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ZVÝŠENIE CIEN 
ZA VÝVOZ ODPADU

KRIŽOVATKA 
DO ZÁLESIA

RIEŠENIE 
ODVODNENIA

OBEC ŽIADA 
O DOTÁCIE

Starostovia zamagurských obcí sa zú-
častnili stretnutia so spoločnosťou 
Brantner, na ktorom preberali avizo-
vané navýšenie cien za vývoz odpa-
du od 01.01.2022. V praxi to pre našu 
obec vyzerá na zvýšenie ceny lístka zo 
súčasných 4,30 eur na 7 eur. O tomto 
navýšení bude musieť obec rozhodnúť 
do konca roka 2022.

Vo veci výstavby novej križovatky 
smerujúcej do obce Zálesie pristúpil 
Prešovský samosprávny kraj k poda-
niu žiadosti o vydanie územného roz-
hodnutia na umiestnenie novej stavby 
križovatky. Mrzí nás však, že niekoľko 
občanov/vlastníkov pozemkov dopo-
siaľ nesúhlasí s prevodom pozemkov 
v prospech Prešovského samospráv-
neho kraja za účelom začatia výstavby 
tejto križovatky. Napriek tejto skutoč-
nosti, práce na uskutočnení projektu 
postupujú a veríme, že čoskoro sa na 
križovatke reálne začne pracovať.

Verejná schôdza s obyvateľmi sa 
uskutočnila dňa 24.08.2022 vo veci 
problému odkanalizovania dažďových 
a splaškových vôd z Hlavnej ulice cez 
obecnú priekopu, do ktorej sú napo-
jené potrubia z rodinných domov na 
tejto ulici od Horného cintorína po 
budovu Obecného úradu.  Hlavným 
dôvodom problémov s týmito vodami 
je fakt,  že voda z Rieky už nepreteká 
starým mlynským náhonom a to, čo je 
do tejto priekopy napojené, neodteká a 
zapácha. Na tejto schôdzi sa prítomní 
dohodli, že keď obec bude spracovávať 
projektovú dokumentáciu  na rekon-
štrukciu miestnej komunikácie na ul. 
Južná, tak v rámci toho bude zahrnu-
té odkanalizovanie týchto vôd z ulice 
Hlavná cez ulicu Južnú do Rieky.

Obec podala žiadosť o dotáciu na pro-
jekt Zníženia energetickej náročnosti 
budovy Obecného úradu s cieľom do-
končiť rekonštrukciu celého staveb-
ného komplexu a hlavne znížiť tak 
jeho energetickú náročnosť.  Projekt 
zahŕňa zateplenie stien, stropov a 
podláh, ďalej výmenu kúrenia, okien a 
dverí, ktoré nespĺňajú súčasné krité-
ria. Obec taktiež žiada finančnú dotá-
ciu na projekt poslednej etapy rekon-
štrukcie vodovodu na ulici Potok a tiež 
na rekonštrukciu studne pri Obecnom 
úrade cez Program obnovy dediny.

SPORNÝ POZEMOK NA 
ULICI POTOK
Už niekoľko rokov sa obec snaží o hľa-
danie mimosúdneho a nekonfliktného 
riešenia vo veci používania jedinej prí-
stupovej cesty pre vlastníkov a užíva-
teľov poľnohospodárskych a lesných 
pozemkov v lokalite „Slunko“, kde 
každá snaha stroskotá na maličkos-
tiach, ktoré sú následne zveličované, 
resp. zmenené. Prvý vlastník pozemku 
pod cestou, ktorá tam už desiatky ro-
kov slúži všetkým, ohlásil obci usku-
točnenie drobnej stavby – oplotenia 
pozemku vrátane výstavby oplotenia 
aj cez danú cestu. Obec v zastúpení 
jej starostom určila, že dané ohláse-
nie odstúpi stavebnému úradu obce, 
nech je to vybavené cez stavebné po-
volenie. Na základe toho, že starosta 
obce nevydal stavebníkovi oznámenie, 
ktorým by stavebníkovi dovolil vý-
stavbu oplotenia aj cez danú cestu, te-
raz čelí stíhaniu pre údajné zneužitie 
právomoci verejného činiteľa. Okrem 
iného sa medzi vlastníkom sporného 
pozemku a dôchodcom z ulice Potok 
nedávno odohral incident, pri ktorom 
malo dôjsť k fyzickým útokom medzi 
danými osobami. Obec priebežne danú 
vec s vlastníkom rieši, kedy mu ne-
dávno bola zaslaná žiadosť o odkúpe-
nie spornej časti v zmysle ceny urče-
nej znaleckým posudkom, na základe 
čoho sa vlastník vyjadril, že s danou 
žiadosťou nesúhlasí. To znamená, že 
obci zostáva možnosť vyvlastnenia.
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•  Obec pristúpila k zriadeniu 
elektronických mandátov pre vedúce 
pozície na Obecnom úrade, Základnej 
a Materskej škole. 

• V Dome smútku bola zrealizovaná 
revízia chladiaceho zariadenia. 

• 8. augusta bolo začaté kolaudačné 
konanie hasičskej zbrojnice. 

• Turnaj Matiašoviec Slovenska, 
ktorého sa zúčastnilo 30 obyvateľov 
našej obce, sa konal 27. augusta. 

• Zasadnutie obecného zastupiteľstva 
sa uskutočnilo 31. augusta. 

• Obec pracuje na získaní stavebného 
povolenia ako podkladu pre podanie 
žiadosti o príspevok na rekonštrukciu 
parkovísk pri všetkých troch 
cintorínoch. 

• V súčasnosti obec rieši územné 
rozhodnutie na ulici Nová – časť 
Sever I. etapa pre individuálnu bytovú 
výstavbu.  

• Z obce bolo vyvezených 5,48 t 
veľkoobjemového odpadu, 0, 226 t 
nebezpečného odpadu a tiež 0,75 t 
elektroodpadu.  

• Vyslovujeme poďakovanie 
Poľovníckemu združeniu a jej členom, 
ktorí sa podieľali na dodaní mäsa z 
diviny pre účely varenia guľášu na 
stretnutí Matiašoviec SR. 

• 12. septembra boli obci doručené 
240 litrové zberné nádoby na 
biologicky rozložiteľný odpad, 
ktoré budú postupne distribuované 
do každej domácnosti ako súčasť 
projektu „Kompostáreň v obci 
Matiašovce“.

PROBLÉMY S KOMUNITNÝM 
CENTROM POKRAČUJÚ
23. augusta sa uskutočnila kontrola Ministerstva vnútra, týkajúca sa postupu výstavby komunitného centra na ulici Po-
tok. „Počas tejto kontroly sa pokúšal zhotoviteľ pod nátlakom dostať do budovy za účasti ním prizvaného poslanca Ná-
rodnej rady SR, jeho právnikov, jeho súdneho znalca a tiež osôb, ktorým zhotoviteľ údajne dlží peniaze. Po niekoľko ho-
dinovom nátlaku sa dohodlo, že vstup do budovy bol povolený iba súdnemu znalcovi a právnemu zástupcovi zhotoviteľa. 
K takémuto kroku sme boli nútení pristúpiť s cieľom zamedziť výtržnostiam zo strany osôb prizvaných zhotoviteľom. 
Okrem iného zhotoviteľ tvrdil, že mu obec odcudzila stavebný materiál a náradie. Samozrejme, toto tvrdenie kategoricky 
odmietame,“ uvádza starosta obce. Zhotoviteľ taktiež do dnešného dňa obci nevystavil faktúru za vykonané práce, ktoré 
boli odobrené stavebným dozorom stavby, nakoľko požaduje omnoho vyššiu sumu. Zhotoviteľom avizované navýšenie 
rozsahu prác po dôkladnom preskúmaní stavby predbežne ústne na danej kontrole stavby potvrdila aj súdna znalkyňa 
zhotoviteľa. Obec momentálne čaká na písomné vyjadrenie stavebnej znalkyne a tiež na vyjadrenie riadiaceho orgánu, 
po ktorých sa určia ďalšie kroky. Pravdepodobný scenár tejto kauzy však smeruje na súd, kde bude obec žiadať od zho-
toviteľa  úhradu zmluvnej pokuty za omeškanie súvisiace s nedodržaním termínu dokončenia stavby, tiež si bude obec 
uplatňovať náklady spojené s navýšením cien časti stavby, ktorú je potrebné dokončiť a bude si tiež uplatňovať aj napr. 
nedoplatok za elektrickú energiu z daného odberného miesta, kým nemala stavbu vo svojej faktickej moci. Obec bude 
musieť pristúpiť k vyhláseniu verejného obstarávania na nového dodávateľa, ktorý stavbu komunitného centra dokončí a 
tiež k podaniu žiadosti o predĺženie projektu.

VITAJTE ŠKÔLKARI
Brány materskej školy sme otvori-
li 5.septembra a deti sme privítali  
vo vynovených priestoroch. Rekon-
štrukciou sa obnovili priestory vstup-
nej chodby, hlavnej šatne, kancelá-
rie, jedálne, skladové priestory pre 
kuchyňu. Veľkú radosť nám robí nový 
náter stien aj soklov, na podlahu sme 
vybrali príjemný odtieň PVC podlaho-
viny.  Máme veľkú radosť z toho, že 
v spolupráci s Obecným úradom sme 
mohli otvoriť školský rok.

Od septembra sa o deti stará – v trie-
de Včielok – p. riaditeľka Bc. Karina 
Graindová, pani učiteľka Martina Ma-
mrillová, pani učiteľka Mgr. Veronika 
Borovská a pani učiteľka Bc. Katarína 
Kovalčíková sa venujú deťom v triede 
Lienok. Jedlo nám plánuje pani vedú-
ca Mária Galliková, navarí nám pani 
Terézia Weberová a nová posila pani 
Mária Bombarová. Čistotu a poriadok 
nám zabezpečuje pani  Mária Bolca-
rovičová. 

Školský rok sme otvorili s počtom 44 
zapísaných detí. Z toho je 21 dievčat a 

23 chlapcov. K „matiašovským“ de-
ťom pribudli aj deti zo Spišskej Starej 
Vsi, Hanušoviec i „Potoka“. Do prvého 
ročníka pripravujeme 16 predškolá-
kov. Ako to už začiatkom septembra 
býva, boli aj slzičky, trošku sme si po-
plakali - čo je úplne v poriadku. Deti 
sú veľmi milé, šikovné. Včielky sa ob-
liekajú samé, najmenším Lienočkám 
občas pomôžeme. Detičky majú dobrý 
apetít, samostatne papajú aj najmen-
šie Lienočky, vidno, že sa mamky o 
nich pekne starajú. Deti sa zoznámia s 
novými nátierkami, polievkami a iný-
mi skvelými jedlami, preto aj my na-
ďalej skúšame nové jedlá, aby detičky 
mali bohatý jedálny lístok.

Týždenne plánujeme aktivity podľa 
školského vzdelávacieho programu 
„Zvedavé Slniečka“, o ktorých sú naši 
rodičia pravidelne informovaní cez FB 
skupinu „Matiašovskí škôlkari“.

Prajem nám všetkým úspešný  školský 
rok.

Karina Graindová
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KOMUNÁLNE VOĽBY
Obec Matiašovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 
podľa jednotlivých obvodov - volebný obvod č. 1.

1. Eva Bolcarovičová, 32 r., vozičkárka,
 Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
2. František Gallik, 40 r., stavebný robotník,
 Smer – sociálna demokracia
3. Karol Galovič, 37 r., tesár, žeriavnik,
 Hlas – sociálna demokracia
4. Dušan Gurovič, Bc., Ing., 42 r.,
 kontrolór kvality, Život – národná strana
5. Anton Lopata, 37 r., živnostník,
 Kresťanskodemokratické hnutie
6. Milan Pompa, 40 r., živnostník,
 Slovenská národná strana
7. Helena Semančíková, 43 r., fakturantka,
 Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
8. Štefan Smoleň, 42 r., živnostník,
 nezávislý kandidát
9. Jozef Trebuňa, Ing., 31 r., stavebný inžinier,
 nezávislý kandidát
10. Ján Tulušák, 32 r., zvárač, zámočník,
 Hlas - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Obec Matiašovce uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

1. Dušan Gurovič, Bc., Ing., 42 r., kontrolór kvality,
 Život – národná strana
2. Štefan Smoleň, 42 r., živnostník,
 nezávislý kandidát
3. Marián Štefaňák, Mgr., 37 r., starosta obce,
 Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
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ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

PaedDr. Elena Galovičová, 
riaditeľka školy

Školský rok 2022/2023 sme sláv-
nostne otvorili 5. septembra v dolnej 
budove školy.  V  prvom ročníku sme 
privítali  deväť žiakov, dve dievčatá a 
sedem chlapcov, v 2. ročníku jedného 
chlapca a jedno dievča. Naši noví žiaci 
sú: 

1. ročník - Jozef Blahút, 
Simon Čižmár, Matej 
Kuchta, Lukáš Lopata, 
Tomáš Martančík, Eliška 
Rušinová, Marián Šte-
faňák, Emília Zajoncová 
a Anton Zibura,
2. ročník – Simona 
Jendrejčáková a Matej 
Krempaský. Deti nám 
prezradili, že sa do ško-
ly tešili, povedali, čo ich 
zaujíma a ako ich máme 
volať. My sme im daro-
vali pamätné listy a ba-
líčky sladkostí. V závere 
prvého školského dňa sa 
prítomným prihovoril aj 
pán starosta Mgr. Ma-
rián Štefaňák a poprial 
všetkým úspešný štart 
do nového školského 
roka.

V školskom roku 
2022/2023 navštevuje 
Základnú školu v Matia-
šovciach  27 žiakov. V I. triede sa učia 
žiaci 1. a 2. ročníka (17 ž.), triednou 
učiteľkou je pani Mgr. Štefánia Lan-
gová. V II. triede sa učia žiaci 3. a 4. 
ročníka (10 ž.), triednou učiteľkou je 
pani PaedDr. Elena Galovičová, ktorá 
je zároveň riaditeľkou školy. Pani Bc. 
Mária Kocibášová vyučuje v obidvoch 
triedach výchovné predmety a  záro-
veň pracuje v ŠKD na pozícii vycho-
vávateľky. Pán farár Mgr. Peter Pin-
cel  vyučuje dve hodiny náboženskú 
výchovu. Novou posilou je pani Mgr. 
Lucia Budziňáková, ktorá pracuje ako 
asistentka učiteľa. Na škole budú pra-
covať  2 krúžky – športový a pohybo-
vo- tanečný. ŠKD navštevuje 25 žia-
kov.

Školský rok sme začali tradičnou  tu-
ristickou vychádzkou smerom na Zá-
lesie, ktorú sme nazvali  Školská míľa. 
V tomto školskom roku budeme orga-
nizovať vzdelávania zamerané na bez-
pečnosť žiakov v rôznych životných 
situáciách – Učíme sa správať bezpeč-

ne. Prvé vzdelávanie sme zamerali na 
bezpečné správanie sa v autobuse a pri 
prehliadke hradov a zámkov. V rámci 
regionálnej výchovy sme uskutočnili 
exkurziu  do  Starej Ľubovne a využi-
li poznatky zo vzdelávania. Navštívili 
sme hrad, skanzen a vojenský tábor.

V Európsky deň jazykov sme naj-
prv vyhľadávali v atlasoch krajiny, 
s ktorými máme spoločné hranice a 
určovali, akou rečou tam obyvatelia 
hovoria. V ich jazykoch sme sa učili 
povedať zázračné slová prosím a ďa-
kujem. Nasledovala kreslená rozpráv-
ka v poľskom jazyku. Cieľom aktivity 
je, aby sa deti vzdelávali, aby boli ja-
zykovo zdatní a dokázali sa v cudzine 
dorozumieť.

Nezabudli sme ani na zdravé stravo-
vanie. Svetový deň mlieka sme spojili 
s Týždňom so zdravou desiatou. Žia-
ci si nosili do školy zdravé potraviny, 
ovocie a zeleninu. My sme im zakúpili 
mlieko, na ktorom si pochutnali počas 

veľkej prestávky.

V posledný týždeň sme 
v škole privítali mobil-
né planetárium, v kto-
rom sa deti oboznámili 
s vesmírom, planétami, 
slnkom, kométou, vide-
li štartovať rakety, lietať 
vesmírnu stanicu a padať 
meteority. Dozvedeli sa 
tiež, prečo sa strieda deň 
s nocou a prečo máme 
ročné obdobia. Vzdelá-
vanie bolo zaujímavé aj 
preto, lebo sme nemu-
seli sedieť v laviciach, ale 
sme si celkom pohodlne 
všetci ležali. 

Školský vzdelávací  
program máme zame-
raný aj na športovanie a 
zdravé stravovanie, preto 
sa snažíme počas celého 
školského roka pripra-
vovať žiakom viac aktivít 
s týmto zameraním. Po-

kračujeme tiež v programe Ovocie do 
škôl a zapojili sme sa aj do programu 
Mlieko do škôl. Žiaci budú dostávať 
okrem ovocia, zeleniny a ovocných 
štiav aj mlieko a rôzne mliečne výrob-
ky. Týmito aktivitami zároveň plníme 
úlohy, ktoré nám vyplývajú z Národ-
ného akčného plánu prevencie obezity 
na roky 2015 – 2025.

Počas celého školského roka podrobne 
informujeme verejnosť o všetkom, čo 
v škole pre deti a s deťmi robíme. Tie-
to informácie aj s fotografiami nájdete 
na webovej stránke školy zsmatiasov-
ce.edupage.org.

3. KVARTÁL 2022
Narodenie: 2 (2 dievčatá)
Úmrtie: 1 (žena)
Prisťahovanie: 5 (3 muži a 2 ženy)
Odsťahovanie: 1 (žena)
Celkový počet obyvateľov:
k 30.9.2022 je 826.

ŠTATISTIKA
2. KVARTÁL 2022
Narodenie: 4 (1 chlapec a 3 dievčatá)
Úmrtie: 0
Prisťahovanie: 0
Odsťahovanie: 1 (muž)


