
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 03.04.2020  
o 17,00 hod. v budove Kultúrneho domu.  

 

Zápisnica  03.04.2020   overovatelia :  1. Roman Kováč  2. Miroslav Tkáč 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Počet poslancov :   5 

Počet  prítomných :   5 

Neprítomný/-í :   - 

P r o g r a m  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie 

5. Žiadosť o kúpu obecného majetku – časti pozemku 

6. Žiadosť o vydanie stanoviska k parcelám 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020  

8. Doručené podania 

9. Rôzne 

10. Záver.  

R o k o v a n i e 

1/ Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 17:00 hod. a viedol starosta obce  Ing. Jaroslav 

Podhorány. Privítal všetkých  prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva (ďalej len OZ) a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko je 

prítomný potrebný počet poslancov. 

Poslanci hlasovali o programe.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 1 / 1 / 4 /2020 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

a) konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo  je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 
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b) schvaľuje 

program  zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Malatíny v nasledovnom znení:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie  

5. Žiadosť o kúpu obecného majetku – časti pozemku  

6. Žiadosť o vydanie stanoviska k parcelám  

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 01/2020 obce Malatíny  

8. Doručené podania  

9. Rôzne  

10. Záver.  

Hlasovanie :  

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

2/Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce, určil zapisovateľa zápisnice, poslanca Martina Gejdoša  

a  overovateľov zápisnice, poslancov Romana Kováča a Miroslava Tkáča.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2 / 1 / 4 / 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. berie na vedomie určenie  

a)  zapisovateľa :     Martin Gejdoš  

b) overovateľov zápisnice :  1. Roman Kováč 

2. Miroslav Tkáč  
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Hlasovanie :  

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

3/ Kontrola plnenia uznesení 

V rámci plnenia uznesení OZ prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ, starosta obce, 

Ing. Jaroslav Podhorány, informoval poslancov OZ o prijatí nového VZN č. 1/2019 o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vstúpilo 

do platnosti 01.01.2020. Zmeny s týkajú najmä sadzby poplatku za vývoz TKO, dane za psa 

a dane za ubytovanie.  

Ďalej informoval o schválení Dodatku č.2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 

obce Malatíny a s majetkom štátu, ktorý obec užíva. Prijatím dodatku bolo splnené opatrenie 

z kontroly, ktorú vykonal Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, dňa 

24.09.2019, ktorý uložil povinnosť upraviť podmienky a spôsob nakladania a prideľovania 

nájomných bytov postavených s podporou štátu.  

Ďalej informoval, že žiadosť p. Petry a Milana Diškancovcov o osadenie spomaľovacieho pruhu 

bola podaná na Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktoré vydalo vyjadrenie, že na 

cestách II. a III. triedy je možné použiť iba horizontálne opatrenia na upokojovanie dopravy 

(teda značky, radar, svetelná signalizácia, deliace pásy, ostrovčeky a pod.). Vybudovanie 

spomaľovacieho pruhu na tejto ceste teda nie je možné, obec to musí riešiť inými opatreniami.  

Starosta obce ešte oznámil poslancom OZ, že na základe žiadosti bol Rodičovskému združeniu 

pri Základnej škole s materskou školou Partizánska Ľupča poskytnutý sponzorský dar na účel 

tomboly Benefičného plesu vo výške 100,-Eur.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3 / 1 / 4 / 2020  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. 
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Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

4/ Upovedomenie o zastavení starej exekúcie  

Starosta obce, Ing. Jaroslav Podhorány, oboznámil poslancov o doručení upovedomenia 

o zastavení starej exekúcie, z dôvodu uplynutia zákonom stanovenej rozhodnej doby piatich 

rokov. Keďže bola stará exekúcia zastavená, exekučný úrad požaduje od oprávneného (Obec 

Malatíny) zaplatiť paušálne trovy starej exekúcie vo výške 42,-EUR.  

Poslanci hlasovali, že doručené upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu 

paušálnych trov akceptujú a Obec Malatíny nebude voči tomuto rozhodnutiu podávať 

odvolanie. Súdne trovy za exekučné konanie budú uhradené.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4 / 1 / 4 / 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

a) berie na vedomie  

informáciu o doručenom upovedomení o zastavení starej exekúcie z dôvodu uplynutia 

rozhodnej doby 5 rokov  

b) súhlasí že,  

Obec Malatíny voči tomuto rozhodnutiu nepodá námietky a paušálne trovy uhradí 

v stanovenej výške 42,-EUR.  

 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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5/ Žiadosť o kúpu obecného majetku – časti pozemku  

Starosta obce, Ing. Jaroslav Podhorány, oboznámil poslancov o doručenej žiadosti na kúpu 

obecného majetku - časti pozemku v k.ú. obce Malatíny, evidovaného na LV č.738 vlastníka 

Obec Malatíny vo vlastníckom podiele 1/1. 

Žiadateľ chce odkúpiť parcelu číslo KN-C 215 o výmere 35m2, ktorá je súčasťou obecného 

pozemku s parcelným číslom KN-E 744/1, o celkovej výmere 3320 m2.  

Poslanci o uvedenej žiadosti rokovali a odsúhlasili, že je potrebné ju doplniť o geometrický 

plán a znalecký posudok. Tieto podklady k žiadosti si na vlastné náklady zaobstará žiadateľ 

sám.  

Kompletnú žiadosť potom obecné zastupiteľstvo znovu prerokuje a rozhodne o zámere 

predaja tejto časti obecného pozemku.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 5 / 1 / 4 / 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

a) berie na vedomie 

žiadosť o kúpu obecného majetku – parcely číslo KN-C 215 o výmere 35m2, ktorá je súčasťou 

obecného pozemku s parcelným číslom KN-E 744/1, o celkovej výmere 3320 m2  časti pozemku 

v k.ú. obce Malatíny, evidovaného na LV č.738 vlastníka Obec Malatíny vo vlastníckom podiele 

1/1. 

b) žiada  

o doplnenie žiadosti, a to, vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku 

k predmetnému pozemku, ktorý si žiadateľ zabezpečí sám na vlastné náklady.   

 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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6/ Žiadosť o vydanie stanoviska k parcelám   

Starosta obce, Ing. Jaroslav Podhorány, oboznámil poslancov o doručenej žiadosti o vydanie 

stanoviska k parcelám č. 542/14; 543/6; 542/13; 542/9 nachádzajúce sa v k. ú. obce Malatíny, 

ktoré sú zapísané v geometrickom pláne č. 44026595-121/2019, ktorý bol úradne overený dňa 

09.12.2019 pod číslom G1-1267/2019. 

Uvedené pozemky by mali byť určené na výstavbu a v súlade so schváleným územným plánom 

obce Malatíny.  

Obec Malatíny nemá schválený územný plán, preto požadované stanovisko vydáva na základe 

uznesenia obecného zastupiteľstva.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 6 / 1 / 4 / 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

schvaľuje 

vydanie stanoviska k predmetnej žiadosti v uvedenom znení: 

,,Parcely č. 542/14; 543/6; 542/13; 542/9 nachádzajúce sa v k. ú. obce Malatíny, zapísané 

v geometrickom pláne č. 44026595-121/2019, úradne overenom dňa 09.12.2019 pod číslom 

G1-1267/2019, sú určené pre stavebné účely.“  

 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

7/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020   

Návrh na rozpočtové opatrenie predložil Ing. Juraj Brziak s odôvodnením, že ide o finančné 

krytie výdavkov na ochranné rúška pre obyvateľov obce Malatíny. Uvedené rozpočtové 

opatrenie je vykonané vzhľadom k súčasnej situácii ohľadne prevencie voči ochoreniu na 

COVID 19. Jedná sa o presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly bežné 

výdavky z položky všeobecné služby na položku ochranné pomôcky a hygienické potreby.  
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 7 / 1 / 4 /2020 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2020, presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly 

bežné výdavky z položky všeobecné služby na položku ochranné pomôcky a hygienické 

potreby.  

 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

8/ Doručené podania  

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce, informoval poslancov OZ o požiadavkách doručených 

od obyvateľky, pani Magdalény Pethövej. Upozorňuje na nefunkčné verejné osvetlenie v obci, 

časť Vyšné Malatíny. Ďalej upozorňuje na vysokú prašnosť na miestnych cestách, ktorú je 

potrebné i vzhľadom k súčasnej situácii ohľadne koronavírusu riešiť. Uvádza tiež, že je 

potrebné zverejniť správu o činnosti jednotlivých komisií za rok 2019 na obecnej stránke.  

Poslanci jednotlivé pripomienky zobrali na vedomie s tým, že budú prijaté adekvátne 

opatrenia na ich riešenie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 8 / 1 / 4 / 2020  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

a) berie na vedomie 

uvedené požiadavky doručené od obyvateľky, pani Magdalény Pethövej  

b) žiada  

starostu obce prijať potrebné opatrenia na riešenie uvedených požiadaviek.  
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Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

9/ Rôzne  

V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:  

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce :  

• informoval poslancov OZ o potrebe opravy okien v bytových domoch v správe obce 

Malatíny. Boli doručené dve cenové ponuky, z ktorých je potrebné vybrať firmu, ktorá 

tieto opravy vykoná.  

• ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že obec Malatíny v rámci 

odpadového hospodárstva dosiahla za rok 2019 úroveň vytriedenia odpadu 60,78%.  

• obec sa snaží získať finančné prostriedky i z externých zdrojov, uchádza sa o podporu 

v rámci rôznych projektov – bola podaná žiadosť v programe Regionálne dotácie 2020 

– Liptov v rámci Výzvy č.1/2020 pre podporu v oblasti kultúry na projekt ,,Nech to 

v Malatínach žije“; 

• ďalej bola podaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z Environmentálneho 

fondu;  

• obec podala žiadosť i na Ministerstvo financií SR na Opravu a rekonštrukciu miestnych 

komunikácií, ktorá je momentálne v schvaľovacom procese;   

• starosta obce tiež oboznámil poslancov o previerke na úseku ochrany ovzdušia zo dňa 

27.03.2020, ktorú vykonala Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš. Účelom kontroly 

bolo zákonné dodržiavanie príslušnej právnej úpravy v tomto úseku štátnej správy. 

Kontrolované boli dokumenty a spisy, ktoré obec v tejto oblasti vydala.  

Z kontroly bol vyhotovený protokol o vykonaní previerky, ktorý starosta obce prečítal 

prítomným poslancom. Neboli zistené žiadne vážne nedostatky.  

• starosta obce ďalej informoval o výpovedi nájomnej zmluvy a nájmu bytu v bytovom 

dome č.9/2, doručenú od pani Veroniky Frniakovej. Nájom sa končí uplynutím 

trojmesačnej výpovednej lehoty, ku dňu 30.06.2020.  

Zároveň boli obci doručené dve žiadosti o pridelenie nájomných bytov. Tieto budú 

bližšie prerokované na nasledujúcich zasadnutiach OZ.  
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Tomáš Hrnčiar, poslanec OZ : 

• informoval o nefunkčnom osvetlení v bytovom dome.  

Martin Gejdoš, poslanec OZ : 

• informoval o pripravovanom druhom čísle Malatínskeho časopisu.  

Roman Kováč, poslanec OZ : 

• navrhol prítomným, že by bolo vhodné v čase pandémie koronavírusu pomôcť starším 

a ostatným obyvateľom, ktorí to potrebujú, napríklad s nákupmi a pod.  

Poslanci jednotlivé pripomienky zobrali na vedomie s tým, že budú prijaté adekvátne 

opatrenia na ich riešenie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 9 / 1 / 4 / 2020  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

a) berie na vedomie  

podané návrhy starostu obce a poslancov OZ obce Malatíny  

b) odporúča  

starostovi obce, aby zabezpečil vykonanie navrhnutých opatrení a požiadaviek zo strany 

poslancov OZ.  

Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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12/ Záver 

 

Starosta obce po prerokovaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť  

a  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil  o 19.00 hod. 

 

Zapisovateľ :                         Martin Gejdoš 

Overovatelia zápisnice : 1. Roman Kováč 

                              2. Miroslav Tkáč 

 

 

Ing. Jaroslav Podhorány 

 starosta obce  

 

 

 


