
Obec Matiaška 56, 094 31 

 

                                           Zápisnica  

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matiaške konaného dňa 25.09.2020 o 18.00 hod 

v zasadačke obecného úradu. / 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 VZN – opatrovateľská služba a chov zvierat 

4. Pôžička MFSR – výpadok podielových daní 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020 

6. Odpad kuchynský - kompostery  

7. Materská a Základna škola Matiaška a jej fungovanie 

8. Enviromentálny fond - dotácie 

9. Rôzne / vykurovanie, došlá pošta, prenájom miestnosti/ 

10. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2019 

11. Návrh na uznesenie a hlasovanie o uznesení 

12. Diskusia - rôzne  

13. Záver 

 

Tento program bol jednohlasne prijatý, za hlasovali 5 poslanci z prítomných 5. 
 

K bodu 2/Určenie zapisovateľa  

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa a overovateľov zápisnice p.: Lešková Beáta 

a overovateľov zápisnice p. Ján Durkoš a Mgr. Slavomír Hric 

 

 

 



K bodu 3/Schválenie VZN – opatrovateľská služba, chov zvierat 

       Poslancom obce boli predložené návrhy uvedených VZN a to VZN o opatrovateľskej službe na 

území obce Matiaška a VZN o chove zvierat na území obce Matiaška. Tieto VZN po prerokovaní OZ 

Matiaška schválilo. 

Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov. 

  

K bodu 4/ Pôžička MFSR – výpadok podielových daní /COVID19/. 

         V tomto bode starostka obce predložila návrh poslancom OZ Matiaška o pomoci, ktorú 

poskytuje MFSR SR a to v dôsledku výpadku podielových daní, ktoré spôsobila mimoriadna situácia 

na Slovensku pandémia COVID 19. Jedná sa o sumu 7000,- eur o ktoré mala obec ponížené podielové 

dane na rok 2020. Začiatok splatnosti tohto úveru by mal byť v roku 2024. Po prerokovaní výpadu 

podielových daní a poskytnutie úveru sa poslanci OZ Matiaška jednohlasne zhodli pre využitie tejto 

pomoci pre obec. Žiadosť o pôžičku pre obec je do 31.10.2020 a použitie do konca roka 2020.  

Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov. 

 

K bodu 5/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 3 /2020.  

         Starostka obce poslancom OZ Matiaška v tomto bode predložila návrh na úpravu rozpočtového 

opatrenia č. 3/2020. Toto rozpočtové opatrenie sa prerokovalo a jeho návrh bol schválený. 

Za jeho prijatie hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov.   

 

K bodu 6 /Odpad kuchynský - kompostery  

        V tomto bode starostka obce Matiaška oboznámila poslancov, že od 01.03.2021 bude uzákonené 

vyvážať kuchynský odpad a to 2x týždenne. Poslanci OZ Matiaška po prerokovaní tohto bodu 

s kuchynským odpadom sa rozhodli, že výhodnejšie bude zakúpiť pre každú domácnosť komposter, 

kde si budú občania kompostovať kuchynský a iný odpad. Najprv obec osloví o dodanie komposterov 

svojho dodávateľa pre zber odpadu, v prípade vysokej ceny komposterov obec osloví dodávateľov 

komposterov a vyberie najvýhodnejšiu ponuku na kompostery.  

 Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancoch. 

 

K bodu 7/ Materská a Základna škola Matiaška a jej fungovanie 

     Starostka obce Matiaška oboznámila poslancov obce oo fungovaní Základnej školy po jej 

reorgánizacii z dvojtriedku na jednotriedku. Vyučovací proces prebieha bez problémov a v ZŠ sú 

dodržiavané všetky bezpečnostné a dezinfekčné opatrenie, ktoré postupne vydáva RÚVZ a podľa nich 

sa riadi pandemická situácia Covid 19. Učiteľka základnej školy bola prepustená z dôvodu 

reorganizácie školy z dvojtriedku na jednotriedku k 31.08.2020. Do 30.11.2020 jej plynie výpovedná 

lehota. Po jej uplynutí jej bude vyplatené trojmesačné odstupné. Obec postupovala podľa platného 

zákona. 



Materská škola Matiaška má v súčasnosti nahlásených 15 žiakov. V MŠ Matiaška sú dve učiteľky, 

ktorým bol skrátený úväzok na 80% z dôvodu zníženia podielových daní.  

Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov. 

 

K bodu 8/ Enviromentálny fond - dotácie 

     V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov o dotáciach, ktoré v súčasnosti poskytuje 

enviromentálny fond . Nakoľko ani jedna výzva nebola určenými podmienkami pre našu obec 

výhodná. Obec v súčasnosti má podané žiadosti o rekonštrukciu verejného rozhlasu a obnovu okolia 

okolo pamätníka SNP. Obec čaká aj nejakú výzvu ohľadom vybudovania domu smútku, kde má 

vypracované aj projekty. 

Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov.  

 

K bodu 9/ Rôzne  

     V tomto bode starostka obce oboznámila poslancov o doručení žiadosti na obec a to o finančný 

príspevok na zaplatenie školného pre svoje deti a príspevok na zaplatenie miestnych daní. Túto 

žiadosť poslanci Oz Matiaška zamietli a to  5 z prítomných 5. 

     V tomto bode starostka oboznámila poslancov obce o žiadosti o prenájom miestnosti pre občana 

obce Matiaška. Túto žiadosť poslanci prerokovali a zhodli sa na prenájme pre uvedeného občana 

s tým, že aspoň priestory obce nebudú chátravieť, ale budú využité. Cena za prenájom bude 

symbolická + poplatok za energie. Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov. 

Posledný bod v bode rôzne bolo vykurovanie ZŠ, MŠ a obecného úradu. Tu  starostka obce predložila 

návrh o prijatie kuriča na vykurovacie obdobie na dohodu o vykonaní práce. S týmto návrhom 

poslanci súhlasili.  

Za hlasovali 5  z prítomných 5 poslancov 

 

K bodu 10/ 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 5 poslanci z prítomných 5. 

 

K bodu 11/ Diskusia – rôzne 

       V diskusii sa riešili rôzne problémy obce a to ohľadom novely zákona o čipovaní psov 

a registračných známkach pre psoch a vypracovanie nového VZN ohľadom psov v intraviláne obce. 

Potom starostka obce oboznámila poslancov o pokračujúcej oprave plota pri ZŠ a MŠ . Potom 

starostka obce oboznámila poslancov o zvyšovaní cien za vývoz  komunálneho odpadu, predložila 

poslancom opatrenia ohľadom pandemickej situácie obce počas COVID 19 a rôzne opatrenia, ktoré 

vydáva RÚVZ a podľa ktorých obec postupuje. Taktiež oznámila poslancom začiatok výstavby 

detského ihriska pri ZŠ a MŠ Matiaška a to okolo 15 októbra, 



K bodu 12/ Záver 

Po ukončení programu rokovania a diskusie starostka obce ukončila zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva a poďakovala sa za účasť všetkým prítomným. 

       

                                                              D.a.h 

Zapísala: Lešková Beáta                                                     Husivargová Monika 

                                                                                                       Starostka obce 

Overovatelia: 

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

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

 

  

 

 

 

 


