Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 12.12.2017 v kancelárii
obecného úradu o 16,00 hod..
__________________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov : 5
Počet prítomných 5
Ospravedlnení/ý : 0
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 49/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) konštatuje,
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny
b) schvaľuje

nasledovný program zasadnutia obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 - schválenie
Rozpočtové opatrenia – schválenie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2018
a roky 2019 a 2020.
7. Schválenie rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej štruktúry na rok 2018
a viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020 bez záväznosti.
8. Zriadenie dočasnej komisie – inventarizačnej - na vykonanie účtovnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017
9. Návrh VZN č. 2/2017 o nakladaní s KO a DSO na území obce Malatíny zmeny a doplnky –
schválenie
10. Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce
Malatíny zmeny a doplnky – schválenie
11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Malatíny za rok 2016
12. Prevod majetku obce Malatíny z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť p. Diškanec Milan
a Mgr. Diškancová Petra – schválenie zámeru
13. Prevod majetku obce Malatíny z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť p. Mgr. Libuša
Střelcová – schválenie zámeru
14. Rôzne
15. Záver.

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
X
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

Rokovanie
1.

Otvorenie
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1. Ing. Jaroslav Podhorány 2. Ján Šlachta

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Peter Pethö – starosta obce.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Peter Pethö – starosta obce : 1. Ing. Jaroslava Podhorányho
2. Jána Šlachtu
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Libuša Moravčíková.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 50/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie určenie
a) overovateľov zápisnice : 1. Ing. Jaroslava Podhorányho
2. Jána Šlachtu
b) zapisovateľku : Libušu Moravčíkovú

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

3. Kontrola plnenia uznesení.
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva
prijatých dňa 27.09.2017.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 51/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých dňa 27.09.2017.
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 - schválenie
Bc. Gabriela Moravová, hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ Malatíny návrh
plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018, ktorý prečítal Ing. Peter Pethö – starosta
obce :
Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám obecnému zastupiteľstvu Malatíny v súlade
s ust. § 18f ods. 1 písm. b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktoré ukladá
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hlavnému kontrolórovi obce predložiť raz za šesť mesiacov obecnému zastupiteľstvu
plán kontrolnej činnosti na prerokovanie. Naposledy obecné zastupiteľstvo schvaľovalo
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórke dňa 28.06.2017.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 bol dňa 27.11.2017 zverejnený na
úradnej tabuli obce, čím bola splnená povinnosť jeho zverejnenia spôsobom v obci
obvyklým a to najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve (§ 18f
ods. 1 písm. b) zák.č. 369/1990 Zb. v platnom znení).

- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 52/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach

a) k o n š t a t u j e, že
prerokovalo v súlade s § 18f ods.1 písm.b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení návrh plánu kontrolnej činnosti, predložený hlavnou
kontrolórkou obce Malatíny
b) s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na 1. polrok 2018,
ktorý je prílohou tohto uznesenia
c) p o v e r u j e
Bc. Gabrielu Moravovú, hlavnú kontrolórku obce Malatíny vykonať kontroly
schválené v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018.

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

5. Rozpočtové opatrenia – schválenie
Ing. Juraj Brziak – predkladateľ dokumentu oboznámil poslancov s rozpočtovým opatrením
č. 5/2017, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice
- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 53/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) prerokovalo rozpočtové opatrenie č 5/2017
b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2017, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia
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Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny pre rok
2018 a roky 2019 a 2020
Bc. Gabriela Moravová – hlavný kontrolór obce : v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila obecnému zastupiteľstvu
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2018 a roky 2019 - 2020. Odborné
stanovisko prečítal Ing. Peter Pethö – starosta obce :
Odborné stanovisko predkladám k návrhu rozpočtu obce, ktorý bol zverejnený na webovom sídle
obce a na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 23.11.2017, ktorý zo strany obecného úradu mi bol
zaslaný e-mailom dňa 23.11.2017. Predmetom posúdenia viacročného rozpočtu bola najmä
zákonnosť predloženého návrhu a metodická správnosť jeho spracovania. Na základe uvedeného
konštatujem, že návrh rozpočtu obce Malatíny pre rok 2018 a roky 2019 – 2020 je spracovaný v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vychádza z vývoja hospodárenia obce
v predchádzajúcom období, zohľadňuje krytie nevyhnutných potrieb obce, preto o d p o r ú č a m
obecnému zastupiteľstvu v Malatínach schváliť predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2018 ako
záväzný bez programovej štruktúry a na roky 2018 – 2019 bez záväznosti, a predložený návrh
rozpočtu obce pre rok 2018, ktorý je podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. navrhnutý ako celok
vyrovnaný, keď celkové príjmy predstavujú čiastku 108.100 eur a celkové výdavky čiastku 108.100
eur.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 54/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny pre rok 2018
a roky 2019 a 2020, ktoré je súčasťou tohto uznesenia
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Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

7. Schválenie rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej štruktúry na rok 2018
a viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020 bez záväznosti
Poslanec p. Gejdoš Martin požiadal o vysvetlenie spracovateľa dokumentu p. Ing. Juraja Brziaka
k výdavkovej časti položka 610 – Mzdy platy a ostatné vyrovnania – že z akého dôvodu je
navýšenie rozpočtu v tejto položke oproti predchádzajúcemu obdobiu.
p. Ing. Juraj Brziak – uviedol, že navýšenie vo výdavkovej časti položky 610 – Mzdy platy a ostatné
vyrovnania je z dôvodu ukončenia volebného obdobia starostu obce a je tam započítané prípadné
odstupné v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest.
Na základe predloženého odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce
Malatíny pre rok 2018 a roky 2019-2020, ktorý je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vychádza z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období, obecné
zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 55/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) b e r i e n a v e d o m i e
Predložený návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2018 a roky 2019-2020
b) k o n š t a t u j e, že
1. Rozpočet na rok 2017, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový
vo výške 22.000,00 eur, po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet na strane
príjmov 108.100,00 eur a na strane výdavkov 108.100,00 eur.
Rozpočet ako celok je vyrovnaný
2.Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 22.000,00 eur
3.Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 108.100,00 eur
4.Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 86.100,00 eur
5.Kapitálový rozpočet je zostavený vo výške 0,00 eur
6.Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 0,00 eur
7.Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 0,00 eur
8.Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0,00 eur
9.Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 22.000,00 eur
10.Schodok finančných operácií je krytý prebytkom bežného a kapitálové rozpočtu
vo výške 22.000 eur
c) s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet obce Malatíny na rok 2018 v záväznosti bez programovej štruktúry a viacročný
rozpočet na roky 2019 – 2020 bez záväznosti.
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2.Bežný rozpočet na rok 2018 v príjmovej časti vo výške
108.100,00 eur
vo výdavkovej časti vo výške
86.100,00 eur
3.Kapitálový rozpočet na rok 2018 v príjmovej časti vo výške
0 eur
vo výdavkovej časti vo výške
0 eur
4.Finančné operácie na rok 2018 príjmové
vo výške
0 eur
výdavkové
vo výške 22.000,00 eur
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

8. Zriadenie dočasnej komisie – inventarizačnej – na vykonanie účtovnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017

Ing. Peter Pethö – starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zriadenie inventarizačnej
komisie a voľbu jej predsedu a členov a to Cabanovú Gabrielu, Šlachtu Jána a Moravčíkovú
Libušu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších zmien a
doplnkov ako aj v súlade so Smernicou obce Malatíny o inventarizácii majetku a záväzkov zo
dňa 19.12.2008.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.56/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) zriaďuje
inventarizačnú komisiu na vykonanie účtovnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov k 31.12.2017
b) volí
predsedu inventarizačnej komisie : Cabanová Gabriela
členov inventarizačnej komisie : 1. Šlachta Ján
2. Moravčíková Libuša

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu
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Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

1. Ing. Jaroslav Podhorány 2. Ján Šlachta

9. Návrh VZN č. 2/2017 o nakladaní s KO a DSO na území obce Malatíny zmeny a doplnky –
schválenie
Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
1/2016 o nakladaní s KO a DSO na území obce Malatíny, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli
obce Malatíny ako aj na web stránke obce od 28.11.2017 s lehotou na pripomienkovanie do
08.12.2017, nakoľko neboli vznesené na uvedené VZN žiadne pripomienky starosta obce dal návrh na
prijatie spracovaného VZN č. 2/2017.

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN číslo 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2016
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny.
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

10. Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území
obce Malatíny zmeny a doplnky – schválenie
Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Malatíny, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Malatíny ako aj na web stránke
obce od 28.11.2017 s lehotou na pripomienkovanie do 08.12.2017, nakoľko neboli vznesené na
uvedené VZN žiadne pripomienky starosta obce dal návrh na prijatie spracovaného VZN č. 3/2017.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN číslo 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Malatíny.
Hlasovanie :

Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Zápisnica 12.12.2017

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

1. Ing. Jaroslav Podhorány 2. Ján Šlachta

11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Malatíny za rok 2016
Podmienky preplatenia dovolenky starostu upravuje § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest: Starostovi počas výkonu funkcie
patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis.
Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať
dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
Starosta obce nevyčerpal z dovolenky za rok 2016 celkom 5 dní z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude realizovaná rozpočtovým
opatrením starostu obce z nevyčerpaných výdajov schváleného rozpočtu obce pre rok 2017.
Poslanec pán Gejdoš Martin sa vyjadril, že je toho názoru, že dovolenku je potrebné v príslušnom
roku čerpať. Je proti preplateniu dovolenky starostovi obce.
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 57/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo
v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest
schvaľuje
náhradu platu starostu obce Malatíny za nevyčerpanú dovolenku za rok 2016 v počte 5 dní
nevyčerpanej dovolenky.
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x
x
x
4

1

12. Prevod majetku obce Malatíny z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť p.
Diškanec Milan a Mgr. Diškancová Petra – schválenie zámeru
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný prevod majetku
obce v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Starosta obce Malatíny navrhol v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona Obecnému zastupiteľstvu Obce
Malatíny schváliť spôsob prevodu - zámer prevodu vlastníctva obce Malatíny vedeného na LV 738 parcela
registra E 115/102 o výmere 423 m2 s návrhom na kúpnu cenu pozemku vo výške 16,31 eur za m2 t.j.

celková cena 6899,13 eur podľa znaleckého posudku číslo 272/2017 vypracovaného znalcom Ing.
Miroslavom Todákom zo dňa 5.12.2017
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Malatíny dlhodobo nevyužíva,
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bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a
odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.

Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci prijali nasledovné uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 58/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach

I. Schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia ako prípad
osobitného zreteľa
b) zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemku vo vlastníctve obce Malatíny v
katastrálnom území Malatíny vedeného na LV č. 738, parcela registra E č.115/102
o výmere 423 m2, druh trvalo trávny porast, v prospech Milana Diškanca, rodeného Diškanca,
narodeného..........., rodné číslo ..............1 a manželky Mgr. Petry Diškancovej rod. Jurisovej
narodenej ............. rodné číslo .................... , obaja bytom 032 15 Malatíny 146, do BSM v 1/1
k celku a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§ 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v tom, že predmetný pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Milana
Diškanca a manželky Mgr. Petry Diškancovej rod. Jurisovej.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Malatíny dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný
pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.
c) kúpnu cenu pozemku vo výške 16,50 eur za m2 t.j. celková cena je 6979,50 eur

II. Ukladá
obecnému úradu v Malatínach

zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Malatíny hodného osobitného
zreteľa na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce
Termín: do 13.12.2017

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Zápisnica 12.12.2017

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

1. Ing. Jaroslav Podhorány 2. Ján Šlachta

13. Prevod majetku obce Malatíny z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť p. Mgr.
Libuša Střelcová - schválenie zámeru
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, je možný priamy predaj
majetku obce v zmysle §9a ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Starosta obce Malatíny navrhol v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona Obecnému zastupiteľstvu Obce
Malatíny schváliť spôsob prevodu - zámer prevodu vlastníctva obce Malatíny vedeného na LV 738 parcela
registra C 446/5 o výmere 115 m2 s návrhom na kúpnu cenu pozemku vo výške 9,52 eur za m 2 t.j.

celková cena 1094,80 eur podľa znaleckého posudku číslo 272/2017 vypracovaného znalcom Ing.
Miroslavom Todákom zo dňa 5.12.2017
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Malatíny dlhodobo nevyužíva,
bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcej, ktorá sa o predmetný pozemok stará a odpredajom
sa pozemok efektívnejšie využije.

Po prerokovaní uvedenej žiadosti poslanci prijali nasledovné uznesenie :
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 59/12/06/2017
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach

I. Schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia ako prípad
osobitného zreteľa
b) zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemku vo vlastníctve obce Malatíny v
katastrálnom území Malatíny vedeného na LV č. 738, parcela registra C č. 446/5 o výmere 115 m2,
druh trvalý trávny porast, v prospech Mgr. Libuši Střelcovej, rodenej Střelcovej, narodenej
.................., rodné číslo .................. , bytom Harmónia 3316, 900 01 Modra, do vlastníctva v 1/1 k
celku, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v tom, že predmetný pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Mgr. Libuši
Střelcovej rod. Střelcovej.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Malatíny dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcej, ktorá sa o predmetný
pozemok stará a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.
c) kúpnu cenu pozemku vo výške 10,00 eur za m2 t.j. celková cena je 1150,00 eur
II. Ukladá
obecnému úradu v Malatínach
zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Malatíny hodného osobitného zreteľa na
úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce
Termín: do 13.12.217

Zápisnica 12.12.2017

1. Ing. Jaroslav Podhorány 2. Ján Šlachta

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

14. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o kultúrnych podujatiach v obci : Halloween, Úcta k starším odovzdanie balíčkov dôchodcom, deti – Mikuláš. V mesiaci január 2018 plánuje kultúrna komisia
pozvať občanov na divadelné predstavenie.

15. Záver

Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 18,00 hod.

Zapisovateľ : Libuša Moravčíková
Overovatelia zápisnice : 1. Ing. Jaroslav Podhorány
2. Ján Šlachta

Ing. Peter Pethö
starosta obce
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1. Ing. Jaroslav Podhorány 2. Ján Šlachta

