
Obec Matiaška 56, 094 31 

 

                                           Zápisnica  

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matiaške konaného dňa 07.12.2018 o 17.00 hod 

v zasadačke obecného úradu. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny/ 2 poslanci OZ Matiaška neprítomní 

Ďalší prítomní: Lešková Beáta- zapisovateľka 

 

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 zapisovateľa  

3. Určenie overovateľov zápisnice 

4. Schválenie rozpočtu na rok 2019   

5. Schválenie rozpočtového Opatrenia č 4/2018 

6. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi za rok 2017 

7. Schválenie Plánu sociálnych služieb Matiaška 

8. Schválenie štatútu obce Matiaška   

9. Schválenie odmien poslancom OZ Matiaška za rok 2018 

10. Vianočné poukážky pre občanov - schválenie 

11. Zásady odmeňovania poslancov – schválenie 

12. VZN sociálne služby č. 1/2018 a VZN č. 2/2018 daň z nehnuteľností, 3/2018 VZN o čistote 

a ochrane VZ, 4/2018 VZN miestne referendum, 5/2018 VZN čas predaja v obchode a čas 

prevádzky - schválenie 

13. Diskusia - rôzne 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

Tento program bol jednohlasne prijatý, za hlasovali 3 poslanci z prítomných 3. Neprítomný Ján 

Hruška a Peter Pavelica 

 

K bodu 2/Určenie zapisovateľa  

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa p.: Leškovú Beátu 

Zapisovateľka - Lešková Beáta 



 

K bodu 3/ Určenie overovateľov zápisnice. 

     Obecné zastupiteľstvo určuje za overovateľov zápisnice: Durkoš Ján a Terkanič Marián. 

K bodu 4/ Schválenie rozpočtu na rok 2019.  

         Starostka obce poslancom OZ Matiaška v tomto bode predložila návrh rozpočtu na rok 2019 

a vyhliadkovo na roky 2020 a 2021. Tento návrh rozpočtu bol vyvesený na obecnej tabuli dňa 

23.11.2018  na mieste obvyklom na zverejňovanie pre občanov obce. Tento návrh rozpočtu poslanci 

schválili so sumami Príjem 233 291 eur a výdaj 233 291 eur. 

Schválili 3 z prítomných 3 poslancov.   

K bodu 5/ Schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2018. 

V tomto bode starostka obce  predložila poslancom obce Matiaška návrh rozpočtového opatrenia č. 

4/2018. Tento návrh rozpočtového opatrenia poslanci jednohlasne schválili. 

Za hlasovali 3 z prítomných 3 poslancoch. 

K bodu 6/ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostke obce za rok 2017 

     V tomto bode starostka obce predložila poslancom návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

za rok 2017 v počte 22 dní t.j. 165 hodín ku dňu 07.12.2018. Dovolenka bola nevyčerpaná z dôvodu 

pracovnej vyťaženosti a množstve pracovných povinností. V mesiaci december bude z tejto 

dovolenky čerpané ešte 2 dni počas vianočných sviatkov. Na preplatenie zostáva 20 dní. Tento bod 

poslanci prerokovali a jednohlasne schválili preplatenie dovolenky starostke obce za rok 2017. 

 Za schválenie 3 z prítomných 3 poslancoch.  

K bodu 7/ Schválenie plánu sociálnych služieb obce Matiaška 

     V tomto bode starostka obce  oboznámila poslancov o vypracovaní Plánu sociálnych služieb pre 

obec Matiaška a predložila ho na schválenie. Po oboznámení poslancov čo obsahuje Komunitný plán 

sociálnych služieb a nutnosti aby tento plán mala obec vypracovaný poslanci OZ Matiaška Plán 

sociálnych služieb Matiaška jednohlasne schválili. 

 Schválili  3 poslanci z prítomných 3 poslancoch. 

K bodu 8/ Schválenie štatútu obce Matiaška 

    V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ Matiaška vypracovaný Štatút obce Matiaška 

nakoľko sa menil zákon o obecnom zriadení 369/1990 Z.z kde novelizácia bola účinná od 1.4.2018 

preto obec musela vypracovať nový štatút obce podľa novelizácie zákona 369/1990 dňom 

01.04.2018. Tento štatút obce po preštudovaní a prerokovaní poslanci OZ Matiaška jednohlasne 

schválili. 

 Za schválenie hlasovali 3 z prítomných 3 poslancoch. 

       

K bodu 9/ Schválenie odmien poslancom OZ Matiaška na rok 2018 

V tomto bode  starostka poslanci OZ Matiaška a starostka obce zhodnotili volebné obdobie 2014 až 

2018 a poslanci schválili odmeny vo výške 100,- netto. Poslancovi Jánovi Durkošovi bude vyplatená aj 



poslanecká odmena za pomocné práce počas roka 2018 vo výške 350,- eur netto. Tento návrh 

odmien za rok 2018 poslanci bez výhrad schválili. 

-  Za schválenie hlasovali 3 z prítomných 3 poslancoch. 

 

K bodu 10/Schválenie poukážok pre občanov obce 

Starostka obce predložila poslancom OZ Matiaška návrh o zakúpenie poukážok pre občanov obce a to 

v sume 20 eur na jeden obytný dom. Jedná sa o poukážky na vianočný nákup tovaru v potravinách 

Jednota Matiaška. Tento návrh poslanci OZ Matiaška jednohlasne schválili. 

 Za schválenie hlasovali 3 z prítomných 3 poslancoch. 

 

K bodu 11/Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obce Matiaška 

Starostka obce predložila poslancom OZ Matiaška vypracované Zásady odmeňovania poslancov obce 

Matiaška. Po prerokovaní týchto zásad odmeňovania poslancami boli zásady schválené.  

Za schválenie hlasovali 3 z prítomných 3 poslancoch 

 

bodu 12/Schválenie VZN Sociálne služby č.1/2018 a VZN č. 2/2018 daň z nehnuteľnosti, VZN 

3/2018 čistota a ochrana VZ, VZN 4/2018 miestne referendum, VZN 5/2018 čas prevádzky a čas 

predaja služieb 

Starostka obce predložila poslancom OZ Matiaška vypracované VZN pre Sociálnu starostlivosť v obci 

a VZN o dani z nehnuteľnosti kde sa mení sadzba dane, ďalej VZN. Po prerokovaní týchto VZN 

o sociálnych službách č.1/2018 a VZN č. 2 o dni z nehnuteľnosti VZN 3/2018 čistota a ochrana VZ, VZN 

4/2018 miestne referendum, VZN 5/2018 čas prevádzky a čas predaja služieb boli uvedené VZN 

schválené.  

Za schválenie hlasovali 3 z prítomných 3 poslancoch 

 

K bodu 13/Diskusia- rôzne 

V diskusii sa preberala rôzna problematika obce. Starostka oboznámila poslancov o ponížení dlhu obe 

Matiaška a to úver na Biomasu bol ponížený za roky 2015-2018 o sumu 68.880 eur vrátane úrokov 

z úveru. Ďalší dlh obce a to je dlh voči štátnemu rozpočtu vo výške 100.000 eur a to je vrátenie 

dotácie vo výške 50.000 a pokuta 50.000 bol ponížený o sumu 24.000 eur. Celkovo za obec boli dlhy 

obce ponížené za 4 roky volebného obdobia 2014 až 2018 vo výške 92.880 eur. Zostatok úveru 

k 30.11.2018 je 13.981,54 a zostatok dlhu voči štátnemu rozpočtu je vo výške 60.100 eur 

k 30.11.2018. Ďalej starostka obce poďakovala odchádzajúcim poslancom za pomoc počas celého jej 

volebného obdobia a to už pri riadení obce, alebo pri rôznych akciách obce ktoré boli v rokoch 2014 

až 2018 v hojnom počte. Ďalej im poďakovala za účasti na obecných zasadnutiach a popriala im veľa 

síl do ďalšieho života. Všetkých poslancov odovzdala pamätné plakety za volebné obdobie 2014 -

2018 ako pamiatku.  Z končiacich poslancoch bol prítomný iba jeden a to Tomáš Pilát ostatní dvaja 

a to Marián Terkanič a Ján Durkoš boli novozvolení.  Zároveň všetkých pozvala na vianočné posedenie 



spojené so súťažou v tvorení ikebán, ktoré bude na obecnom úrade dňa 14.12.2018 so začiatkom 

o 17.00 hod. 

K bodu 14/ Návrh na uznesenie 

     V tomto bode poslanci Oz Matiaška hlasovali za návrh uznesenia. 

Návrh na uznesenie bol jednohlasne prijatý. Za hlasovali 3 poslanci z prítomných 3. 

K bodu 15/ 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: 

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

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

 

  

 

 

 

 


