
Obec Matiaška 56, 094 31 

 

                                           Zápisnica  

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matiaške konaného dňa 15.12.2020 o 17.30 hod 

v zasadačke obecného úradu. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny/  

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: 

Program rokovania 

 

1. Zahájenie a privítanie hostí 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Kontrola uznesení z predošlých zastupiteľstiev 

4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021,2022,2023 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra  

7. Materská a Základna škola Matiaška 

8. Verejný rozhlas  

9. Dovolenka- starosta 

10. Schválenie VZN komunálny odpad 

11. Kuchynský odpad 

12. Ihrisko vyúčtovanie 

13. Vyhlásenie výzvy 7.2 MAS  

14. Komunálny odpad 

15. Návrh na uznesenie a hlasovanie o uznesení 

16. Diskusia - rôzne  

17. Záver 

 

 

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

 



               K bodu 2/Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa p.: Leškovú Beátu a overovateľov zápisnice p. Jána 

Husivargu a p. Petra Bangu 

 

K bodu 3/ Kontrola uznesení z predošlých zastupiteľstiev 

 

         V tomto bode starostka obce predložila uznesenia z predošlých OZ Matiaška na kontrolu. 

Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov. 

 

     K bodu 4/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2021,2022,2023 

 

         Starostka obce poslancom OZ Matiaška v tomto bode predložila návrh rozpočtu obce Matiaška 

na rok 2021 a roky 2022 a 2023. Návrh rozpočtu na rok 2021 bol vyvesený na web stránke obce a na 

obecnej tabuli obce a to dňa 25.11.2020 a zvesený bol dňa 14.12.2020. Príjmy na rok 2021 boli 

rozpočtované vo výške246.753,- a výdavky vo výške 246.753,-.Tento návrh rozpočtu poslanci 

prerokovali a odobrili na schválenie. Rozpočty na roky 2022 a2023 vzali na vedomie. Rozpočet bol 

schválený pre všetky strediská obce a to Základna škola, Materská škola, školská jedáleň, školská 

družina, voľby, vpp, DHZ a ostatné strediská.  

 Za hlasovali  5 z prítomných 5 poslancov.  

 

               K bodu 5 / Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020.  

V tomto bode starostka obce predložila poslancom návrh rozpočtového opatrenia č.4. Tento návrh 

poslanci prerokovali a schválili úpravu rozpočtu v uvedených položkách rozpočtu. 

 Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov. 

 

K bodu 6/ Stanovisko hlavného kontrolóra  

 
     Poslancom bolo predložená správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Matiaška na 

roky 2021,2022,2023. Túto správu a vyjadrenie hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 

2021 a roky 2022 a 2023 poslanci vzali na vedomie aj pri schvaľovaní rozpočtu obce. 

Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov 

 

       

 

 

 



                K bodu 7/Materská a Základna škola Matiaška 

V tomto bode sa zhodnotili vykonané práce  v roku 2020 v Základnej a Materskej škole. Základna 

škola bola vybavená potrebnými pomôckami a materská škola prešla opravou podláh, stierok 

a rôznych iných prác. Pribudlo im detské ihrisko a to pre potreby zš a mš Matiaška 43. Starostka obce 

skonštatovala priebeh roku v základnej a materskej škole Matiaška, oboznámila poslancov 

o vynaložených finančných prostriedkov poskytnutých na dezinfekčné prostriedky či už v materskej 

alebo základnej škole. Taktiež oznámila poslancov, že v zš a mš sa vykuruje peletkami a drevnou 

štiepkou. Oboznámila poslancov, že bola podaná žiadosť o dohadovacie konanie na zš a to z dôvodu 

prepustenia učiteľky v zš na pokrytie časti odstupného a na drevnú štiepku. 

     Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov 

 

                K bodu 8/Verejný rozhlas 

Starostka obce oznámila poslancom OZ, že v mesiaci november prebehla oprava a rekonštrukcia  

verejného rozhlasu, ktorá bola  v súčasnej dobe veľmi potrebná z dôvodu mimoriadnej situácie Covid 

19 a rozmáhajúcich sa krádeži v obci. Na verejný rozhlas boli požiadané prostriedky cez projekt 

z MFSR, ktorý obci nebol schválený. Preto pre súrnu potrebu sa rozhlas vyplatí z rez fondu obce 

a bežného rozpočtu. Cena opravy rozhlasu na základe projektu a zmluvy o dielo je vo výške 9.905,- 

eur. 

     Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov 

 

                K bodu 9/Dovolenka starosta 

 Poslancom OZ Matiaška bol predložený návrh na preplatenie dovolenky starostke obce za rok 2019 

v počte dní 20. Starostka obce oznámila poslancom OZ, že nebola možnosť vybrať túto dovolenku 

a to z dôvodu dlhodobej PN a to od 01.01.2020 do 31.05.2020. Poslanci sa jednohlasne zhodli, že 

dolenka starostovi bude preplatená za rok 2019 v počte 20 dní. Zároveň navrhli starostovi odmenu vo 

výške 500,- eur netto za vykonanú prácu v roku 2020 počas pandemickej situácie, ktorá trvá dodnes. 

     Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov 

 

                K bodu 10/Schválenie VZN  komunálny odpad 

 Starostka obce predložila poslancom OZ Matiaška návrh VZN o poplatku za komunálny odpad. VZN 

bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a na web stránke obce a to 25.11.2020 a zvesené bolo dňa 

14.12.2020. Poplatok za komunálny odpad za zvyšuje zo sumy 9,- eur na osobu na sumu 11,- eur na 

osobu. Zvýšenie bolo nutné z dôvodu zvýšenia cien a prepočtu obce za vývoz a uskladnenie odpadu 

počas roka 2020. 

     Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov 

 

                K bodu 11/Kuchynská odpad 

 Na základe zákona o odpadoch č. 79/2015 par. 81 ukladá obci zaviesť systém triedenia kuchynského 

odpadu. Po 1.1.2021, zákon stanovuje jedinú výnimku kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť a to je 



že obec preukáže, že 100% obyvateľov kompostuje odpad vo svojich domácich kompostoviskách. Na 

základe tejto výnimku obec zakúpi kompostery, ktoré si občan bude môcť zakúpiť a obecnom úrade 

alebo si občas vyhotoví kompostovisko alebo sám zakúpi komposter. Na základe našich vedomosti 

kompostuje približne cca 70% obyvateľov do tohto času. 

     Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov 

 

                   K bodu 12/Ihrisko vyúčtovanie 

  V tomto bode starostka obce predložila poslancom vyúčtovanie za detské ihrisko pri mš a zš 

Matiaška. Kontrola na úrade vláde prebehla úspešne a bola postúpená na úrad verejného 

obstarávania. Celková cena diela bola 8.661,-, kde 8.000,- eur bolo zaplatené z dotácie úradu vlády 

a 661,- eur z RF obce. Za verejné obstarávanie bola zaplatená suma vo výške 360,- eur takisto z RF 

obce. 

     Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov 

 

                     K bodu 13/Vyhlásenie výzvy 7.2 MAS 

  Starostka obce oznámila poslancom možnosť zapojenia sa do výzvy, ktorú vyhlásila miestna akčná 

skupina MAS Slanské vrchy. Po prerokovaní zapojenia sa poslanci zhodli na tom, že nie je efektívne 

zapojiť sa do tejto výzvy, lebo nie je isté či bude schválená pre našu obec. 

     Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov 

 

                     K bodu 14/Správa audítora za rok 2019 

  Poslancom OZ Matiaška bola predložená správa z ukončeného audítu za rok 2019. Audít vykonala 

zazmluvnená audítorka Ing. Herpáková. 

     Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov 

 

                       K bodu 7/Návrh na uznesenie  

Návrh na uznesenie bol jednohlasne prijatý. Za hlasovali 5 poslanci z prítomných 5. 

 

K bodu 16/ Rôzne-diskusia 

V tomto bode sa rokovalo o bežných problémoch obce. Hlavným problémom obce je v súčasnosti 

výstavba domu smútku, ktorý je pre obec veľmi potrebný. Starostka poďakovala poslancom OZ 

Matiaška za celoročnú pomoc pri realizovaní rôznych brigád a udelených prác. Poslancovi Bangovi 

poďakovala za vyhotovenie informačnej tabule pre obec, ostatní boli nápomocní pri všetkých 

prácach, ktoré v roku 2020 obec zrealizovala. Popriala im krásne Vianoce počas vyčíňania vírusu 

a veľa síl do nového roka 2021 a tým ukončila posledné zastupiteľstvo v roku 2020. 

 



 

K bodu 9/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: 

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

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

 

  

 

 

 

 


