Zápisnica z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa
25.08.2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny k zápisnici
Program zasadnutia OZ:
1./ Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Kontrola plnenia uznesení
4./ Zmluva s VVS o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
Matiašovce – prejednanie a schválenie
5./ Kúpa pozemkov od pani Humeníkovej za účelom prístupovej cesty k ČOV - parc. č. 275/1 o výmere
203,30 m2 na LV č. 410 a ostatné priľahlé pozemky pod ihriskom a podobne - spolu vo výmere 521,80
m2
6./ Rôzne
7./ Interpelácie poslancov (investície, akcie v obci, podnety občanov)
8./ Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ondavské Matiašovce otvoril o 16:15 hod. a viedol starosta
obce Bc. Martin Mika, ktorý privítal všetkých prítomných poslancov. Konštatoval, že zasadnutie je
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov (Slavkovský, Macko, Sarik, čurlejová, Mika) z celkového
počtu 7, takže je uznášania schopné.
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Pán starosta navrhol pani Čurlejovú a pána Miku za overovateľov zápisnice, zapisovateľka – pani
Košťalová.
Hlasovanie: za: 5 ( Slavkovský, Macko, Sarik, Čurlejová, Mika)
proti: 0, zdržal sa: 0

2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. Starosta
obce dal o zmene programu hlasovať.
Hlasovanie: za: 5 (Slavkovský, Macko, Sarik, Čurlejová, Mika)
proti: 0, zdržal sa: 0

3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce a informoval poslancov o tom, že z posledného
zasadnutia OZ boli splnené všetky uznesenia.
Hlasovanie: za: 5 (Slavkovský, Macko, Sarik, čurlejová, Mika)
proti: 0, zdržal sa: 0

4. Zmluva s VVS o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu
Matiašovce – prejednanie a schválenie
V tomto bode poslanci Obecného zastupiteľstva vo veci zverenia majetku obce do správy VVS, a. s.
prerokovali a schválili predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Hlasovanie: za: 5 (Slavkovský, Macko, Sarik, čurlejová, Mika)
proti: 0, zdržal sa: 0

5. Kúpa pozemkov od pani Humeníkovej za účelom prístupovej cesty k ČOV - parc. č. 275/1 o výmere
203,30 m2 na LV č. 410 a ostatné priľahlé pozemky pod ihriskom a podobne - spolu vo výmere 521,80
m2
V tomto bode pán starosta oboznámil poslancov so zámerom odkúpiť od pani Humeníkovej, za účelom
prístupovej cesty k ČOV, pozemky pod ihriskom a ostatné priľahlé pozemky v jej vlastníctve:
- parc. č. 275/1 o výmere 203,30 m2 na LV č. 410
a ostatné priľahlé pozemky pod ihriskom a podobne - spolu vo výmere 521,80 m2
- na LV č. 159: parc. č. 263/500 o výmere 162,17 m2, parc. č. 263/2 o výmere 102,96 m2,
parc. č. 263/1 o výmere 21,58m2, parc. č. 263/501 o výmere 65,63 m2
- na LV 410: parc. č. 275/2 o výmere 66,20 m2, parc. č. 275/500 o výmere 103,25 m2
za cenu 0,50 € za m2
Pán Slavkovský navrhuje osloviť všetkých vlastníkov pozemkov, ktoré potrebujeme pre účely prístupovej
cesty k ČOV a spýtal sa, prečo sa nekupovali pozemky keď boli lacnejšie.
Starosta odpovedal, že jedine bývalý starosta pán Repko kúpil pozemky pod ČOV a časť prístupovej
cesty. Jeho nástupkyňa pani Mražiková nenadobudla žiadne pozemky, aj keď p. Slavkovský bol v tom
čase poslancom OZ a jej zástupcom takže bolo potrebné to riešiť prioritne vtedy keď sa vypracovala aj
projektová dokumentácia na kanalizáciu obce v hodnote 450 000 SK, z ktorej bola jasná potreba tejto
prístupovej cesty. Starosta ďalej uviedol, že časť parciel, ktorých vlastníci boli ochotní odpredať, sa už
odkúpila a že ďalej vyvíja v tomto smere úsilie.
O 17:00 došiel pán poslanec JUDr. Róbert Čalfa.
Pán Čalfa neodporúča kupovať pozemky v extraviláne pred pozemkovými úpravami. Navrhuje zvolať
stretnutie – zasadnutie všetkých vlastníkov týchto parciel a vykúpiť parcely v celku aby bol celý
pozemok na cestu.
Hlasovanie: za: 4 (Slavkovský, Macko, Sarik, Čurlejová)
proti: 0, zdržal sa: 2 (Čalfa, Mika)

6. Rôzne
V tomto bode pán starosta oboznámil poslancov o mimoriadnom stave v obci zapríčinenom
nedostatkom vody, obec núdzovo zásobuje obyvateľov objednávaním vody cisternou z VVS, a.s.
a z Malej Domaše z odberného miesta.

Hlasovanie: za: 6 (Čalfa, Slavkovský, Macko, Sarik, Čurlejová, Mika)
proti: 0, zdržal sa: 0
13. Interpelácie poslancov (investície, akcie v obci, podnety občanov)
Neboli žiadne návrhy.
14. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 18:40 hod. ukončil zasadanie obecného
zastupiteľstva.

Zápisnicu vyhotovil zapisovateľka:
Katarína Košťalová
.............................................
podpis

Overovatelia zápisnice:
...............................................
Ing. Mika Ľudovít

...................................................
Jana Čurlejová

