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Zápisnica
z 19. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matúškove,
konaného dňa 23.06.2022

Prítomní:

starostka obce – Ing. Marta Mészárosová
poslanci obecného zastupiteľstva
Mgr. Mária Tomovičová, hlavná kontrolórka
Ospravedlnili sa: PhDr. László Bukovszky
MUDr. Peter Szabó
Plánované zasadnutie OZ bolo zvolané pozvánkou starostky obce zo dňa 17.06.2022 a konalo
sa na Obecnom úrade v Matúškove. Prílohu tejto zápisnice tvoria všetky materiály predkladané
na tomto zasadnutí.
K bodu č. 1 – Otvorenie
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Matúškove zahájila p. starostka. Privítala
prítomných poslancov a hostí a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo na svojom 19.
plánovanom zasadnutí je uznášaniaschopné.
K bodu č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku p. starostka určila p. Silviu Vargovú a za overovateľov zápisnice
p. starostka navrhla p. Ing. Júliusa Oláha a p. Ing. Ivana Molnára. Za uvedený návrh p.
starostka dala hlasovať. Za návrh bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T.
Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová),
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
K bodu č. 3 – Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
P. starostka oboznámila prítomných s programom zasadnutia a dala hlasovať za program.
Za bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J.
Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie
P. starostka navrhla, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
Ing. Peter Pulen- predseda
Ing.arch. Ildikó Szőcsová
Mgr. Elena Sándor
Za uvedený návrh p. starostka dala hlasovať. Za bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán
Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch.
I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne
schválili.
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K bodu č. 5 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
P. starostka vyzvala p. Ing. I. Molnára, aby predniesol správu o kontrole plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ. K tomuto bodu prítomní poslanci nemali pripomienku a
správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ vzali na vedomie.
K bodu č. 6 – Interpelácia poslancov
O slovo sa prihlásila p. poslanec Ing. J. Oláh, chcel vedieť kedy sa začne stavať nová
autobusová zastávka, a tiež sa opýtal ako stojí súdny spor s p. I. Zelenákom.
P. starostka odpovedala, že dodávateľ nastúpi na realizáciu prác na autobusovej zastávke
28.06.2022. Čo sa týka p. Zelenáka, pojednávanie bolo zase odročené
Ing. I. Molnár: navrhujem riešiť zelenú plochu vo dvore MŠ, resp. pred pavilónom ZŠ,
je to tam vychodené, prašné. Bolo by dobré buď vysadiť trávu, alebo uložiť nejakú vhodnú
umelú plochu.
P. starostka: preveríme možnosti.
K bodu č. 7 – VZN Obce Matúškovo o organizácii miestneho referenda
Poslanci prerokovali predložený návrh VZN Obce Matúškovo o organizácii miestneho
referenda, nikto nemal pripomienky . P. starostka dala hlasovať. Za bolo sedem poslancov
(Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr.
E. Sándor, Ing. arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci
tento návrh jednohlasne schválili.
K bodu č. 8 – Záverečný účet obce za rok 2021
P. starostka poprosila p. kontrolórku Mgr. Máriu Tomovičovú, aby vyhodnotila
záverečný účet Obce Matúškovo za rok 2021. K záverečnému účtu nemala žiadne pripomienky,
ani poslanci nežiadali vysvetlenie.
P. starostka dala hlasovať za schválenie záverečného účtu Obce Matúškovo za rok 2021
a celoročné hospodárenie za rok 2021. Za bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán Román,
Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I.
Szőcsová ), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci plnenie rozpočtu
jednohlasne schválili.
P. starostka dala hlasovať za preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021, zisk vo
výške 252 182,18€ v prospech účtu 428. Za bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán Román,
Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I.
Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci jednohlasne schválili
preúčtovanie výsledku hospodárenia.
P. starostka dala hlasovať za tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z prebytku
hospodárenia za rok 2021 t.j. v sume 31 687,16€. Za bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán
Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch.
I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci jednohlasne schválili
tvorbu rezervného fondu.
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P. starostka dala hlasovať za návrh na prevod finančných prostriedkov vo výške
262 655,00€ do rozpočtu 2022 na krytie kapitálových a finančných výdavkov. Za bolo sedem
poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P.
Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
V ďalšom poslanci brali na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.
K bodu č. 9 – Návrh na určenie počtu poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2026
P. starostka informovala poslancov o návrhu na určenie počtu poslancov OZ na volebné
obdobie 2022-2026. Obecné zastupiteľstvo v Matúškove podľa §166 Zákon č.180/2014 Z.z
Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zákonov znení
neskorších zákonov určuje že OZ v Matúškove bude mať 9 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1
volebnom obvode. P. starostka dala hlasovať. Za bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán
Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch.
I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne
schválili.
K bodu č. 10 – Návrh na určenie rozsahu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh na určenie rozsahu funkcie starostu na
volebné obdobie 2022-2026 a schvaľuje funkciu starostu na plný úväzok na volebné obdobie
2022-2026. . P. starostka dala hlasovať. Za bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán Román,
Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing. arch. I.
Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne
schválili.
K bodu č. 11 – Návrh VZN Obce Matúškovo o podmienkach umiestňovania volebných
plagátov
P. starostka informovala poslancov o návrhu VZN Obce Matúškovo o podmienkach
umiestňovania volebných plagátov, podľa ktorého bude vyhradené miesto na vylepovanie
plagátov pri autobusovej zastávke, na hlavnej ulici pri č. domu 10, na novovybudovaných
reklamných plochách. nikto nemal pripomienky . P. starostka dala hlasovať. Za bolo sedem
poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P.
Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing. arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci VZN jednohlasne schválili.
K bodu č. 12 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
Hlavná kontrolórka obce predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
Poslanci nemali otázky k návrhu.
P. starostka dala hlasovať za návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
II. polrok 2022. Za bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I.
Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing. arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti
a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
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K bodu č. 13 – Rôzne
Žiadosť AQUAMONT spol.s.r.o. –Zriadenie vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo v Matúškove prerokovalo návrh zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na žiadosť AOUAMONT spol.s.r.o., v zastúpení konateľa firmy
p. Ing.arch. V. Perleczkého. Budúci povinný – Obec Matúškovo zriaďuje touto zmluvou
v prospech budúceho oprávneného – AQUAMONT spol.s.r.o. vecné bremeno na parc. č. E-KN
922/50 vedenej na LV č.4374, zastavaná plocha vo výmere 1417m2, k.ú. Matúškovo in
personam, predmetom ktorého je povinnosť Povinného strpieť na Zaťaženej nehnuteľnosti
v celom rozsahu:
a) zriadenie a uloženie časti verejného vodovodu v dĺžke 4,4m
b) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami za účelom realizácie verejného vodovodu.
P. starostka dala hlasovať. Za bolo šesť poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár,
Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), Mgr. T. Mészáros
nehlasoval. Poslanci tento návrh schválili.
Žiadosť Ing.arch. V. Perleczkého - Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena
Obecné zastupiteľstvo v Matúškove prerokovalo žiadosť Ing. arch. V. Perleczkého návrh
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku. Budúci povinný –
Obec Matúškovo zriaďuje touto zmluvou v prospech budúceho oprávneného –
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 vecné bremeno na parc. č. E-KN 922/50
vedenej na LV č.4374, zastavaná plocha vo výmere 1417m2, k.ú. Matúškovo na zriadenie
elekroenergetického zariadenia, a to podzemného káblového NN (1kV) vedenia .
P. starostka dala hlasovať. Za bolo šesť poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár,
Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), Mgr. T. Mészáros
nehlasoval. Poslanci tento návrh schválili.
Zmluva o budúcej zmluve – iSupport s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo v Matúškove prerokovalo na žiadosť iSupport s.r.o návrh zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Budúci povinný – Obec Matúškovo zriaďuje
touto zmluvou v prospech budúceho oprávneného – iSupport s.r.o., IČO 52 535 649 vecné
bremeno na parc. č. E-KN 922/50 vedenej na LV č.4374, zastavaná plocha vo výmere 1417m2,
k.ú. Matúškovo na realizáciu - zriadenie a uloženie časti optického kábla v dĺžke 4,7 m.
P. starostka dala hlasovať. Za bolo šesť poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár,
Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), Mgr. T. Mészáros
nehlasoval. Poslanci tento návrh schválili.
MAXNETWORK s.r.o. – žiadosť o schválenie návrhu zmluvy o zriadení vecného
bremena
P. starostka informovala poslancov o žiadosti spoločnosti MAXNETWORK s.r.o.
o vyjadrenie k PD a predkladala návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
k nehnuteľnostiam parc. č.KN-E 605/101, 665/100 vedených na LV č. 4374 a parc. č. KN-C
6388 na LV č.5301 za účelom uloženia verejnej elektronickej komunikačnej siete
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a telekomunikačnej optickej prípojky, realizátorom ako aj budúcim oprávneným
MAXNETWORK s.r.o. so sídlom Veľké Úľany. Zriadenie vecného bremena je navrhnuté za
jednorázovú odplatu na základe znaleckého posudku po uložení verejnej elektronickej
komunikačnej siete po jej zameraní geom. plánom, ktorý bude vypracovaný spoločnosťou
MAXNETWORK na jej vlastné náklady.
P. starostka dala hlasovať. Za bolo šesť poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár,
Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), Mgr. T. Mészáros
nehlasoval. Poslanci tento návrh schválili.
P. poslanec Mgr. T. Mészáros opustil miestnosť rokovanie.
Ponuka na odkúpenie plynárenského zariadenia od SPP distribúcia, a.s.
P. starostka informovala poslancov o ponuke na odkúpenie plynárenského zariadenia
prenajímaného na základe nájomnej zmluvy č.NZ 10/2009/RCZ od SPP-distribúcia, a.s. . P.
starostka dala hlasovať za prevedenie vlastníctva plynárenského zariadenia v zmysle uvedenej
nájomnej zmluvy za odplatu v sume 1€. Za predaj plynárenského zariadenia bolo šesť
poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor,
Ing.arch. I. Szőcsová. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Voľba prísediacich na Okresný súd Galanta
P. starostka informovala poslancov o žiadosti Okresného súdu v Galante o navrhnutie
kandidátov na zvolenie prísediacich v zmysle zákona §140 ods.1 zák. č.385/2000 o sudcoch
a prísediacich pre tunajší okresný súd na obdobie rokov 2022-2026. Na výzvu v predmetnej
záležitosti zverejnenú v obci spôsobom obvyklým, sa na tunajšom OcÚ nikto neprihlásil. Obec
Matúškovo kandidáta na zvolenie prísediacich nedeleguje.
Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
Obecné zastupiteľstvo v Matúškove prerokovalo „ Návrh na vyporiadanie podielového
spoluvlastníctva“, podaný právnou zástupkyňou, JUDr. Nadeždy Boľovej zo dňa 25.05.2022,
evidované na OcÚ pod č.119/2022 vo veci vyporiadania podielového spoluvlastníctva
k nehnuteľnosti, vedenej na LV č. 1168, konkrétne parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape:
parc.č. 3484 o výmere 1058 m2, druh pozemku: zast. plocha a nádvorie
parc.č. 3485 o výmere 1195 m2, druh pozemku: záhrada
a stavby: s.č. 164 na parc. č. 3484, druh stavby: rodinný dom.
Pri tejto súvislosti p. starostka uviedla, že Obecné zastupiteľstvo v Matúškove dňa
31.03.2022 prerokovalo žiadosť p. Edity Maťašovskej r. Soósovej o ponuku na predaj
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/3 v pomere k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich
sa v obci Matúškovo, k.ú. Matúškovo, zapísaných na LV č.1168, a to pozemky parciel registra
„C“ KN parc. č. 3484, druh: Zastavaná plocha nádvorie, vo výmere 1058 m2 a parc. č. 3485,
druh: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1195 m2 a to za kúpnu cenu 25€ za 1 m2. Menovaná
spoluvlastníčka p. Maťašovská listom zo dňa 16.03.2022 predkladala písomnú ponuku na
výkon predkupného práva podľa § 140 Občianskeho zákonníka. Uznesením č.180/2022 bola
táto ponuka akceptovaná, OZ uplatnilo svoje zákonné predkupné právo na kúpu
spoluvlastníckeho podielu. Vzhľadom k tomu, že sa vynorili nové skutočnosti, p. Maťašovská
prostredníctvom advokátky predložila nový zámer na vyporiadanie podielového
spoluvlatníctva.
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P. starostka: Predtým ako začneme rokovať o podaní JUDr. Boľovej zo dňa 06.06.2022
navrhujem zrušiť uznesenie OZ 180/2022 a dala hlasovať. Za bolo šesť poslancov (Mgr. A.
Himpán Román, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I.
Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne
schválili. Týmto bolo predmetné uznesenie zrušené.
JUDr. Boľová navrhuje vyporiadať podielové spoluvlastníctvo s Obcou Matúškovo na
predmetných nehnuteľnostiach. P. starostka dala hlasovať za tento návrh. Proti bolo 6
poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor,
Ing.arch. I. Szőcsová). Návrh nebol schválený.
Prikročilo sa k prerokovaniu druhého návrhu JUDr. Boľovej, a to reálne rozdelenie
nehnuteľností, s poukazom na skutočnosť, že je to v danom prípade možné.
P. Szőcsová: Navrhujem vytvoriť novú parcelu prednej časti pozemku tak, aby bol
zabezpečený prístup v šírke 3 m ( 3,5 m ) k zostávajúcej časti pozemku pre spoluvlastníka, pani
E. Maťašovskú. Prístup riešiť v ľavej časti pozemku, bližšie k parc. 3482/1 , k domu so s.č.
162. Treba im dať na vedomie ,že nelegálnu stavbu má zbúrať p. Maťašovská na vlastné
náklady, náklady na vypracovanie geometrického plánu majú znášať účastníci v polovici. P.
Szőcsová dala kolovať svoj náčrt.
P. starostka dala hlasovať za 2. návrh JUDr. Boľovej, a to: reálne rozdelenie nehnuteľností.
a to:
1. Geometrickým plánom odčleniť 1/3 podielu prislúchajúcu podľa LV 1168, parc.3484
o výmere 1058 a parc. č. 3485 o výmere 1195 pre Obec Matuškovo .
2. Novú parcelu vytvoriť v prednej časti pozemku tak, aby bol zabezpečený prístup v šírke
3 m ( 3,5 m ) k zostávajúcej časti pozemku pre spoluvlastníka, pani E. Maťašovskú.
Prístup riešiť v ľavej časti pozemku, bližšie k parc. 3482/1 , k domu so s.č. 162
Náklady na vyhotovenie geom. plánu a vytýčenia hranice pozemkov podľa geom. plánu
znášajú účastníci spoločne v polovici.
V termíne najneskôr do 30. 7. 2022 bude účastníkmi podaná spoločne žiadosť o výmaz stavby
domu z katastra nehnuteľnosti.
K podpísaniu kúpnej zmluvy na základe nového GP je potrebné zabezpečiť vypratanie
pozemku, z listu vlastníctva vymazať stavbu domu s.č. 164 a odstrániť nepovolenú stavbu.
Náklady na odstránenie nepovolenej stavby v plnej výške znáša pani Maťašovská, lebo stavba
bola realizovaná bez súhlasu spoluvlastníka Obce Matúškovo a bez povolenia príslušného
stavebného úradu, je čiernou stavbou.
Termín uzavretia kúpnej zmluvy je do 30.9.2022
Tento návrh bol schválený. Za bolo šesť poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár,
Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa
nezdržal hlasovania.
Správa o plnení úloh KPSS za rok 2021
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená správa o plnení úloh KPSS za jednotlivé
priority. Poslanci nemali pripomienky. OZ v Matúškove bralo na vedomie správu o plnení úloh
KPSS Obce Matúškovo za rok 2021.
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Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Matúškovo
Poslanci prerokovali predkladaný návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce
Matúškovo 2022-2030, ktorý obsahuje analýzu stavu poskytovaných služieb, požiadaviek SS,
priority rozvoja SS obce a pod..Členovia OZ nemali pripomienky . P. starostka dala hlasovať.
Za bolo šesť poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen,
Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
P. poslanec Mgr. T. Mészáros sa vrátil do rokovacej miestnosti.
Poskytovanie právnych služieb
P. starostka informovala poslancov o návrhoch zmlúv o poskytovaní právnych služieb
Advokátskou kanceláriou BÁNOS&KOŠÚTOVÁ s.r.o. Oboznámila prítomných so znením
obidvoch návrhov. Prvá alternatíva je zmluvná paušálna odmena podľa Vyhlášky MS SR
č.655/2004 Z.z. vo výške 600€ + DPH/1 mesiac, druhá alternatíva: zmluvná hodinová odmena
podľa Vyhlášky MS SR č.655/2004 Z.z. vo výške 70€ + DPH. Ďalej uviedla, že právne služby
poskytuje našej obci Mgr. Pavol Šuľan, advokát. Je na zváženie OZ, či Obec prijme ponuku
kancelárie BÁNOS&KOŠÚTOVÁ s.r.o., či OZ rozhodne o spoluprácu v ďalšom období a či
bude schválený jeden z návrhov (BÁNOS&KOŠÚTOVÁ s.r.o.)
Ing. Molnár: p. Šuľan dlhé roky zastupoval Obec v právnych konaniach za čo mu patrí
poďakovanie. Je však potrebné upozorniť, že majetkovoprávny spor pred ktorým Obec stojí
(Šárd – cesta) potrebuje zastupovanie s väčšími skúsenosťami a praxou.
P. starostka: pokiaľ sa rozhodneme, že obec bude spolupracovať s Advokátskou
kanceláriou BÁNOS&KOŠÚTOVÁ s.r.o. navrhujem ukončiť zmluvu o poskytovaní právnych
služieb Mgr. Šuľanom zo dňa 02.09.2008 formou dohody.
P. starostka dala hlasovať, či ukončíme zmluvu s p. Šuľanom. Za bolo sedem poslancov
(Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr.
E. Sándor, Ing. arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci
tento návrh jednohlasne schválili.
P. starostka dala hlasovať, kto je za, aby zmluvu o poskytovaní právnych služieb Mgr.
Šuľanom zo dňa 02.09.2008 formou dohody ku dňu 31.08.2022. Za bolo sedem poslancov
(Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr.
E. Sándor, Ing. arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci
tento návrh jednohlasne schválili.
P. starostka dala hlasovať, či obec uzavrie zmluvu o poskytovaní právnych služieb
Advokátskou kanceláriou BÁNOS&KOŠÚTOVÁ s.r.o.. Za bolo sedem poslancov (Mgr. A.
Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor,
Ing. arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
P. starostka dala hlasovať za 1. alternatívu návrhu zmluvy o poskytovaní právnych
služieb Advokátskou kanceláriou BÁNOS&KOŠÚTOVÁ s.r.o. za zmluvnú paušálnu odmenu
podľa Vyhlášky MS SR č.655/2004 Z.z. vo výške 600€ + DPH/1 mesiac či obec uzavrie zmluvu
o poskytovaní právnych služieb Advokátskou kanceláriou BÁNOS&KOŠÚTOVÁ s.r.o.. Za
bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J.
Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing. arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa
nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
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Šárd- cesta
P. starostka informovala OZ, v akom štádiu je zápis GP č. 24/2022. Na základe výzvy
katastr. Odboru OÚ Galanta je potrebné k zápisu doložiť rozhodnutie odboru starostlivosti o ŽP
OÚ Galanta k zmene druhu pozemku z vodnej plochy na zastavanú, a Obec Matúškovo musí
deklarovať, že sa na daných parcelách nachádza cesta.
Po zápise GP, resp. priebežne sa budeme zaoberať s majetkovoprávnym vysporiadaním
predmetných pozemkov v zmysle platnej legislatívy.
Pri tomto bode p. starostka navrhla poslancom aby sa schválilo uznesenie súvislosti
s majetkovoprávnym vysporiadaním súkromných pozemkov vo vlastníctve, prípadne
v spoluvlastníctve súkromných, fyzických alebo právnických osôb na ktorých sa nachádzajú
inžinierske verejnoprospešné stavby, chodníky, miestne komunikácie vrátane ich ochranných
pásiem a pod., navrhla schváliť pre tento uvedený účel kúpnu cenu vo výške max. 6 € ( slovom
šesť) za m2 pozemku pri odkúpení takýchto pozemkov. Tento návrh dala p. starostka na základe
konzultácií so starostami okolitých obcí. Poslanci nemali iný návrh, tak p. starostka dala
hlasovať: kto je za, aby obec uzavrela kúpne zmluvy za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania súkromných pozemkov vo vlastníctve, v spoluvlastníctve súkromných,
fyzických alebo právnických osôb na ktorých sa nachádzajú inžinierske verejnoprospešné
stavby, chodníky, miestne komunikácie vrátane ich ochranných pásiem a pod., za kúpnu cenu
vo výške max. 6 € ( slovom šesť) za m2 pozemku pri odkúpení takýchto pozemkov. Za bolo
sedem poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh,
Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing. arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal
hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
ÚP
P. starostka informovala prítomných o priebehu spracovania zmien a doplnkov k ÚP.
Uviedla, že žiadosti Obce o dotáciu na vypracovanie ÚP nebolo vyhovené. Preto je nevyhnutné
vykalkulovať akým percentom, akou čiastkou sa budú žiadatelia o zmenu ÚP spolupodieľať na
nákladoch.
P. Szőcsová: Navrhujem určiť balíky “ veľké, stredné a malé“ lebo nie každý má
rovnakú výmeru plochy a ani charakter budúcich investícií.
P. Oláh: Sú aj nové žiadosti?
P. starostka: Áno pribudli aj nové zámery, zatiaľ je všetko v štádiu rozpracovanosti.
P. Szőcsová: Nepáči sa nám, že spracovateľka zapracovala už aj niektoré nové
podklady, ktoré ešte Obec neodsúhlasila. A ešte navrhujem, aby bola vytvorená rezerva pre
prípad že niekto stiahne späť svoje podanie. V prípade, že bude návrh na rozpis peňažného
vkladu na vypracovanie ÚP navrhujem tento návrh rozposlať členom zastupiteľstva, a na
najbližšom zasadnutí bude rozhodnuté.
Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 2819/2
P. starostka informovala poslancov o žiadosť o odkúpenie pozemku na parc. č. C KN
2819/2 vo výmere 40m2 v k.ú. Obce Matúškovo, neevidovanú na LV. Je to časť pozemku
parcela č. E KN vo vlastníctve obce. P. starostka dala hlasovať o zahájenie procesu predaja. Za
bolo sedem poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh,
Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Poslanec p. Mészáros opustil rokovanie.
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iSupport s.r.o. - projekt
Na zasadnutí bol predložený projekt vybudovania optickej siete v Obci Matúškovo
v súvislosti s uznesením č.127/2021. P. starostka dala hlasovať za zahájenie procesu verejného
obstarávania. Za bolo šesť poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh,
Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), Mgr. T. Mészáros nehlasoval. Poslanci
tento návrh schválili.
Premiestnenie pamätných tabúľ
Členovia OZ prerokovali možnosť, resp. potrebu premiestnenia pamätných tabúľ na
počesť hrdinskej sovietskej armády, ktorá oslobodila dňa 01.04.1945 našu obec, ďalej tabule
odhalenej v 1955 na počesť padlým vojakom Červenej armády z budovy s.č. 528 ( bývalý
MNV) a tabule na pamiatku slovenského básnika, autora slovenskej štátnej hymny z budovy
s.č. 525 (sídlo ZŠ J. Matúšku). Poslanci navrhli tabuľu J. Matúšku umiestniť na budovu MŠZŠ a ďalšie 2 na námestí , na budovu informačného pavilónu.
P. starostka dala hlasovať. Za bolo šesť poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár,
Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa
nezdržal hlasovania.
Žiadosť SPF Bratislava
P. starostka oboznámila prítomných o žiadosti SPF zo dňa 23.06.2022 o vyjadrenie
Obce Matúškovo k zmene druhu pozemku. Jedná sa o parcelu C-KN 6431, o výmere 8333m2,
ktorá by bola preklasifikovaná z ostatnej plochy na lesný pozemok. Vzhľadom k tomu, že sa
toho času pripravuje dokument RÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability
a obecný úrad pripravil stanovisko s požiadavkou ohľadne zachovania biokoridoru, zachovania
ekologického a krajinotvorného významu tejto lokality.
P. starostka doporučila odročiť vybavenie žiadosti SPF. P. starostka dala hlasovať. Za
bolo šesť poslancov (Mgr. A. Himpán Román, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr.
E. Sándor, Ing.arch. I. Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
K bodu č. 14 – Návrh na uznesenie
Ing. P. Pulen, predseda návrhovej komisie predniesol uznesenia prijaté na 19.
plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
P. starostka dala hlasovať za prijaté uznesenia. Za bolo šesť poslancov (Mgr. A.
Himpán Román, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Ing. P. Pulen, Mgr. E. Sándor, Ing. arch. I.
Szőcsová), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne
schválili.
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K bodu č. 15 – Záver
Po prijatí uznesení p. starostka poďakovala prítomným za aktívnu účasť a týmto bolo 19.
plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončené.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Július Oláh...................................................
Ing. Ivan Molnár..................................................

Zápisnicu zapísala:
Silvia Vargová
V Matúškove, 23.júna 2022

