 – OZ v Matiašovciach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 55.595,36 €.  

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

10/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

ponuke banky na čerpanie návratných zdrojov financovania pre ponuku VÚB, a.s. na 

financovanie projektov „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Potok – Matiašovce“ a „Vitajte 

v obci Matiašovce – turistický informačný systém“ formou prekleňovacieho úveru. 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 15.03.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

11/2/2022 – OZ v Matiašovciach  schvaľuje prijatie termínovaného úveru – 

preklenovacieho vo výške 50.000,00 € poskytnutého zo strany Všeobecná úverová banka, 

a.s. a súhlasí so zabezpečením úveru formou blankozmenky. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

12/2/2022 – OZ v Matiašovciach schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 1  k zmluve o 

termínovanom úvere č. 920/2021/UZ s VÚB, a.s. o zníženie úrokovej sadzby a predĺženie 

termínu čerpania v termínovanom úvere č. 920/2021/UZ.  

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

13/2/2022 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zabezpečením úveru formou blankozmenky v 

Dodatku č. 1  k zmluve o termínovanom úvere č. 920/2021/UZ. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

14/2/2022 – OZ v Matiašovciach schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 1  k zmluve o 

termínovanom úvere č. 1147/2018/UZ s VÚB, a.s. o zníženie úrokovej sadzby 

v termínovanom úvere č. 1147/2018/UZ.  

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

15/2/2022 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zabezpečením úveru formou blankozmenky v 

Dodatku č. 1  k zmluve o termínovanom úvere č. 1147/2018/UZ. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

16/2/2022 – OZ v Matiašovciach súhlasí s použitím rezervného fondu na III. etapu 

rekonštrukcie interiéru budovy Materskej školy vo výške 10.000,00 €. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

17/2/2022 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s použitím rezervného fondu na úhradu splátok 

úveru na stavbu „Rekonštrukcia a stavebné úpravy miestnej komunikácie na ul. Pod lesom“. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

18/2/2022 – OZ v Matiašovciach opakovane nesúhlasí so znížením platu starostu na základnú 

výšku podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

19/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o prijatých úsporných 

opatreniach v rámci celej obce a informáciu o predpokladaných dopadoch „protiinflačného“ 

zákona 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

20/2/2022 – OZ v Matiašovciach zmenu rozpočtu obce č. 2, kedy príjmová a výdavková časť 

sú navýšené o 83.450,00 € na sumu 1.116.050,00 €. 

Z: ekonóm obce + starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

21/2/2022 – OZ v Matiašovciach schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na II. polrok 2022 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: od 01.07.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

22/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Správu z následnej finančnej kontroly 

správnosti zaúčtovania príjmov a výdavkov, vedenia pokladne a jej zostatku za obdobie 2. 

polroka 2021 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

23/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie Záznam z kontroly vybavovania sťažností 

a petícií za rok 2021. 

Z: hlavný kontrolór obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

24/2/2022 – OZ v Matiašovciach určuje podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov počet poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 v počte 5 (päť). 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

25/2/2022 – OZ v Matiašovciach určuje podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov volebný obvod volených poslancov pre volebné obdobie 2022-2026 - 

jeden volebný obvod. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

26/2/2022 – OZ v Matiašovciach určuje na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu 

funkcie starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 

4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v 

rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

27/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o rokovaní na stretnutí 

vlastníkov pozemkov pod prístupovou cestou do lokality Pod popiu guru z ulice Hlavná 

medzi rodinnými domami č. 14/20 a 15/22 a poveruje starostu obce zvolať stretnutie 

s danými vlastníkmi za účasti vlastníkov a užívateľov všetkých poľnohospodárskych 

pozemkov v tejto lokalite nachádzajúcimi sa rodinnými domami s účelom hľadania 

prístupovej komunikácie pre túto lokalitu. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

28/2/2022 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zverejnením zámeru priameho predaja 

nehnuteľného majetku obce Matiašovce z dôvodu osobitného zreteľa. Predmetom predaja je 

nehnuteľnosť – parcela KN-C č. 282/7 o výmere 341 m2, druh pozemku: trvalý trávny 

porast, vytvorenej odčlenením od parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape s 

parc. číslom 282/1 o výmere 5606 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, zapísanej na LV 

č. 1, katastrálne územie Matiašovce, okres Kežmarok, vedenej Okresným úradom Kežmarok, 

katastrálnym odborom, na základe náčrtu geometrického plánu vyhotoveného Marekom 

Furcoňom – geodetom, Hlavná 45/56, 05904 Matiašovce, o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu pod B1 v 1/1-ine v pomere k celku, vo výlučnom vlastníctve obce Matiašovce, IČO: 

00326399, so sídlom Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce. Dôvodom osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že vyššie uvedenú nehnuteľnosť užíva a udržiava v poriadku vlastník 

susediacich nehnuteľností: rozostavaného rodinného domu stojaceho na parcelách KN-C č. 

282/5, 634/5 a 636/8, a to Jozef Jendrejčák, trvale bytom Haligovce 23, 065 34 Veľká Lesná, 

občan SR. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

29/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie žiadosť p. Juraja Tulušáka a odročuje 

túto žiadosť do času zasadnutia novozvoleného vedenia obce. 

Z: starosta obce 

T: po voľbách do OSO 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

30/2/2022 – OZ v Matiašovciach schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na činnosť 

Centra voľného času v Spišskej Starej Vsi, ktoré navštevuje 46 detí z našej obce vo výške 

4.140,00 €. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

31/2/2022 – OZ v Matiašovciach súhlasí s podpisom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

bezplatného a na dobu neurčitéého vecného bremena s budúcim oprávneným Františkom 

Furcoňom ml. cez parcelu KN-E č. 4204/4, k. ú. Matiašovce. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

32/2/2022 – OZ v Matiašovciach schvaľuje poskytnutie finančnej pomoci pre Dobrovoľnú 

požiarnu ochranu Slovenskej republiky vo výške 100,00 €. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

33/2/2022 – OZ v Matiašovciach nesúhlasí s poskytnutím finančného alebo nefinančného 

daru na zabezpečenie aktivít 8. ročníka Festivalu študentského remesla pre Súkromnú 

spojenú školu Kežmarok. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

34/2/2022 – OZ v Matiašovciach vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej 

zmluvy na prevod vlastníctva k časti pozemku – parcely registra „E“ č. 309, trvalý trávny 

porast o celkovej výmere 1641 m2 v obci Matiašovce v katastrálnom území obce 

Matiašovce zapísanom na LV č. 1, a to predaj novovytvorených parciel, KN-C č. 632/9, 

druh pozemku: vodná plocha o výmere 117 m2 a KN-C č. 636/12, druh pozemku: ostatná 

plocha o výmere 498 m2 vytvorených na základe geometrického plánu č. 5/2022 

vyhotoveného Marekom Furcoňom – geodetom so sídlom Hlavná 45/56, 05904 Matiašovce 

zo dňa 10.03.2022, úradne overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 

24.03.2022 pod číslom G1-208/2022 za podmienok: 

a) minimálna cena je 7.100,00 €,  

b) Uchádzačmi môžu byť fyzické osoby (aj manželia spoločne), fyzické osoby – 

podnikatelia alebo právnické osoby. Podmienkou je, aby fyzická osoba najneskôr 

v deň podania súťažného návrhu dovŕšila vek 18 rokov a fyzická osoba – 

podnikateľ alebo právnická osoba bola zapísaná v príslušnom registri min. 1 rok.  

c) každý účastník obchodnej verejnej súťaže môže predložiť iba jeden návrh na 

vyššie uvedené pozemky, 

d) Súťažné návrhy musia mať písomnú formu a musia byť podané v uzavretej obálke 

osobne v úradných hodinách alebo poštou na Obecný úrad v Matiašovciach, 

Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce s uvedením textu na obálke „Obchodná verejná 

súťaž - súťažný návrh neotvárať“. 

e) Podmienkou prevodu vlastníctva je zachovať súčasný účel a spôsob využitia 

pozemkov v súlade s platným územným plánom obce alebo prípadne požiadať 

o zmenu alebo doplnenie platného územného plánu obce zo súčasného využitia na 

využitie iba pre plochy bývania v rodinnom alebo bytovom dome.  

f) Záväzok kupujúceho, že s výstavbou obslužných a prístupových komunikácií, 

parkovacích plôch, manipulačných plôch a s úpravou zelene, tiež sprievodnej 

zelene vodných tokov začne najneskôr do dvoch rokov od prevodu vlastníctva k 

pozemku resp. že s výstavbou domu pre bývanie začne najneskôr do dvoch rokov 

od schválenia zmeny a doplnenia územného plánu obce. Za začiatok výstavby sa 

pre tento účel považuje právoplatné stavebné povolenie.  

g) Záväzok kupujúceho, že ak s výstavbou obslužných a prístupových komunikácií, 

parkovacích plôch, manipulačných plôch a s úpravou zelene, tiež sprievodnej 

zelene vodných tokov alebo s výstavbou rodinného alebo bytového domu po 

schválení zmeny a doplnenia územného plánu obce nezačne v lehote podľa bodu 

f) vlastníctvo k pozemkom neprevedie na inú fyzickú alebo právnickú osobu.  

h) Právo spätnej kúpy pozemku pre Obec Matiašovce, ktoré spočíva v práve 

predávajúceho žiadať o vrátenie predávaných nehnuteľností a povinnosti 

kupujúceho spätne odpredať predávané nehnuteľnosti v prípade, ak kupujúci 

nedodrží osobitné dojednania uvedené v predchádzajúcich odsekoch, a to za 

rovnakú kúpnu cenu, v lehote do 60 dní od doby určenej v bode f) na základe 

písomnej výzvy od  Obce Matiašovce.  

i) Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti podá kupujúci, ktorý uhradí aj správny 

poplatok za podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností.  

j) Súťažiaci predkladá vyhlasovateľovi súťaže súťažný návrh formou doplnenia, 

ktorý je prílohou vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 

k) Súťažiaci predkladá obci návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva formou 

doplnenia návrhu kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu k súťažným podmienkam 

vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.  



l) Lehota na podávanie návrhov je minimálne do 15 dní od zverejnenia oznámenia o 

vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli, na internetovej stránke 

obce a v regionálnom periodiku.  

m) Kupujúci je povinný zaplatiť celkovú kúpnu cenu pozemku a súvisiace poplatky 

pri podpise kúpnej zmluvy predávajúcemu. 

n) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční v lehote do 10 dní od 

uplynutia lehoty na doručenie súťažných návrhov. 

o) Starosta obce na vyhodnotenie cenových ponúk vymenuje minimálne 3-člennú 

komisiu. 

p) Lehota na oznámenie vybraného súťažného návrhu je do 10 dní od vyhodnotenia 

obchodnej verejnej súťaže. 

q) Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené 

podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž 

zrušiť uznesením obecného zastupiteľstva. 

r) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

35/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informácie o stave projektu 

„Kompostáreň v obci Matiašovce“. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

36/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informácie o stave projektu „Obecné 

komunitné centrum v obci Matiašovce“. 

Z: starosta obce 

T: 15.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

37/2/2022 – OZ v Matiašovciach súhlasí s podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku obce na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru na projekt 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Matiašovce“. 

Z: starosta obce 

T: do 30.06.2022 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 



Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

38/2/2022 – OZ v Matiašovciach berie na vedomie informáciu o vypracovaní znaleckého 

posudku a jeho doplnenia č. 1 k parcele KN-C č. 1022/9, druh pozemku - zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 644 m2, zapísaného na LV č. 708, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok, 

vo vlastníctve p. Štefana Bjalončíka a súhlasia so zaslaním výzvy na uzavretie dohody o 

odkúpenie tohto pozemku s upozornením, že ak nedôjde k uzavretiu dohody o odkúpení 

časti pozemku pod stavbou, obec bude oprávnená pristúpiť k podaniu návrhu na začatie 

vyvlastňovacieho konania. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

39/2/2022 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zámennou zmluvou a súhlasí so zámenou 

parciel – nehnuteľností Z majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) a DO majetku obce v 

zmysle § 611 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov formou zámennej zmluvy, ktoré vznikli na základe geometrického plánu č. 

75/2020 na oddelenie parciel a určenie vlastníckého práva k pozemkom p.č. 801/2, 801/3 

vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom – geodetom zo dňa 28.07.2020, úradne overeného 

Okresným úradom Kežmarok dňa 10.08.2020 pod číslom G1 533/20, ktorého fotokópia 

tvorí prílohu č. 1 zmluvy (ďalej ako „Geometrický plán“) a na základe geometrického plánu 

č. 67/2021 na oddelenie parcely a určenie vlastníckého práva k pozemku p.č. 801/4 

vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom – geodetom zo dňa 21.06.2021, úradne overeného 

Okresným úradom Kežmarok dňa 28.06.2021 pod číslom G1 483/21, ktorého fotokópia 

tvorí prílohu č. 2 zmluvy (ďalej ako „Geometrický plán“), a to: 

a) Z majetku obce - pozemok novovytvorenú parcelu registra C evidovanú na 

katastrálnej mape s parcelným číslom 801/2, druh pozemku vodná plocha o výmere 22 

m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku parcely registra „E“ evidovanej na mape 

určeného operátu s parc. číslom 4197/4 o výmere  1531 m2, ostatná plocha vedený na liste 

vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Matiašovce, obec Matiašovce, okres Kežmarok, 

Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 1/1 v pomere k celku, vo výlučnom vlastníctve obce Matiašovce, IČO: 00326399, 

so sídlom Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce bezodplatne t.j. bez finančného vyrovnania, v 

celosti, 

b) Z majetku obce - pozemok novovytvorenú parcelu registra C evidovanú na 

katastrálnej mape s parcelným číslom 801/3, druh pozemku vodná plocha o výmere 48 

m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku parcely registra „E“ evidovanej na mape 

určeného operátu s parc. číslom 4197/5 o výmere 632 m2, ostatná plocha vedený na liste 

vlastníctva č. 1 pre katastrálne územie Matiašovce, obec Matiašovce, okres Kežmarok, 

Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 1/1 v pomere k celku, vo výlučnom vlastníctve Obce Matiašovce, IČO: 00326399, 

so sídlom Hlavná 74/43, 05904 Matiašovce, bezodplatne, t.j. bez finančného vyrovnania, v 

celosti, 

c) ZA resp. DO majetku obce - pozemok novovytvorenú parcelu registra C evidovanú na 

katastrálnej mape s parcelným číslom 801/4, druh pozemku vodná plocha o výmere 63 

m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku parcely registra „E“ evidovanej na mape 

určeného operátu s parc. číslom 3522/73 o výmere 116 m2, orná pôda vedená na liste 



vlastníctva č. 1941 pre katastrálne územie Matiašovce, obec Matiašovce, okres Kežmarok, 

Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom o veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 10/16 v pomere k celku pod B6 Ing. Jozefa Krempaského, bytom Budatínska 

3143/7, 85105 Bratislava, občan SR a o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 9/24 v pomere 

k celku pod B7 Lenky Krempaskej, r. Krišandovej, bytom Budatínska 3143/7, 85105 

Bratislava, občania SR, bezodplatne t.j. bez finančného vyrovnania, v celosti do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

Uznesenie OZ Matiašovce zo dňa 15. júna 2022 

40/2/2022 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: 

a) objednať zhotoviteľa na vykonanie III. etapy rekonštrukcie interiéru budovy 

Materskej školy, 

b) zaslať majiteľovi pozemku KN-C č. 1022/9, druh pozemku - zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 644 m2, zapísaného na LV č. 708, k. ú. Matiašovce, okres 

Kežmarok, výzvu na uzavretie dohody o odkúpenie tohto pozemku s upozornením, že 

ak nedôjde k uzavretiu dohody o odkúpení časti pozemku pod stavbou, obec bude 

oprávnená pristúpiť k podaniu návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania. 

Z: starosta obce 

T: priebežne 

 

V Matiašovciach, 16.06.2022 

Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce 

 

 


