Hlavný kontrolór obce Matiašovce : PaedDr. Ján Tulušák
..............................................................................................................................................
(označenie orgánu verejnej správy, ktorý vykonal FK namieste)

SPRÁVA
Z FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE
podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe a zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení § 18 d,e,f.
PaedDr. Ján Tulušák : hlavný kontrolór obce Matiašovce
...............................................................................................................................................
Mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby(a prizvanej osoby), ktorí vykonali FKM

FKM bola vykonaná:
(označenie povinnej osoby)

Cieľ FKM :

Podnet na vykonanie kontroly:
Kontrolovaný subjekt :
Zodpovedný za subjekt :
Kontrolované obdobie :

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019
Obecný úrad Matiašovce
Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce
Rok 2018

Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ Matiašovce za rok 2018

Dátum vyhotovenia správy : v Matiašovciach, 15.02.2019
Dátum odoslania správy povinnej osobe : 15.02.2019

Záznam z kontroly prijatých uznesení v roku 2018

Podnet na vykonanie kontroly : Plán kontrolnej činnosti na 1. Polrok 2019
Kontrolovaný subjekt :
Obecný úrad Matiašovce
Zodpovedný subjekt :
Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce
Kontrolované obdobie :
Rok 2018
Cieľ kontroly :
- Plnenie uznesení prijatých OZ Matiašovce za obdobie roka 2018
Kontrolou zistené skutočnosti :
Rozpracované uznesenia z roku 2017:
13/1/2017 – prevod pozemkov medzi obcou a cirkvou kde je amfiteáter a ihrisko – zatiaľ bez
výsledku
15/1/2017 – prevod pozemkov pod cestou od Jednoty k domom p. Tulušáka a p. Dudu –
v najbližších dňoch
12/5/2071 – prieskum trhu na zhotovenie vstupných tabúľ do obce – starosta dal vypracovať
predpokladanú hodnotu zákazky a na základe toho bude uskutočnení výber dodávateľa
Rozpracované uznesenia z roku 2018:
11/1/2018 – prevod pozemkov pod cestou od Jednoty k domom p. Tulušáka a p. Dudu –
v najbližších dňoch
12/1/2018 - prevod pozemkov pod cestou od Jednoty k domom p. Tulušáka a p. Dudu –
v najbližších dňoch
9/2/2018 – OZ v Matiašovciach súhlasí so zadebnením prednej časti tribúny amfiteátra
dreveným obkladom na multifunkčnom ihrisku – treba prerokovať či to vôbec obec bude
robiť
17/3/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odpredaj majetku obce – ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov parciel, a to parcely KN-C č. 636/6, druh: ostatná plocha o celkovej výmere 175 m2
zapísanej na LV č. 963, ďalej parcely KN-C č. 634/3, druh: ostatné plocha o celkovej výmere
127 m2 zapísanej na LV č. 963 a parcely KN-C č. 282/3, druh: trvalý trávnatý porast o
celkovej výmere 248 m2 zapísanej na LV č. 1, všetky katastrálne územie Matiašovce, okres
Kežmarok, o celkovej spoločnej výmere 550 m2 spolu za cenu 1100,00 € pre Petra Ždiniaka,
trvale bytom Nábrežná 961/16, 08501 Bardejov, a to formou kúpnej zmluvy – dodnes nebol
podpísať zmluvu
24/3/2018 – OZ v Matiašovciach súhlasí s kúpou nehnuteľnosti – parcely KN-E č. 1617/2,
druh orná pôda o celkovej výmere 52 m2, zapísanej na LV č. 317, k.ú. Matiašovce, okres

Kežmarok, do majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v
sume stanovenej v znaleckom posudku č. 6/2014 vyhotovenom znalcom Ing. Jánom
Trebuňom zo dňa 14.01.2014, a to 1,33 € za m2 t. j. spolu 69,16 € za 52 m2 a zároveň súhlasí
s návrhom kúpnej zmluvy – neprebehlo dedičské konanie p. Babiakovej a aby sme neplatili 2
x 66 €
25/3/2018 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce – bod i) - zabezpečiť certifikovanú
štiepku na detskom ihrisku – treba prerokovať či to vôbec obec bude kupovať
17/4/2018 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce: - bod c) - rokovať so štatutárom
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Matiašovce, Mgr. Eugenom Ďubekom s návrhom realizácie
výkopových prác a zakúpením potrebných materiálov z finančných prostriedkov obce na
odvádzanie dažďových vôd z areálu kostola sv. Petra a Pavla, z areálov Základnej a Materskej
školy ako aj z parkoviska a verejného priestranstva za predpokladu následného bezodplatného
prevodu pozemkov vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Matiašovce, na ktorých
stojí multifunkčné ihrisko, amfiteáter a detské ihrisko – zatiaľ bez výsledku
6/5/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odpredaj majetku obce – ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a súhlasí s kúpnou zmluvou, ohľadom novovytvorených parciel, ktoré vznikli na
základe geometrického plánu č. 73/18 vyhotoveného Ing. Evou Schürger-Jochmann zo dňa
24.09.2018, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok dňa 12.10.2018, a to parcela
KN-C č. 618/4, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 67 m2 odčlenením od parcely KN-C
č. 618/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1402 m2, ďalej
parcela KN-C č. 553/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 181 m2 zlúčením dielu č. 3 o
výmere 17 m2 pozostávajúceho z parcely KN-E č. 43, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie o celkovej výmere 17 m2, ďalej dielu č. 4 o výmere 74 m2 pozostávajúceho z
parcely KN-E č. 50/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 98 m2 a
dielu č. 7 o výmere 90 m2 pozostávajúceho z parcely KN-E č. 42, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o celkovej výmere 282 m2, zapísaných na LV č. 1 a LV č. 963, všetky k. ú.
Matiašovce, okres Kežmarok, o celkovej spoločnej výmere 181 m2 spolu za cenu 450,88 €
pre Janku Slowinsku, trvale bytom Mlynská 176/21, 05904 Matiašovce, a to formou kúpnej
zmluvy - najbližších dňoch
7/5/2018 – OZ v Matiašovciach súhlasí s prijatím daru – nehnuteľností do majetku obce v
zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súhlasí s darovacou zmluvou,
a to ohľadom novovytvorenej parcely, ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 73/18
vyhotoveného Ing. Evou Schürger-Jochmann zo dňa 24.09.2018, úradne overeného Okresným
úradom Kežmarok dňa 12.10.2018, a to parcela KN-C č. 553/6, druh pozemku: ostatná plocha
o celkovej budúcej výmere 22 m2 odčlenením od parcely KN-C č. 554, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 159 m2 a to diel č. 1 o výmere 5 m2, ďalej
odčlenením od parcely KN-C č. 553/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 15 m2 a to
diel č. 2 o výmere 1 m2 a odčlenením od parcely KN-C č. 553/2, druh pozemku: ostatná
plocha o celkovej výmere 383 m2 a to diel č. 6 o výmere 14 m2, zapísaných na LV č. 644,
všetky k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok, bezodplatne od Janky Slowinskej r. Stašákovej
trvale bytom Hlavná 60/78, Matiašovce a od Viery Hutníkovej r. Furcoňovej, trvale bytom
Mlynská 176/21, 05904 Matiašovce, a to formou darovacej zmluvy. – v najbližších dňoch
8/5/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odpredaj majetku obce – ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov parcely KN-C č. 636/5 o výmere 229 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej
na LV č. 963, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok, ďalej parcely KN-C č. 634/2 o výmere 107
m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 963, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok
a parcely KN-C č. 282/2 o výmere 214 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísanej na
LV č. 1, k. ú. Matiašovce, okres Kežmarok, o celkovej výmere 550 m2 spolu za cenu 1100,00
€ pre Jozefa Jendrejčáka, trvale bytom Haligovce 23, 06534 Veľká Lesná, a to formou kúpnej
zmluvy. – v najbližších dňoch
19/7/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje odpredaj majetku obce – ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a súhlasí s kúpnou zmluvou, ohľadom špeciálneho hasičského vozidla AVIA A31,
s evidenčným číslom KK148AR na základe žiadosti obce Zálesie v sume 500,00 €, ak bude
vozidlo vybavené max. 10 ks hadíc podľa výberu žiadateľa alebo v sume 400,00 € ak nebude
vozidlo vybavené žiadnymi hadicami. – v najbližších dňoch
12/7/2018 – OZ v Matiašovciach schvaľuje úhradu faktúry za práce naviac súvisiacich s
dokončením rekonštrukcie a modernizácie miestnej komunikácie na ul. Pod lesom spoločnosti
BAPAS s.r.o. vo výške 8.060,04 € - ešte v termíne, lebo je do 31.3.2019
24/7/2018 – OZ v Matiašovciach poveruje starostu obce:
a) odpovedať žiadateľom o umiestnenie svietidla verejného osvetlenia o neschválení ich
žiadostí a zároveň upovedomiť o postupe poslancov vo veci obhliadky verejného osvetlenia a
následnom riešení – v najbližších dňoch
b) odpovedať žiadateľom o odkúpenie časti pozemkov na ul. Pod lesom o neschválení ich
žiadostí a zároveň upovedomiť o postupe poslancov vo veci obhliadky pozemkov vo
vlastníctve obce a následnom riešení – v najbližších dňoch

Záver
Kontrolou plnenia uznesení bolo zistené, že niektoré uznesenia nie sú doteraz splnené
a niektoré len čiastočne. Navrhujem na najbližšom OZ opätovne tieto uznesenia
prerokovať.

V Matiašovciach, 15.02.2019

PaedDr. Ján Tulušák,v.r.
Hlavný kontrolór obce

