Obec Matiaška 56, 094 31

Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matiaške konaného dňa 05.06.2020 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. Kontrola uznesení z predošlých zastupiteľstiev
4. Návrh záverečného účtu obce
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020
6. Výstavba ihriska MŠ
7. Materská a Základna škola Matiaška
8. Verejný rozhlas – projekt
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce od 01.07.2020 do 31.12.2020
10. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2019
11. Vyhlásenie výzvy 7.2 MAS
12. Komunálny odpad
13. Návrh na uznesenie a hlasovanie o uznesení
14. Diskusia - rôzne
15. Záver
Tento program bol jednohlasne prijatý, za hlasovali 4 poslanci z prítomných 4.
K bodu 2/Určenie zapisovateľa
Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľa p.: Mgr. Slavomíra Hrica a overovateľov zápisnice p.
Peter Banga a Ján Husivarga
Zapisovateľka – Husivargová Monika

K bodu 3/Kontrola uznesení z predošlých zastupiteľstiev
Poslancom obce boli predložené uznesenia z predošlých zastupiteľstiev na ich kontrolu. Po ich
skontrolovaní sa pristúpilo k ďalšiemu bodu rokovania.

K bodu 4/ Návrh záverečného účtu obce Matiaška za rok 2019.
V tomto bode starostka obce predložila návrh záverečného účtu obce Matiaška za rok 2019
s ktorým boli poslanci obce podrobne oboznámení. Po jeho prerokovaní bude návrh záverečného
účtu Matiaška vyvesený na web stránku obce, kde bude visieť 15 dní.
Za hlasovali 4 z prítomných 4 poslancov.

K bodu 5/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2 /2020.
Starostka obce poslancom OZ Matiaška v tomto bode predložila návrh na úpravu rozpočtového
opatrenia č. 2/2020. Toto rozpočtové opatrenie sa prerokovalo a jeho návrh bol schváleny.
Za jeho prijatie hlasovali 4 z prítomných 4 poslancov.

K bodu 6 /Výstavba ihriska pri MŠ a ZŠ Matiaška
V tomto bode starostka obce Matiaška oboznámila poslancov so začatím verejného obstarávania
na výstavbu detského ihriska na ktoré boli poukázané peňažné prostriedky vo výške 8,000 eur v roku
2019 ako kapitálové a prenos bol do roku 2020. K tejto dotácii je aj spoluúčasť obce. Poslancom boli
predložené rôzne návrhy detských ihrísk. Poslanci obce Matiaška prerokovali výstavbu a boli
stotožnení s podanými návrhmi.
Na vedomie 4 z prítomných 4 poslancoch.

K bodu 7/ Materská a Základna škola Matiaška
Starostka obce Matiaška oboznámila poslancov obce o situácií v Materskej a Základnej školy. Pre
mimoriadnu situáciu na Slovensku kvôli pandémii Covid 19 boli od 12.03.2020 zatvorené Materská
a Základná škola v Matiaške. Žiaci v Základnej škole Matiaška majú vyučovanie doma, kde im
pravidelne roznášajú pracovné listy ich učitelia. Od 01.06.2020 bolo dobrovoľné nastúpenie do školy.
Na ZŠ Matiaška sa prihlásilo 5 žiakov, ktorí boli v škole iba 1 deň. Na druhý deň ich už rodičia do školy
nedali a to z dôvodu nepodávania teplej stravy, ktorá je nerentabilná pri tomto počte žiakov. Poslanci
boli oboznámené aj s finančnou situáciou ZŠ, kde súčasne normatívy pokryjú iba časť miezd
a odvodov a na prevádzku už neostáva nič, preto ju musí dotovať obec. Obec požiadal aj
o dohodovacie konanie ešte vo februári roku 2020 no do dnešného dňa nám nebol oznámený žiaden
výsledok. Takisto poslanci boli oboznámení, že do 10.06.2020 prebieha výberové konanie na
riaditeľa Základnej školy Matiaška, ktorému uplynulo 5 ročné funkčné obdobie.
Materská škola v Matiaške má v súčasnej dobe 14 žiakov no k 01.06.2020 nebola otvorená MŠ
Matiaška z dôvodu malých priestorov a možnému zabráneniu nákazy chorobou. Riaditeľka a učiteľka

MŠ Matiaška boli ku koncu mája na PN a OČR. Od 01.06.2020bude ich úväzok na 80%. Poslanci boli
oboznámení aj s nedostatkom financií čo sa týka originálnych kompetencií. Obci boli ponížené
podielové dane z ktorých obec financuje aj MŠ, ŠKD a ŠJ. Starostka oznámila poslancom o možnej
reorganizácií Materskej školy ohľadom financií.
Po prerokovaní týchto problémov prítomní poslanci 4 zo 4 vzali na vedomie uvedené problémy na
vedomie.

K bodu 8/ verejný rozhlas – projekt
Tento bod bol sa zaoberal verejným rozhlasom obce Matiaška, ktorý je v súčasnej dobe nefunkčný.
Starostka obce dala spracovať projekt a rozpočet na vybudovanie nového miestneho rozhlasu, ktorý
je v našej obci po obecnej tabuli a web stránke obce dôležitým nástrojom pre oboznámenie
verejnosti o rôznych oznamoch, udalostiach a to nielen obce. Financovanie rozhlasu sa predpokladá
z podanej žiadosti na MFSR ak bude schválená. Po prípade je možnosť financovania aj splátkovým
kalendárom.
Na vedomie 4 z prítomných 4 poslancov.

K bodu 9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Matiaška
Poslancom bol predložený návrh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Matiaška Ing.
Miroslavy Kobyľanovej a to od 01.07.2020 do 31.12.2020. Návrh bude zameraný hlavne na kontrolu
čerpania dotácií, kontrolu zákaziek s verejným obstaravaním, kontrola príjmov , výdavkov
a finančných operácii.
Na vedomie 4 z prítomných 4 poslancov

K bodu 10/ Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce Matiaška za rok 2019
V tomto bode bola poslancom predložená správa hlavného kontrolóra obce Matiaška o kontrolnej
činnosti za rok 2019 a to od 01.01.2019 do 31.12.2019.
Na vedomie 4 z prítomných 4 poslancov

K bodu 11/ Vyhlásenie výzvy 7.2 MAS
Starostka obce Matiaška oboznámila poslancoch obce o výzvach miestnej akčnej skupiny MAS. Je
vyhlásená výzva 7.2 kde sa môžu zapojiť obce, ktoré sú v MAS. Na miestnu akčnú skupinu bude
pridelená určitá suma finančných prostriedkov ktorá bude rozdelená obciam, ktoré sa zapoja do tejto
výzvy. Obec Matiaška plánuje výstavbu Domu smútku, kde má vypracovaný projekt aj rozpočet na
rekonštrukciu a vybudovanie Domu smútku. Rozpočet projektu je na sumu cca 86.000,- eur a preto
pre obec Matiaška je pridelenie finančných prostriedkov z miestnej akčnej skupiny cez výzvu 7.2
nepostačujúci nakoľko by obec mala ďalšie náklady a to na prerábanie projektu na oveľa nižšiu sumu
a preto obec plánuje v blízkej budúcnosti po vyhlásené výzvy 7.4 sa hneď zapojiť.
Na vedomie 4 z prítomných 4 poslancov.

K bodu 12/ Komunálny odpad obce
Tento bod bol venovaný komunálnemu odpadu v obci. Starostka obce oboznámila poslancov
o uzatvorení zmluvy s firmou Kosit na vývoz veľkoobjemových kontajnerov, ktorá je finančne
výhodnejšia ako firma Fúra Rozhanovce. Taktiež oznámila poslancom, že v našej obci je nízka miera
vytriedenosti odpadu a to cca 16%. Preto vyzýva občanov aby pristupovali k triedeniu odpadu
zodpovedne a čím viac triedili komunálny odpad.
Na vedomie 4 z prítomných 4 poslancov.

K bodu 13/ 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 14/ Diskusia – rôzne
V diskusii sa 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 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: Husivargová Monika

Husivargová Monika
Starostka obce

Overovatelia:
............................................
...........................................

