
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 62/09/05/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.09.2018 

(62/09/05/2018-69/09/05/2018) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje,  že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

nasledovný program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 

12.09.2018: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Modernizácia a oprava verejného osvetlenia 

5. Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny 

6. Doručené podania 

7. Záver 

 

12.09.2018 

 
    Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 63/09/05/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.09.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

schvaľuje 

doplnený program  rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.09.2018 : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Modernizácia a oprava verejného osvetlenia- návrh zmluvy a rozpočtové opatrenie č.6  

5. Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny a schválenie rozpočtového opatrenie č.  

             7 

6. Doručené podania 

7. Záver 

 

12.09.2018 

 

    Ing. Peter Pethö 

    starosta obce 



 
 

K bodu programu č. 2. Text : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie  č. 64/09/05/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.09.2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie 

 

a) overovateľov zápisnice  : 1. Radislava Hazuchu 

                                           2. Gabrielu Cabanovú 

 

b) zapisovateľa : Libušu Moravčíkovú 

 

12.09.2018 

 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

K bodu programu č. 3. Text : Kontrola plnenia uznesení. 

 

Uznesenie  č.65/09/05/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.09.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa 07.08.2018. 

. 

12.09.2018 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 



K bodu programu č. 4. Text : Modernizácia a oprava verejného osvetlenia – návrh zmluvy 
a rozpočtové opatrenie č. 6 

 

Uznesenie  č. 66/09/05/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.09.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo 

1. návrh zmluvy o dielo č. 34/2018 so zhotoviteľom Jánom Šturekom EL ŠTUR, 032 15 

Partizánska Ľupča 76,  IČO 41737261, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

2. návrh rozpočtového opatrenia č. 6, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

b) schvaľuje  

1. zmluvu o dielo č. 34/2018 so zhotoviteľom Jánom Šturekom EL ŠTUR, 032 15 

Partizánska Ľupča 76,  IČO 41737261, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

2. rozpočtové opatrenie č. 6/2018, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

             

 

 

 

12.09.2018 

 

                      Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 
 

K bodu programu č. 5. Text : Úprava verejného priestranstva a schválenie rozpočtového opatrenie 

č. 7 

 

Uznesenie  č. 67/09/05/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.09.2018. 

  

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) Prerokovalo 

správu o vykonaných prácach na úprave verejného priestranstva a o prácach naviac, 

návrh rozpočtového opatrenia č. 7 a predložený návrh pridelenia parkovacích miest k 

jednotlivým bytom nájomných domov  ako aj správu o prípravách slávnostného 

otvorenia námestia. 

b) schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 7, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. 

 
12.09.2018 

 
  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 

 

 

 



K bodu programu č. 6. Text : Doručené podania – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce 

 

Uznesenie  č. 68/09/05/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.09.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) prerokovalo 
          v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb.            
          o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov žiadosť pána Jozefa Turaca  o    
           prenájom pozemkov v k.ú. Malatíny : 

       -parcelu KN-C č. 233/2 – záhrada o výmere 524  m2,  

       -parcelu KN-C č. 234/4 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1  m2  

       -parcelu KN-C č. 234/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8   m2 

       -parcelu KN-C č. 234/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22  m2 

           zapísanú na LV č. 276, vedenom na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálnom     

          odbore. 

         Pri rozhodovaní o zámere prenechania nehnuteľného majetku obce do      

         nájmu boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia   

         s majetkom obce a verejné záujmy. 

Návrh nájomnej zmluvy na prenechanie nehnuteľného majetku obce Malatíny do nájmu 

bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na 

nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

b) schvaľuje 

zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Malatíny z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

predmet nájmu :   

  -parcela KN-C č. 233/2 – záhrada o výmere 524  m2,  

  -parcela KN-C č. 234/4 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1  m2  

  -parcela KN-C č. 234/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8   m2 

  -parcela KN-C č. 234/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22  m2 

zapísané na LV č. 276, ktoré eviduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny 

odbor.  

Doba nájmu : 5 rokov s výpovednou dobou 3 mesiace 

nájomca :  Jozef Turac, I.Houdeka 1876/48, 03401 Ružomberok , nakoľko pozemok je 

funkčne spojený s rodinným domom č. 25 vo vlastníctve pána Jozefa Turaca a 

manželky Moniky Turacovej, dôvod prípadu hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, 

že žiadateľ má záujem sa o predmetný pozemok starať- skrášľovať a zveľaďovať ho. 

Cena nájmu sa stanovuje na 0,271 Eur/m2/rok (celkom 150,40€/rok). 

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecmalatiny.sk , úradná tabuľa Obce 

Malatíny. 

           Zodpovedný : obecný úrad                    Termín : 20.09.2018  

            12.09.2018                                                                                           Ing. Peter Pethö – starosta obce 



                                                                                                      

K bodu programu č. 6. Text : Doručené podania – návrh starostu obce na vyplatenie 

mimoriadnych odmien poslancom obecného zastupiteľstva obce Malatíny    

                                                 

 

Uznesenie  č. 69/09/05/2018 

z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.09.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) prerokovalo 

predložený návrh starostu obce Malatíny na vyplatenie mimoriadnych  odmien 

poslancom obecného zastupiteľstva obce Malatíny zo dňa 07.09.2018 v zmysle Zásad 

odmeňovania poslancov OZ zo dňa 25.03.2011. 

b) schvaľuje 

             odmeny poslancom  obecného zastupiteľstva obce Malatíny nasledovne : 

 

p.č. Meno a priezvisko Základná odmena v 

€ 

Mimoriadna odmena v 

€ 

Celkom v 

€ 

1. Gabriela Cabanová 50,00 200,00 250,00 

2. Martin Gejdoš 50,00 100,00 150,00 

3. Radislav  Hazucha   0,00     0,00      0,00 

4. Ing. Jaroslav 

Podhorány 

50,00 100,00 150,00 

5. Ján Šlachta 50,00 100,00 150,00 

           Spolu :  200,00 500,00 700,00 
 
12.09.2018 

  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


