Zápisnica
z 8. plánovaného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Matúškove,
konaného dňa 8.10.2020

Prítomní: starostka obce– Ing. Marta Mészárosová
kontrolórka Obce Matúškovo – Mgr. Mária Tomovičová
poslanci obecného zastupiteľstva ( viď. prezenčná listina – príloha)
ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny
Plánované verejné zasadnutie OZ bolo zvolané pozvánkou starostky obce zo dňa 30.09.2020
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
8.plánovanom zasadnutí je uznášaniaschopné.

K bodu č.2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku p. starostka určila Bc. Eriku Csomorovú a za overovateľov zápisnice
p. starostka navrhla p. Ing. Petra Pulena a Mgr. Anitu Bartalos. Za uvedený návrh p. starostka
dala hlasovať. Za bolo deväť poslancov ( Mgr..A.Bartalos, PhDr. L. Bukovszky, Mgr.
T.Mészáros, Ing. I.Molnár, Ing. J.Oláh, Mgr. E.Sándor, Ing. P.Pulen, Ing.arch.I.Szőcsová,
MUDr. P. Szabó), 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 navrhla, aby po schválení
programu zasadnutia dostal slovo p. JUDr. Róbert Keller občan Matúškova, ktorého žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku je zahrnutá v bode č. 9 rôzne.
P. starostka dala hlasovať za návrh programu zasadnutia s touto zmenou.
Za bolo deväť poslancov ( Mgr..A.Bartalos, PhDr. L. Bukovszky, Mgr. T.Mészáros, Ing.
I.Molnár, Ing. J.Oláh, Mgr. E.Sándor, Ing. P.Pulen, Ing.arch.I.Szőcsová, MUDr. P. Szabó),
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
za uvedený program. Poslanci program zasadnutia jednohlasne schválili.
P.starostka dala slovo p. JUDr. R. Kellerovi.
JUDr. Róbert Keller informoval prítomných, že na obecný úrad bola doručená žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku v k.ú. Matúškovo zapísaného na liste vlastníctva č. 3402
vedenom Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor. Jedná sa o pozemok – záhrada na parc.
číslo 3017/2 vo výmere 57 m2.
O predmetný pozemok sa p. JUDr. Keller stará už 20 rokov – odstraňovanie buriny a iného
neželaného porastu. Už 14 rokov o tento pozemok trvá súdny spor. Tento pozemok sa nachádza
v blízkosti jeho rodinného domu. Rodinný dom je legálne postavený. Bolo vydané právoplatné
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stavebné povolenie ako aj právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Prístup k rodinnému domu je
problematický, práve z dôvodu, že prístupová cesta je vo vlastníctve viacerých vlastníkov, čím
nie je zaručený komfort jeho rodiny, čo sa týka prístupu k rodinnému domu.
p. Keller vo svojej žiadosti navrhuje 4 alternatívy:
1.alternatíva – žiada o priamy odpredaj pozemku výlučne do jeho vlastníctva a to za kúpnu cenu
vo výške 120.00 EUR/1 m2. Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej ceny
pozemku by zabezpečil p. JUDr. R. Keller,
2. alternatíva – v prípade ak by o nadobudnutie uvedeného pozemku mal záujem akýkoľvek iný
subjekt, mám záujem nadobudnúť pozemok aj do spoluvlastníctva s takýmto záujemcom,
3. alternatíva – zriadiť právo prechodu a prejazdu cez pozemok a to pešo či motorovými
prostriedkami, strojmi či mechanizmami,
4. alternatíva – v prípade, že prevod vlastníctva pozemku nie je možný, žiada obecného
zastupiteľstvo o zriadenie vecného bremena cez pozemok, event. o prenechanie pozemku do
nájmu.
p. PhDr. Bukovszky: Parcela číslo 3021/2 je koho?
p. JUDr. Keller: Je to moja parcela. Parcela č. 3017/2 je obecná. Ak sa chceme dostať domov
musíme chodiť cez cudzí pozemok. O túto parcelu sa súdime už 14 rokov, nakoľko boli
porušené moje práva a práva mojej rodiny.
p. starostka: Sú tam aj ďalšie obmedzenia.
p. Mgr. Mészáros: V obecnom zastupiteľstve máme aj nových poslancov, ktorí nevedia o čo sa
konkrétne jedná. Vedia, že je to na súde.
p. JUDr. Keller: Navrhoval som predaj pozemku, že dáme záložné právo pre obec. Všetci
účastníci konania p. Kilácskó, p. Szabó ako aj Obec dala zamietnuté stanovisko.
p. Starostka: Navrhli ste súdu zriadenie vecného bremena.
p. JUDr. Keller: Nie, všetky alternatívy. Právne akty som zaplatil ja, obec nemala žiadne
výdavky. Keby bola spoločná dohoda a mimosúdne riešenie, nikto by nemusel platiť trovy
konania, ani právnikov.
p. JUDr. Keller: Áno, boli tam jamy, boli tam robené úpravy, výdavky som ja znášal.
p. starostka poďakovala p. JUDr. Kellerovi ako aj p. JUDr. Keller sa poďakoval, že mohol
informovať poslancov o svojej žiadosti.
p. JUDr. Keller ako aj ostatní dvaja prítomní (p. Horváth a p. Popluhár) opustili rokovanie.
K bodu č.4 – Voľba návrhovej komisie
p.Starostka navrhla, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení:
Ing.arch. Ildikó Szőcsová - predseda
Ing. Ivan Molnár
MUDr. Peter Szabó
Za uvedený návrh p. starostka dala hlasovať. Za bolo deväť poslancov ( Mg.A.Bartalos,
PhDr. L. Bukovszky, Mgr. T.Mészáros, Ing. I.Molnár, Ing. J.Oláh, Mgr. E.Sándor, Ing. P.Pulen,
Ing.arch.I.Szőcsová, MUDr. P. Szabó), 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 poprosila p. Ing. I. Molnára, aby predniesol správu o kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. P. Starostka dala hlasovať. Za bolo deväť
poslancov ( Mgr. A.Bartalos, PhDr. L. Bukovszky, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J.
Oláh, Mgr. E. Sándor, Ing. P. Pulen, Ing.arch.I.Szőcsová, MUDr. P. Szabó), nikto nebol proti
a nikto
sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Poslanci správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ berú na
vedomie.
K bodu č. 6 – Interpelácia poslancov
O slovo sa prihlásila p. poslankyňa Ing. arch. Ildikó Szőcsová, ktorá prosila
zamestnancov obce, aby pri odoslaní e-mailovej adresy urobili nápravu a to tak, aby osoba
ktorej sa posiela e-mail nevidela aj ostatné e-mailové adresy. Listy posielať len vo formáte PDF.
Ďalej pripomenula podnet od obyvateľov, že so smetiarskeho auta vypadáva nešpecifikovaná
hmota, čo sa stáva pravidelne. Žiada o tom upovedomiť FCC.
Ďalej sa opýtala kedy bude funkčná nová WEB stránka obce. Na stránke sa toho času
nenachádza napr. ani územný plán. Či sme oslovili niekoho kto bude spravovať túto stránku.
p. Starostka: Obdržali sme ponuky, nie je rozhodnuté.
O slovo požiadal poslanec Ing. Július Oláh, ktorý sa opýtal, v akom štádiu riešenia je prípad
Zelenáka a pripomenul, že pri futbalovom ihrisku pred Drakom, u Ivana Zelenáka stojí voda,
miestna komunikácia je pod vodou.
p. Starostka: Bol vykonaný štátny stavebný dohľad za prítomnosti poslancov. Boli navrhnuté
riešenia na úpravy, ktoré neboli už roky porobené a taktiež navrhnutý spôsob užívania
priestorov, ako aj pozemku vo vlastníctve obce. P. Zelenák bol vyzvaný, aby v zmysle záverov
ŠSD dal vypracovať projektovú dokumentáciu. Projektantka už doručila čiastočné výkresy.
Keď bude kompletná PD, stavebná komisia, prípadne aj OZ sa k tomu môže vyjadrovať
a budeme pokračovať v riešení. Dnešné súdne pojednávanie sme dali odročiť, práve z dôvodu,
že zatiaľ nedošlo k mimosúdnej dohode.
K bodu č. 7 – Plnenie rozpočtu obce k 30.06.2020
p. starostka poprosila Ing. Ivana Molnára, aby vyhodnotil plnenie rozpočtu obce
k 30.06.2020.
p. Ing. Molnár: Plnenie rozpočtu je na 50% splnené, nemám čo vytýkať.
p. PhDr. Bukovszky: Chcem sa opýtať tých 4.000 Eur čím sme znížili dotáciu pre OFC
Matúškovo načo bolo použité.
p. starostka: Finančné prostriedky boli použité na zaasfaltovanie jám v obci.
p. starostka dala hlasovať za schválenie plnenia rozpočtu k 30.06.2020.
Za bolo deväť poslancov ( Mgr .A. Bartalos, PhDr. L. Bukovszky, Mgr. T. Mészáros, Ing. I.
Molnár, Ing. J. Oláh, Mgr. E. , Ing. P. Pulen, Ing. arch. I. Szőcsová, MUDr. P. Szabó), nikto
nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
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K bodu č. 8 – Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke r.2019
p. starostka informovala poslancov o správe nezávislého audítora k účtovnej závierke r.
2019. K uvedenej správe nemal nikto pripomienku. P. Starostka dala hlasovať. Za bolo deväť
poslancov ( Mgr. A. Bartalos, PhDr. L. Bukovszky, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing.
J.Oláh, Mgr. E.Sándor, Ing. P.Pulen, Ing.arch. I.Szőcsová, MUDr. P. Szabó), nikto nebol proti
a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci správu nezávislého audítora k účtovnej závierke r.2019
berú na vedomie.
K bodu č. 9 – Rôzne
p. starostka informovala poslancov o žiadosti OFC Matúškovo, o prehodnotenie aktuálnej
situácie okolo finančného príspevku na ich športovú činnosť. Finančný príspevok mali znížený
o 4.000 Eur. Žiadajú obecné zastupiteľstvo, aby im finančné prostriedky ponechali v pôvodnej
schválenej úrovni.
p. Ing. Molnár: V rozpočte obce na rok 2020 mali schválený príspevok vo výške 16.000 Eur,
ktoré boli znížené o 4.000 Eur. Tieto finančné prostriedky obec použila na zaasfaltovanie jám
v obci. Aj obec má znížené príjmy z daní a pritom MŠ, ZŠ, ŠJ a vôbec celá obec musí fungovať.
V materiáloch priložených k žiadosti, , resp. vo vykázaný výdavkov sú sporné niektoré údaje,
potrebovali by vysvetlenie. O tom, že dnes zasadá obecné zastupiteľstvo vedeli, mohli sa ho
zúčastniť.
p. Mgr. Mészáros: Aby sme mohli hlasovať za poskytnutie finančného príspevku pre OFC
Matúškovo vo výške 4.000 Eur, chcem vedieť na čo sú použité obecné finančné prostriedky?
p. Mgr. Tomovičová: Plánujem urobiť kontrolu na OFC Matúškovo.
Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku Obce Matúškovo o vykonanie hĺbkovej
kontroly účtovníctva OFC Matúškovo a správu o vykonanej kontrole predložiť na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
p. starostka: OFC Matúškovo bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000 Eur, ktorá je už
vyúčtovaná a bola poskytnutá ďalšia dotácia vo výške 4.000 Eur, ktorá ešte nie je vyúčtovaná
a ostáva im ešte nevyčerpaná dotácia vo výške 2.000 Eur.
p. Ing. Molnár: Dotácia sa poskytuje v splátkach vždy až po vyúčtovaní predošlej dotácie.
p. Ing.arch. Szőcsová: p. MUDr. Szabó ako člen športovej komisie volajú Vás na zasadnutie
vedenia OFC Matúškovo? p. MUDr. Szabó odpovedal, že nie.
p. starostka: Zase sa menil výbor, asi nevedia, že poslanec OZ – predseda komisie športu sa
stáva automaticky členom výboru a mal by byť informovaný o dianí v OFC.
p. starostka dala hlasovať o poskytnutie – navýšenie finančného príspevku vo výške 4.000 Eur
pre OFC Matúškovo na bežný rok, teda na 2020. Za nebol nikto, proti bolo deväť poslancov
( Mgr. A.Bartalos, PhDr. L. Bukovszky, Mgr. T. Mészáros, Ing. I. Molnár, Ing. J. Oláh, Mgr.
E. Sándor, Ing. P. Pulen, Ing.arch.I.Szőcsová, MUDr. P. Szabó), a nikto sa nezdržal
hlasovania. Poslanci jednohlasne neschválili poskytnutie ďalšieho príspevku.
p. starostka informovala prítomných poslancov o zvýšení ceny stočného od 01.09.2020 na
základe oznámenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra a navrhuje zvýšenie
ceny stočného v obci Matúškovo vo výške 1.33 Eur za 1m3. od 1.10.2020. Za uvedený návrh
p. starostka dala hlasovať. Za bolo deväť poslancov ( Mg.A.Bartalos, PhDr. L. Bukovszky,
Mgr. T.Mészáros, Ing. I.Molnár, Ing. J.Oláh, Mgr. E.Sándor, Ing. P.Pulen, Ing.arch.I.Szőcsová,
MUDr. P. Szabó), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
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p. starostka informovala prítomných poslancov o zámere na odpredaj pozemkov vo vlastníctve
obce za novým cintorínom v Matúškove parc.č. 5279/9, 5279/10,5279/30. Jedná sa o 7 až 8
árové pozemky bez prípojok. Je možnosť sa napojiť na prípojky. Je vypracovaný znalecký
posudok, ktorý je k dispozícií aj poslancom. Cena je určená nasledovne. Parc.č. 5279/9 vo
výmere 717 m2, cena za m2: 40,16 eur, parc.č. 5279/10 vo výmere 868 m2, cena za m2: 40,16
eur. Tretí pozemok je tiež ohodnotený, avšak je tam obmedzenie brániace využívaniu pozemku.
Je to trafostanica, ktorá stojí na pozemku a pri prípadnej výstavbe na tejto parcele je potrebné
zohľadniť ochranné pásmo tejto trafostanice, čo je 10 m. Navrhuje vyhlásiť verejno-obchodnú
súťaž na predaj dvoch parciel a v prípade tretej si následne pouvažujeme o jeho ďalšom využití.
Starostka dala hlasovať za odpredaj dvoch pozemkov za minimálnu cenu vo výške 55.00 Eur
za 1m2 s tým, že obec vyhlási verejno-obchodnú súťaž. Tretí pozemok sa bude riešiť
samostatne. Za bolo deväť poslancov ( Mg.A.Bartalos, PhDr. L. Bukovszky, Mgr. T.Mészáros,
Ing. I.Molnár, Ing. J.Oláh, Mgr. E.Sándor, Ing. P.Pulen, Ing.arch.I.Szőcsová, MUDr. P. Szabó),
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Znenie verejno-obchodnej súťaže bude poslancom zaslané na odsúhlasenie.
Poslanci sa opätovne vrátili k prerokovaniu žiadosti p. JUDr. Kellera.
p. starostka: Vo veci návrhu žalobcu, JUDr. R. Kellera v ktorej p. Keller žiadal súd, aby
zriadilo vecné bremeno spočívajúce v práve cesty spočívajúcej vo vstupe, prechode a prejazde
cez dotknuté pozemky. V tejto súvislosti Vám oznamujem, že súdne pojednávanie, určené na
dnešný deň, bol odročený. Mám informácie, že ani ostatní majitelia nechcú upustiť od
stanoviska odporujúceho vecnému bremenu. Uvádzam ešte pre Vašu informáciu, že na
obecnom úrade neevidujeme inú žiadosť na odkúpenie pozemku, ani na iné využitie pozemku
parc .č. 3017/2 vo vlastníctve obce, a že predmetný pozemok k dnešnému dňu nebol obecným
zastupiteľstvom určený na predaj.
p. Ing. arch. Szőcsová: p. JUDr. Keller chce mať cez obecný pozemok právo prechodu. Potom
by sme mohli dať právo prechodu cez obecný pozemok aj v iných častiach obce, v celej dedine.
Je neprijateľné aby v tejto veci bol vytvorený precedens, nakoľko aj na iných miestach v obci
je podobná situácia a aj ostatní občania by mohli žiadať zriadenie vecného bremena, čo je pre
obec neprípustné.
p. Mgr. Mészáros: Musíme sa vyjadriť prečo nesúhlasíme s ponúknutými 4 alternatívami.
Kto vlastne zablokoval voľný prechod?
p. starostka: V podstate nikto nikomu nerobí zábrany, mám informácie, že žalovaní účastníci
súdneho konania nebránia prechodu p. Kellerovi cez pozemky v ich vlastníctve.
p. Ing. Pulen: Ak by dostal právo prechodu v čom to spočíva?
p. starostka: V tom prípade sa vyznačí ťarcha v katastri, pozemok je v určitom slova zmysle
znehodnotený, môže mať za následok aj zníženie ceny nehnuteľnosti.
p. Ing. arch.Szőcsová: V susedstve je dom, ktorý patril firme Trimont, kde v oplotení je
umiestnený merač. Môžu nastať problémy s prístupom a s obsluhou prípojok.
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p.Ing. Molnár: Keby sa zrušila brána od ulice Palántášskej a umožníme žiadateľovi právo
prechodu, môže tam hocikto chodiť. Ako poslanci obecného zastupiteľstva si dajme
podmienku, aby sa zrušila brána.
p. starostka: Rokujeme o podaní p. Kellera. Keďže bol daný protinávrh, dávam hlasovať.
Poprosím Vás, kto súhlasí s návrhom, aby brána – oplotenie t. j. vstup na pozemok parc.č.
2946/4 a 3021/2 vo vlastníctve p. Kellera bola odstránená s tým, že sa zriadi právo prechodu
cez pozemky parc.č. 2946/4 a 3021/2 pre každého žalovaného ( v 1.-5.rade) v súdnom spore
sp.zn. 28C/9/2020 ( bývalá sp.zn. 20C/276/2008).
Členovia OZ hlasovali.
Za návrh bolo deväť poslancov ( Mgr. A.Bartalos, PhDr. L. Bukovszky, Mgr. T. Mészáros, Ing.
I. Molnár, Ing. J.Oláh, Mgr. E. Sándor, Ing. P. Pulen, Ing. arch.I.Szőcsová, MUDr. P. Szabó),
nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
O prijatom uznesení OZ z dnešného zasadnutia tunajší OcÚ upovedomí žiadateľa, JUDr.
Kellera a požiada ho, aby v termíne do 30 dní od doručenia výpisu z uznesenia sa vyjadril
k návrhu OZ.
V prípade, že p. Keller neprijme návrh Obce, resp. žiadateľ v danom termíne sa nevyjadrí, OZ
bude mať za to, že s protinávrhom žiadateľ nesúhlasí. V tom prípade hlasovanie o štyroch
alternatívach – návrhoch, prezentovaných v žiadosti zo dňa 17.09.2020, evidovanej na OcÚ
v Matúškove pod sp.č. 573/2020 bude presunuté na najbližšie rokovanie obecného
zastupiteľstva.
V ďalšom p. starostka informovala prítomných o žiadosti Niny Debnárovej trvale bytom
Matúškovo č. 509 o odkúpenie časti obecného pozemku vo výmere 60 m2 v katastri Matúškovo
za účelom zarovnania línie ulice a prístupu na parcelu s domom č.509. Zo Šárdskej ulice
problém nie je, avšak situácia zo strany druhej ulice je otázne, bolo by žiadúce popri domu
ponechať akože verejný priestor vo vlastníctve obce. P. starostka navrhuje vyzvať žiadateľa na
upresnenie žiadosti a odročiť túto žiadosť na ďalšie zasadnutie.
p. Ing. arch. Szőcsová: Je to starý dom, ktorý bol prerobený. Nevieme, či tento geom. plán rieši
naozaj skutkový stav.
p. starostka: Tento geometrický plán by mal byť aktuálny len nie je zapísaný v katastri.
p. starostka informovala poslancov, že sa uskutočnilo stretnutie na MÚ v Galante a následne so
zástupcom SAD Dunajská Streda o ponechaní „mestskej“ autobusovej linky – MatúškovoGalanta-školy, resp. nemocnica. Poprosila p. Ing. Molnára, ktorý sa týchto stretnutí zúčastnil,
aby povedal pár slov k tejto problematike.
p. Ing. Molnár: Mesto Galanta vypisuje súťaž na Mestskú dopravu. Tým, že mestská doprava
chodí aj do Obce Matúškovo mesto Galanta počítalo aj v budúcnosti s našou obcou. Našu obec
by to ročne stálo 52.tis.Eur + DPH. Ak by sme išli samostatne, prímestská doprava by chodila
ku škole a k nemocnici. Mali by sme urobiť návrh a SAD by nám spravila rozpočet.
Dnes do obce chodí 12 spojov čo sa týka mestskej dopravy. Do Galanty do školy t.č. chodí
cca.100 detí.
Ak by sme mali prímestskú dopravu navrhujem 3-4 spoje zmluvnej prepravy, ponechať 2 x
autobusy do nemocnice a 3x autobusy do školy. Nami navrhnuté linky by chodili iba v dňoch
školského vyučovania, resp. v pracovných dňoch. Ak by sme dali takýto návrh, stálo by nás to
cca 26 tis. Eur + DPH. Ak by sme sa priklonili k tejto alternatíve treba pripraviť návrh, poslať
ho na posúdenie SAD D. Streda. Po vyjadrení SAD k možnosti zachovania liniek a k finančným
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otázkam, tieto by sme následne prerokovali v OZ. Keby sme riešili túto vec samostatne, ako
Matúškovo, určite by nás to stálo viac, ako teraz prispievame SAD z obecného rozpočtu, ale
tieto služby našim občanom by sme nemali zrušiť.
p. starostka informovala poslancov o žiadosti Palmira, spol. s r.o., Bratislava o kúpu
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Matúškovo, dom s.č. 528 s príslušenstvom – dvor, záhrada
ako celok so zámerom rekonštruovania objektu a zriadiť v ňom služby pre obyvateľov.
p. Starostka sa opýtala poslancov, či vyhlásiť nehnuteľnosť na predaj. Všetci členovia OZ
prejavili súhlas. P. Starostka doporučila, aby obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo vypracovaním
podmienok obchodno-verejnej súťaže po vyhotovení znaleckého posudku. Tak sa aj dohodlo.
p. Starostka informovala poslancov , že obec môže podať žiadosť na Ministerstvo financií SR
o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci, poskytovanej zo štátnych finančných aktív na
základe uznesenia Vlády SR z augusta 2020 na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19 vo výške 38.661,-eur. Táto výpomoc je bezúročná a prvá splátka by bola v roku
2024 do roku 2027. Zo zasadnutia odišiel p. Mgr. Mészáros a p. Ing. Oláh. p. Starostka dala
hlasovať za podanie žiadosti o návratnú pôžičku. Za bolo sedem poslancov ( Mgr. A.Bartalos,
PhDr. L. Bukovszky, Ing. I. Molnár, Mgr. E. Sándor, Ing. P. Pulen, Ing.arch.I.Szőcsová,
MUDr. P. Szabó), nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh
jednohlasne schválili.
Zo zasadnutia odišiel p. Ing. Pulen.
p. Starostka informovala poslancov o tom, že v súvislosti s plánovanou realizáciou autobusovej
zastávky pred obecným úradom v Matúškove budú súvisieť zmeny v organizácii dopravy
v tejto lokalite. Budú zmeny čo sa týka odbočky z hlavnej cesty pri hostinci Šport, chodník pred
a popri terasy, miesta na státie – parkoviská v celej lokalite. Poprosila p.Szőcsovú, aby
problematiku priblížila členom OZ.
p.Ing.arch. Szőcsová: Prerábka terasy ako aj parkovanie bolo prerokované na stavebnej
a dopravnej komisii, kde boli prítomní aj policajti. Čo sa týka búdy (pečenie cigánskej)
umiestnenej na chodníku pri reštaurácii Šport, tá by mohla v sezóne naďalej fungovať. Celé
územie treba riešiť spolu s vybudovaním autobusovej zastávky. Táto problematika sa začalo
s tým, že p. Panyik začal vydláždiť terasu, v dôsledku čoho by boli nastali zmeny vo výškovej
úrovne chodníka a terasy. Vtedy na podnet starostky bola zvolané zasadnutie komisie výstavby
a následne aj stretnutie so zástupcom dopravného inšpektorátu. Dnes už máme výškopisy,
máme predstavu o riešení odvodnenia a pod. Sú tam ďalšie možnosti. Bolo by potrebné zistiť,
ako je to s drevenou búdou bývalej požičovne masiek, ako by bolo vhodné riešiť parkoviská
napr. pred budovou bývalého obecného úradu.
Prítomní členovia OZ vyslovili podporné stanovisko a dohodlo sa, že obec dá vypracovať
projekty a v téme sa bude pokračovať.
Na zasadnutie prišiel občan Matúškova p. Ižo.
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p. starostka informovala poslancov o žiadosti p. Renczésa o prenájme kultúrneho domu za
účelom tréningu športovej činnosti Teqballu ako aj o prenájom miestnosti na futbalovom
ihrisku (Berentus) na klubové účely. Ak budú zabezpečené bezpečnostné a ochranné
podmienky tak samozrejme môžeme na tréning poskytnúť priestory centra voľného času. Toho
času sa tam hrá stolný tenis. Dohodou bude treba organizovať čas využitia.
Čo sa týka prenájmu „Berentusu“, prítomný poslanci vyjadrili súhlas na také využitie priestoru
– klubovňa bez poskytnutia občerstvenia. Nájom Obec v prvých mesiacoch by nežiadala,
nakoľko klubovňa má slúžiť mladým športovcom, ale režijné náklady bude hradiť nájomca,
ako sa aj on postará o prevádzku priestoru ( upratovanie, bezpečnosť a pod).
V lete sa konala letná škola teqballu. P. starostka sa opýtala p. Iža, na aké účely sa použil príjem
z letnej aktivity.
p. Ižo: Príjem bol vo výške 30.00 Eur a finančné prostriedky boli odovzdané OFC pre deti. P.
Ižo pokračoval:
Dopočul som sa, že na obecnom úrade sa nachádza zápisnica z členskej schôdze občianskeho
združenia konaného dňa 16.08.2020, ktorú som ja nepodpísal a je podpísaná. Som vo výbore
ako podpredseda.
p. Ing. arch. Szőcsová: Pána poslanca MUDr. Szaba prečo nevoláte na svoje zasadnutia.
p. Ižo: Od marca 2020 od vypuknutia pandémie sa nekonali schôdze a zápisnicu z výborov,
ktoré boli napísal p. Renczés a vždy boli odovzdané na obecný úrad. Ak som niečo chcel obrátil
som sa na p. Ing. Molnára.
Poslanci obecného zastupiteľstva poverili svojim uznesením p. Mgr. Tomovičovú hlavnú
kontrolórku Obce Matúškovo, aby vykonala kontrolu účtovníctva u OFC Matúškovo
a aby správu predložila na zasadnutie OZ.
p. starostka dala hlasovať o tomto uznesení. Za bolo šesť poslancov ( Mgr. A.Bartalos, PhDr.
L. Bukovszky, Ing. I.Molnár, Mgr. E.Sándor, Ing.arch.I.Szőcsová, MUDr. P. Szabó), nikto
nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci uznesenie jednohlasne schválili.
p. starostka informovala poslancov, že tento rok sa stretnutie s jubilantmi neuskutoční z dôvodu
COVID-19. Tento rok sa im doručí pamätný list a v cene večere a darčeka im budú doručené
poukážky cca v hodnote 12-14 Eur, z rozpočtu obce, zo schválených prostriedkov na tento účel
na rok 2020.

K bodu č. 10 – Návrh na uznesenie
Ing. arch. Ildikó Szőcsová, predsedníčka návrhovej komisie predniesla uznesenia prijaté
na 8. plánovanom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
p. starostka dala hlasovať za prijaté uznesenia. Za bolo šesť poslancov ( Mg.A.Bartalos, PhDr.
L. Bukovszky, Ing. I. Molnár, Mgr. E.Sándor, Ing.arch.I.Szőcsová, MUDr. P. Szabó), nikto
nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
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K bodu č. 11 - Záver
Po prijatí uznesení p. starostka poďakovala prítomným poslancom a občanovi obce za
ich účasť a týmto bolo 8. plánované verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončené.

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Anita Bartalos .............................
Ing. Peter Pulen ...................................

Zápisnicu zapísala:
Bc. Erika Csomorová
V Matúškove, 08. októbra 2020

