
Obec Matiaška 56, 094 31 

 

                                           Zápisnica  

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matiaške konaného dňa 30.06.2020 o 18.00 hod 

v zasadačke obecného úradu. /Mimoriadna situácia Covid 19/ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny/  

Ďalší prítomní: - 

 

K bodu 1/ 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané ako riadne zasadnutie. Zasadnutie OZ zahájila 

a viedla starostka obce Monika Husivargová, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich 

s programom rokovania, ktorý bol jednohlasne prijatý takto: 

 

Program rokovania: 

 

1. Zahájenie a privítanie hostí 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie záverečného účtu obce 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

5. ZŠ Matiaška – organizačné zmeny 

6. Návrh na uznesenie a hlasovanie o uznesení 

7. Diskusia - rôzne  

8. Záver 

 

Tento program bol jednohlasne prijatý, za hlasovali 4 poslanci z prítomných 4. 
 

K bodu 2/Určenie zapisovateľa  

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa p.: Jána Husivargu a overovateľov zápisnice p. Ján 

Durkoš a Mgr. Slavomír Hric 

Zapisovateľ – Ján Husivarga 

 

K bodu 3/ Schválenie záverečného účtu obce 
 

       Poslancom bol predložený záverečný účet obce Matiaška za rok 2019. Tento záverečný účet bol 

schválený bez výhrad.  

Za hlasovali 4 z prítomných 4 poslancov. 



K bodu 4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2019. 

         V tomto bode starostka obce predložila stanovisko hlavného kontrolóra obce Matiaška k 

záverečného účtu obce Matiaška za rok 2019 s ktorým boli poslanci obce podrobne oboznámení. 

 Za hlasovali 4 z prítomných 4 poslancov. 

 

K bodu 5/ ZŠ Matiaška- organizačné zmeny 

       Starostka obce predložila poslancom OZ Matiaška návrh na organizačnú zmenu v základnej škole 

Matiaška a to z dvojtriedky na jednotriedku z dôvodu nízkeho počtu žiakov a nedostatku 

normatívnych finančných prostriedkov na mzdové a prevádzkové náklady, kde obec dopláca značnú 

časť z podielových dani.  Riešením bude zníženie úväzkov alebo prepustenie učiteľa ZŠ z dôvodu 

organizačnej zmeny. 

Za hlasovali 4 z prítomných 4 poslancov. 

 

K bodu 6/ Návrh na uznesenie a hlasovanie o uznesení 

          V tomto bode poslanci OZ Matiaška hlasovali za návrh uznesenia. 

Návrh na uznesenie bol jednohlasne prijatý. Za hlasovali 4 poslanci z prítomných 4. 

 

K bodu 6/ Diskusia – rôzne 

       V diskusii sa starostka obce oboznámila poslancov s výsledkom výberového konania na riaditeľa 

školy v Matiaške. riešili rôzne problémy obce a to kosenie cintorína, kde starostka obce dala priestor 

občanom obce, ktorí si chcú sami vykosiť miesto v okolí hrobu. Obec prijala na dohodu občana obce 

na kosenie verejných priestranstiev a miestného cintorína. Taktiež sa poslanci dohodli na brigáde pri 

ZŠ a MŠ Matiaška a to príprave ihriska na jeho výstavbu. Riešil sa aj dopad pandémie na našu obec 

a jej ústupu. Aj pre to sa zasadnutie OZ Matiaška konalo za prísnych hygienických opatrení.  

 

K bodu 7/ Záver 

Po ukončení programu rokovania a diskusie starostka obce ukončila zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva a poďakovala sa za účasť všetkým prítomným. 

       

                                                              D.a.h 

Zapísal: Ján Husivarga                                                         Husivargová Monika 

                                                                                                       Starostka obce 

Overovatelia: 

............................................ 

........................................... 



 

  

 

 

 

 


