Obec Matiaška 56, 094 31

Zápisnica
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matiaške konaného dňa 12.12.2019 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 VZN poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
4. Schválenie rozpočtu na rok 2020 a návrh na roky 2021 a 2022
a stanovisko kontrolóra obce
5. Schválenie zámeru predaja obecného pozemku
6. Schválenie – rozpočtové opatrenie č.4 – úprava rozpočtu
7. Materská a Základná škola Matiaška
8. Návrh na vyradenie drobného majetku ou, zš, mš, šj, a škd
9. Ihrisko zš oboznámenie o prijatí dotácie
10.Rekapitulácia roka 2019
11.Návrh na uznesenie
12.Diskusia / dovolenka starosta /
13.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
Durkoša a p.Mariána Terkaniča

K bodu 3/ Schválenie VZN poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V tomto bode starostka obce predložila návrh VZN poplatok za komunálne a drobné stavebné
odpady. Komunálny odpady bol zvýšený z 8,- eur na 9,- eur s účinnosťou od 01.01.2020 a drobný
stavebný odpad bol schválený za 1 kg stavebného odpadu 0,50 eur. S týmto návrhom poslanci bez
námietok súhlasili s tým, že postupne sa bude odpad zvyšovať nakoľko ceny za vývoz odpadu stúpli.
Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov.

K bodu 4 / Schválenie rozpočtu na rok 2020 a návrh na roky 2021 a 2022
Starostka obce poslancom OZ Matiaška v tomto bode predložila návrh rozpočtu na rok 2020
a informatívny rozpočet na roky 2021 a 2022. Rozpočet bol prerokovaný a neboli k nemu žiadne
výhrady. Starostka oboznámila poslancov, že v priebehu roka sa robí úprava rozpočtu a rozpočtovými
opatreniami. Príjem rozpočtu bol schválený vo výške 271.411,- eur a výdaj vo výške 271.411,- eur.
Rozpočet na rok 2020 je vyrovnaný.
Za hlasovali: 5 z prítomných 5 poslancov.

K bodu 5 / Schválenie zámeru predaja obecného pozemku
V tomto bode starostka obce opakovanoe predložila poslancom zámer predaja nehnuteľného
majetku obce Matiaška v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obce a to
pozemok evidovaný Okresným úradom vo Vranove nad Topľou, katastrálnym odborom, pre okres
Vranov nad Topľou, obec Matiaška k.ú. Matiaška.
-parcela registra „C“ , parc. číslo 164/2- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2 vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/1 z celku, ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 102/2018 zo
dňa 06.08.2018, vyhotoviteľom ktorého je GP – 3 s.r.o. Jesenná 1, 080 01 Prešov, IČO: 36447992,
číslo úradného overenia: G1-444/2018.
Budúcim nadobúdateľom je:
Peter Pavelica, nar. 22.05.1984, r.č. 840522/9151, Matiaška 10, SR
Kúpna cena: 3,30 Eur za 1 m2, spolu za výmeru 39,60 Eur.
Dôvod hodný osobitného zreteľa: Dôvodom odpredaja je vyrovnanie pozemku ku krajnici cesty,
narovnako s ostatnými rodinnými domami.

Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov.

K bodu 6/ Schválenie – rozpočtové opatrenie č.4 – úprava rozpočtu
V tomto bode starostka obce predložila poslancom OZ Matiaška návrh rozpočtového opatrenia č.
4 rok 2019. Rozpočtové opatrenie č. 4 bolo schválené bez výhrad.
Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov
K bodu 7/ Materská a Základná škola Matiaška

V tomto bode sa starostka obce a poslanci OZ Matiaška venovali problematike základnej
a materskej školy Matiaška. Škola začala vykurovanie s drevnými peletkami, ktoré sú lacnejšie a majú
lepšiu výhrevnosť. Základnej škole sa znížil počet žiakov a týmto im klesnú aj normatívy, ktoré podľa
predbežných výpočtov pokryjú iba mzdy a odvody pedagogických učiteľov a zamestnancov školy.
Obec v roku 2019 sa zapojila do dohadovacieho konania, kde žiadala navýšenie rozpočtu na
vykurovanie a to na drevnú štiepku alebo peletky a kuriča. Obci bolo v dohadovacom konaní
schválená čiastka vo výške 3000,- eur a zároveň bol upravený rozpočet na školu vo výške -3190,z dôvodu poklesu žiakov. Starostka bude poslancov v priebehu roka informovať o finančnej situácii
v základnej škole a bude robiť úsporné opatrenia.
Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov

K bodu 8/ Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku ou, zš, mš, šj, škd

V tomto bode bol poslancom predložený návrh na vyradenie starého majetku obce za obec,
základnú školu, materskú školu, školskú jedáleň a školskú družinu. Majetok na vyradenie bol
prerokovaný s riaditeľom zš a riaditeľom mš. Na základe toto bolo označený majetok na vyradenie
z dôvodu nefunkčnosti. Ná základe predloženého zoznamu majetku za uvedené strediská bol tento
majetok jednohlasne schválený na vyradenie. Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov
Za hlasovali 5 z prítomných 5 poslancov

K bodu 9/ Ihrisko mš – prijatie dotácie

Starostka obce oznámila poslancom obce Matiaška, že na obec bola prijáta kapitálová dotácia vo
výške 8.000,- na rekonštrukciu ihriska pri materskej škole Matiaška. Dotácia bude presunutá do roku
2020 a použitá na určený účel.
Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov

K bodu 10/ Rekapitulácia roka 2019 / dotácie/

Starostka obce zrekapitulovala rok 2019 a prijaté dotácie na obec. Na obec boli prijaté dotácie vo
výške 14.000,- eur a to na rekonštrukciu sociálnych zariadení, 9.400,- na opravu stropu a chodníka,
fasáda ou, 5.000,- eur ihrisko, VÚC 2000,- eur, DHZ 1400,- eur. Ďalej boli prijaté dotácie z úpsvar za
predložené projekty pre nepracujúcich, dotácie na voľby a rôzne iné dotácie pre zš a mš, ktoré boli
prijaté a použité na určený účel.
Na vedomie 5 z prítomných 5 poslancov

K bodu 11/Návrh na uznesenie Návrh na uznesenie bol jednohlasne prijatý. Za hlasovali 5
poslanci z prítomných 5.

K bodu 12/ Rôzne - diskusia
V tomto bode sa rokovalo o bežných problémoch obce. V tomto bode boloi navrhnuté odmeny pre
poslancov, ktoré budú vyučtované v mesiaci december a vyplatené v mesiaci január 2020. V tomto
bode sa rokovalao aj preplatenie dovolenky starostky obce za rok 2018. Po vyčerpaní dovolenky
v mesiaci december 2019, zostatok dní po prerokovaní s poslancami obce bude preplatená./Za 5
z prítomných 5 poslancov Ďalej bolo poslancom obce predložené stanovisko k rozpočtu na rok 2020
a k rokom 2021 a 2022 ako aj návrh kontrolnej činnosti na rok 2020, ktorý predložila kontrolórka
obce Matiaška Ing. Miroslava Kobyľanová. Starostka obce oznámila poslancom, že dňa 19.12.2019 sa
bude konať v sále obecného úradu vianočná besiedka, kde ich srdečne pozvala a poďakovala sa za
celoročnú spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva Matiaška.
Za hlasovali 5 z prítomných 5

K bodu 13/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:
............................................
...........................................

