K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie.

Uznesenie č. 1/01/2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 05.02.2019
(1/01/2/2019 - 9/01/2/2019)
_________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) konštatuje, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny
b) schvaľuje
program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Doručené podania

Správa nezávislého audítora – súlad výročnej správy obce Malatíny s účtovnou závierkou rok

2017
6. Doplňujúca voľba členov komisií : 1. Stavebnej, bytovej, ŽP, VP
2. Kultúry, školstva, športu
7. Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka
2014-2020
8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
9. Návrh vypracovanie územného rozhodnutia k zastavovacej štúdii IBV v časti Nižné Malatíny
lokalita Kiartov v zmysle uznesenia č. 79/10/06/2018
10. Rôzne.
11. Diskusia.
12. Záver.

V Malatínach 05.02.2019
Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

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

Uznesenie č. 2/01/1/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 05.02.2019
_________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie určenie
a) zapisovateľa : p. Libušu Moravčíkovú
b) overovateľov zápisnice : 1. Hazuchu Radislava
2.Hrnčiara Tomáša

V Malatínach 05.02.2019
Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

K bodu programu č. 3 Text : Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 3/01/2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 05.02.2019
_________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo dňa 10.12.2018 zasadnutia OZ
V Malatínach 05.02.2019
Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

K bodu programu č. 4 Text : Doručené podania- Trestný rozkaz č. 3T/105/2017-621, IČS 5617010447,
interné číslo 10/2019

Uznesenie č. 4/01/2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 05.02.2019
_________________________________________________________________________________

1. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny berie na vedomie Trestný rozkaz Okresného súdu
Liptovský Mikuláš zo dňa 28.11.2017, sp. zn. 3T/105/2017 (ďalej len „Trestný rozkaz“) v celom
rozsahu, nevynímajúc výrok o povinnosti náhrady škody a možnosti uplatniť si zvyšok nároku na
náhradu škody v civilnom procese.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/32 – in
v pomere k celku nehnuteľnosti uvedenej v bode 1. Trestného rozkazu, a to spoluvlastnícky
podiel k pozemku parcely registra “C“, evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 37, o výmere
821 m2, trvalý trávny porast, v súčasnosti zapísanom v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 442 pre okres Liptovský Mikuláš, obec
Malatíny, katastrálne územie Malatíny, ktorý spoluvlastnícky podiel 8/32 – in v pomere k celku
nehnuteľnosti predstavuje 205,25 m2, bol v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č.
29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016 na základe Inominátnej zmluvy zo dňa 28.07.2016, ktorej vklad
do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom V3502/2016, prevedený na obec
Malatíny ako nadobúdateľa. V tejto súvislosti obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie,
že v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 54/08/2018 zo dňa 07.08.2018 bolo na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa 24.09.2018, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností
bol povolený pod číslom V4046/2018, prevedené vlastnícke právo k celku nehnuteľnosti
uvedenej v prvej vete tohto bodu z obce Malatíny ako predávajúceho na Ing. Zdenka Palúcha
ako kupujúceho.
3. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej
v bode 2. Trestného rozkazu, a to pozemku parcely registra “E“, evidovanom na katastrálnej
mape parc. č. 734, o výmere 127 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v súčasnosti zapísanom na
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 276 pre okres
Liptovský Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie Malatíny, bolo v zmysle Uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016 na základe Inominátnej zmluvy zo
dňa 28.07.2016, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom
V3501/2016, prevedené na obec Malatíny ako nadobúdateľa. Obecné zastupiteľstvo obce
Malatíny v tejto súvislosti konštatuje, že nehnuteľnosť uvedená v predchádzajúcej vete tohto
bodu je ku dňu zasadnutia obecného zastupiteľstva vo vlastníctve obce Malatíny.
4. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej
v bode 3. Trestného rozkazu, a to pozemku parcely registra “E“, evidovanom na katastrálnej
mape parc. č. 703 o výmere 74 m2, v súčasnosti zapísanom na Okresnom úrade Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 276, ako KNC parc. č. 280/2 záhrady vytvorenej
G.P. 36735299-100/2016 pre okres Liptovský Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie
Malatíny, bolo v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016
na základe Inominátnej zmluvy zo dňa 28.07.2016, ktorej vklad do príslušného katastra
nehnuteľností bol povolený pod číslom V3501/2016, prevedené na obec Malatíny ako
nadobúdateľa. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny v tejto súvislosti konštatuje, že nehnuteľnosť
uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu je ku dňu zasadnutia obecného zastupiteľstva vo
vlastníctve obce Malatíny.

5. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
uvedeným v bode 4. Trestného rozkazu, konkrétne nehnuteľnostiam v súčasnosti zapísaným na
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 925 pre okres
Liptovský Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie Malatíny, a to pozemku parcely registra
“C“, evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 213/2, o výmere 72 m2, trvalý trávny porast,
a pozemku parcely registra “C“, evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 214/2, o výmere 213
m2, záhrada, bolo v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 64/2014 zo dňa 06.11.2014
/poukazujúc na Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor číslo:
C 12/2013 zo dňa 28.07.2014 o zamietnutí návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníckeho
práva vydržaním/ na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 11.11.2014, ktorej vklad do príslušného
katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom V5112/2014, prevedené z obce Malatíny ako
predávajúceho na Tomáša Smiteka ako kupujúceho.
6. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej
v bode 5. Trestného rozkazu, a to pozemku parcely registra “C“, evidovanom na katastrálnej
mape parc. č. 207/2, o výmere 53 m2, trvalý trávny porast, v súčasnosti zapísanom na Okresnom
úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 137 pre okres Liptovský
Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie Malatíny, bolo v zmysle Uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 64/2014 zo dňa 06.11.2014 /poukazujúc na Rozhodnutie Okresného úradu
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor číslo: C 13/2013 zo dňa 28.07.2014 o zamietnutí
návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním/ na základe Kúpnej
zmluvy zo dňa 11.11.2014, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod
číslom V5112/2014, prevedené z obce Malatíny ako predávajúceho na Miroslava Ďuričku
a Natašu Ďuričkovú ako kupujúcich do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
7. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej
v bode 6. Trestného rozkazu, a to pozemku parcely registra “E“, evidovanom na katastrálnej
mape parc. č. 109, o výmere 103 m2, v súčasnosti zapísanom v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 944 ako KNC 133/6
– 19 m2 , 133/7 – 14 m2, 133/4 – 71 m2 zastavané plochy a nádvoria vytvorené G.P. 36735299101/2016 pre okres Liptovský Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie Malatíny, bolo
v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016 na základe
Inominátnej zmluvy zo dňa 28.07.2016, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol
povolený pod číslom V3501/2016, prevedené na obec Malatíny ako nadobúdateľa. V tejto
súvislosti obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie, že v zmysle Uznesenia obecného
zastupiteľstva č. 41/08/04/2017 zo dňa 02.08.2017 bolo na základe Kúpnej zmluvy zo dňa
19.09.2017, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom
962/2018, prevedené vlastnícke právo k celku nehnuteľnosti uvedenej v predchádzajúcej vete
tohto bodu z obce Malatíny ako predávajúceho na Tomáša Hrnčiara a Barboru Jurkovú a ako
kupujúcich.
8. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny berie na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
uvedeným v bode 2., bode 3., bode 4., bode 5., bode 6. a bode 7. tohto uznesenia bolo v zmysle
Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016 na základe Inominátnych
zmlúv zo dňa 28.07.2016, ktorých vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod
číslom V3501/2016 V3502/2016 a v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor číslo: C 13/2013, C 12/2013 zo dňa 28.07.2014 o zamietnutí
návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním, prevedené na obec

Malatíny ako nadobúdateľa a tým boli predmetné nehnuteľnosti vrátené do vlastníctva obce
Malatíny.
9.

obecné zastupiteľstvo obce Malatíny poveruje starostu obce Malatíny Ing. Jaroslava
Podhorányho preveriť ďalšie možnosti postupu v konaní o náhradu škody spôsobenej obci
Malatíny.

V Malatínach 05.02.2019
Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

K bodu programu č. 5 Text : Správa nezávislého audítora – súlad výročnej správy obce Malatíny
s účtovnou závierkou rok 2017

Uznesenie č. 5/01/2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 05.02.2019.
_________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie
predloženú správu nezávislého audítora – súlad výročnej správy obce Malatíny s účtovnou závierkou
k 31.12.2017
V Malatínach 05.02.2019
Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

K bodu programu č. 6 Text : Doplňujúca voľba členov komisií : 1. Stavebnej, bytovej,
ŽP, VP, 2. Kultúry,školstva, športu

Uznesenie č. 6/01/2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 05.02.2019.
_________________________________________________________________________________

Obecné z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach
a) určuje
doplňujúcu voľbu členov komisií verejným hlasovaním
b) volí u stálych komisií
1. Komisie stavebnej, bytovej, životného prostredia, verejného poriadku :
Členku : 1. Cabanovú Gabrielu
2. Komisie kultúry, školstva, športu :
Členov : 1. Nejedlú Silviu
2.Mgr. Diškancovú Petru

V Malatínach 05.02.2019
Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

K bodu programu č. 7 Text : Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

Uznesenie č. 7/01/2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 05.02.2019.
_________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
poveruje
starostu obce na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie a na podanie žiadosti o
nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, z výzvy vyhlásenej OZ
Stredný Liptov, v rámci implementácie stratégie CLLD Tvoríme rozvoj Stredného Liptova, opatrenie
2.2. Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, pre projekt s názvom
,,Rekonštrukcia zvonice pre účely komunitnej činnosti v Obci Malatíny“.
V Malatínach 05.02.2019
Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

K bodu programu č. 8 Text : Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Uznesenie č. 8/01/2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 05.02.2019.
_________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n. p. a na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n.p.
a) prerokovalo
rozpočtové opatrenie č. 1/2019
b) schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v prílohe na základe predloženého návrhu

V Malatínach 05.02.2019
Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

K bodu programu č. 9 Text : Návrh na vypracovanie územného rozhodnutia k zastavovacej štúdii

IBV v časti Nižné Malatíny lokalita Kiartov v zmysle uznesenia č. 79/10/06/2018.

Uznesenie č. 9/01/2/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 05.02.2019.
_________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie

informáciu o schválenej zastavovacej štúdii IBV v časti Nižné Malatíny lokalita Kiartov
a o podaní žiadosti na spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. o energetickú štúdiu napojenia
na el. sieť Malatíny.

V Malatínach 05.02.2019
Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

