
Obec Matiaška 56, 094 31 

 

                                           Zápisnica  

 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matiaške konaného dňa 30.09.2019 o 18.00 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 zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie – rozpočtové opatrenie č.3 – úprava rozpočtu 

4. Oznámenie o použití  dotácií na obec DHZ, FPU, MFSR, VUC, VRV 

5. Správa a údržba ciest – majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod 

Cestami II. A III. triedy 

6. Odpustová slávnosť - Matiaška 

7. Návrh na uznesenie 

8. Rôzne 

9. Záver 

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

 

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/ Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3/2019. 

         V tomto bode starostka obce predložila návrh úpravy rozpočtu a to rozpočtovým opatrením č. 

3/2019 

Za hlasovali 4 z prítomných 4 poslancov. 

 

K bodu 4/ Oznámenie o použití dotácii na obec DHZ, FPU, MFSR, VUC, VRV 

         Starostka obce poslancom OZ Matiaška v tomto bode oboznámila poslancov o použití dotácií 

ktoré boli obci v tomto roku udelené. Dotácia DHZ vo výške 1.400,- eur bola použitá na nákup 

odevov, školenie a pracovného náradia. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške . Na dotácii sa podieľala 

obec aj svojim spolufinancovaním a to vo výške 120,61. Z fondu podpory umenia bola poskytnutá 

dotácia vo výške 5.000,- eur na vybavenie obecnej knižnice, ktorá bola použitá na určený účel. Takisto 

tam bolo spolufinancovanie obce vo výške 648,- eur. Obci bola poskytnutá dotácia z MFSR na bežné 

výdavky vo výške 9.400,- a to na opravu ocú /chodník, fasáda, strop/. K tejto dotácií bolo 

spolufinancovanie obce vo výške 10% a použitie do konca roka 2019. Obci Matiaška bola poskytnutá 

dotácia na výjazdovom rokovaní vlády v Hanušovciach n.T  vo výške 14.000,- eur a to na 

rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove ocú Matiaška. Táto dotácia je kapitálová a jej požitie je 

do roku 2020. Rekonštrukcia wc začala prebiehať. Dotácia VUC Prešov bola obci schválená vo výške 

2.000,- eur. Obec zakúpila vybavenie kuchyne riadom vo výške 2597,20. Spolufinancovanie obce je vo 

výške 597,20 eur. Dotácia obci vo výške 2.000,- eur bude poskytnutá až po predložení vyúčtovania, 

ktoré bolo predložené do 31.08.2019. 

Na vedomie 4 z prítomných 4 poslancov.  

 

      K bodu 5 / Správa a údržba ciest- majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestami II. A III. 

Triedy v obci Matiaška.  

V tomto bode starostka obce predložila poslancom žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 

pod cestami II. A III. Triedy od správy a údržby ciest PSK. Predmetom záujmu sú pozemky, ktoré sú vo 

vlastníctve obce. Pozemky obce chcú odkúpiť za symbolické 1, - euro. K tomuto bodu poslanci nemali 

výhrady a odsúhlasili odpredaj pozemkov pod cestami II. A III. Triedy. 

 Za hlasovali 4 z prítomných 4 poslancov. 

 

K bodu 6/ Odpustová slávnosť Matiaška /27.10.2019/ 

     V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ Matiaška návrh o uskutočnenie odpustovej 

tanečnej zábavy pre starších aj mladších občanov obce a to v nedeľu 27.10.2019 v čase od 20.00 hod 

do 02.00 hod. 

Za hlasovali 4 z prítomných 4 poslancov 

 

 

 



 

 

K bodu 7/Návrh na uznesenie Návrh na uznesenie bol jednohlasne prijatý. Za hlasovali 4 poslanci 

z prítomných 4. 

 

K bodu 8/ Rôzne 

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

výstavba domu smútku, ktorý je pre obec veľmi potrebný. Starostka informovala poslancov akonáhle 

vyjde nejaká výzva ohľadom domu smútku hneď sa do nej zapojíme, nakoľko projekty už máme 

vypracované. Zároveňň poďakovala všetkým poslancom, ktorí sú nápomocní obci pri akejkoľvek 

oprave /komíny – Hric, Banga, kotol a mnohé iné práce p. Husivarga, elektrina – p. Durkoš a p. 

Terkanič je nápomocný hlavne prác na ihrisku. 

 

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: 

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

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

 

  

 

 

 

 


