
K bodu programu č. 1 Text :Otvorenie. 

Uznesenie  č. 18/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa13.06.2019 

(18/03/6/2019 - 29/03/6/2019) 

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo  je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

program  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Právne posúdenie uplatňovania nárokov k Sp. zn. 3T/105/2017-621 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2018. 

6. Záverečný účet obce Malatíny za rok 2018– schválenie 

7. Projekt – „Zvonica Malatíny“ 

8. Audit rok 2018 - návrh zmluvy 

9. Doručené podania. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 
V Malatínach 13.06.2019 

 
        Ing. Jaroslav Podhorány 

 starosta obce 
 

 

 

 

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

Uznesenie  č. 19/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 13.06.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie  

a)  zapisovateľa :  Libušu Moravčíkovú 

b) overovateľov zápisnice :  1. Radislav Hazucha 

                                            2.  Tomáš Hrnčiar 

 
V Malatínach 13.06.2019 

Ing. Jaroslav Podhorány 
  starosta obce 

 
 

 

 



 

K bodu programu č. 3 Text : Kontrola plnenia uznesení 
 

Uznesenie  č. 20/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa13.06.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

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

v z.n.p. 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o plnení uznesení zo dňa 11..04.2019 zasadnutia  OZ 

 

 

V Malatínach 13.06.2019 

 
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 

    starosta obce 
 
 
K bodu programu č. 4 Text : Právne posúdenie k sp. zn.   3T/105/2017-621 
 

Uznesenie  č. 21/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 13.06.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) konštatuje, že 

starosta Obce Malatíny Ing. Jaroslav Podhorány preveril ďalšie možnosti postupu v 

konaní o náhradu škody spôsobenej obci Malatíny v zmysle uznesenia č. 4/01/2/2019 

bod 9 a predložil právne vyjadrenie spracované JUDr. Zuzanou  Medveckou, ako aj 

uznesenie 3T/105/2017 zo dňa 9.5.2019. 

b) súhlasí s tým, 

že Obec Malatíny si nebude uplatňovať náhradu škody v zmysle Trestného rozkazu, resp. 
prostredníctvom civilného konania a zároveň obec Malatíny netrvá na náhrade škody iným 
spôsobom a to vzhľadom na skutočnosť, že spôsobená škoda bola nahradená riadne a včas, 
čo potvrdzuje aj právne vyjadrenie JUDr. Zuzany Medveckej zo dňa 26.3.2019a Uznesením 
3T/105/2017 zo dňa 9.5.2019. 

 
 

 

 

 

V Malatínach 13.06.2019 
 

                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                 starosta obce 
 



K bodu programu č. 5 Text : Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 

Malatíny za rok 2018. 

 
 

Uznesenie  č. 22/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa13.06.2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

berie na vedomie 

stanovisko hl. kontrolóra obce Malatíny k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 

2018, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. 
 

 

V Malatínach 13.06.2019 
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 

     starosta obce 
 

K bodu programu č. 6 Text : Záverečný účet obce Malatíny za rok 2018– schválenie 

 
 

Uznesenie  č. 23/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 13.06.2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

a) konštatuje, že 

 

Obec Malatíny dosiahla k 31.12.2018 nasledovné výsledky hospodárenia : 

1. Prebytok bežného rozpočtu vo výške    :                    22.683,02 € 

2. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške  :         -22.749,00 € 

3. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške :   - 65,98 € 

4. Prebytok finančných operácií vo výške :                      10.367,10 € 

5. Súhrnný výsledok rozpočtového hospodárenia 

       po zapojení finančných operácií je prebytok vo výške :  10.301,72 € 

 

b) schvaľuje 

1. výsledok hospodárenia obce Malatíny za rok 2018 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a 

toschodok  bežného a kapitálového rozpočtu vo výške : -65,98 € 

2. z prebytku bežného  rozpočtu a prebytku finančných operácií  vykryť schodok kapitálového 

rozpočtu v čiastke  22.749,00 € 

3. zostatok  bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2018vo výške 10.301,72 

Eur 

4. zostatok bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2018 s vylúčením 

prostriedkov do garančného fondu vo výške 2307,48 € a vyrovnanie fondu opráv vo výške 

3193,64€  a vyrovnanie garančného fondu vo výške 4000,00€. 

       (10.301,72-2307,48-3193,64-4000,00=800) 

5. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia :  

vo  výške  800,00 €  na tvorbu  rezervného fondu  obce  Malatíny         

6. záverečný účet obce Malatíny a celoročné hospodárenie obce Malatíny v roku 2018 bez 

výhrad. 

 

 

V Malatínach 13.06.2019                                                                                           Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                    starosta obce 



 
K bodu programu č. 7 Text : Projekt – „Zvonica Malatíny“ 
 

Uznesenie  č. 24/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 13.06.2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

informáciu o spracovanom projekte „Zvonica Malatíny“ 

 

 

 

V Malatínach 13.06.2019 
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                    starosta obce 
 

 

 

K bodu programu č. 8 Text :  Audit rok 2018 - návrh zmluvy 

 

Uznesenie  č. 25/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 13.06.2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo  

predložený návrh zmluvy medzi Obcou Malatíny a  firmou MAKROAUDIT 

b) schvaľuje 

zmluvu medzi Obcou Malatíny a  firmou MAKROAUDIT, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

uznesenia. 

 

 

 

 

 

V Malatínach 13.06.2019                                                                                                                                                      

Ing. Jaroslav Podhorány 

                                                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 9 Text :  Doručené podania – návrh zmluvy  podaný Pozemkovým 

spoločenstvom bývalých urbárnikov Malatíny.  

 

 

Uznesenie  č. 26/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 13.06.2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo  

predložený návrh zmluvy medzi Obcou Malatíny a Pozemkovým spoločenstvom bývalých 

urbárnikov Malatíny s ročným nájomným 50 eur 

b) schvaľuje 

zmluvu medzi Obcou Malatíny a Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbárnikov 

Malatíny s ročným nájomným 50 eur, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.   

 

 

 

 

V Malatínach 13.06.2019                                                                                                                                                      

Ing. Jaroslav Podhorány 

                                                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

K bodu programu č. 9 Text :  Doručené podania – návrh zmluvy  podaný Pozemkovým 

Matejovo.   

 

 

Uznesenie  č. 27/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 13.06.2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo  

predložený návrh zmluvy medzi Obcou Malatíny a Pozemkovým spoločenstvom Matejovo 

s ročným nájomným 50 eur 

 

b) schvaľuje 

zmluvu medzi Obcou Malatíny a Pozemkovým spoločenstvom Matejovo s ročným 

nájomným 50 eur, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. 

 

 

 

 

V Malatínach 13.06.2019                                                                                                                                                      

Ing. Jaroslav Podhorány 

                                                                                                                                              starosta obce 



 

 

 

K bodu programu č. 9 Text :  Doručené podania – Žiadosť  o finančný príspevok -Mgr.Miroslav 

Nemec PhD. 

 

 

Uznesenie  č. 28/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 13.06.2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo  

žiadosť Mgr. Miroslava Nemca PhD o finančný príspevok na vydanie publikácie 

zameranej na dejiny liptovského súdnictva 

b) schvaľuje 

finančný príspevok na vydanie publikácie zameranej na dejiny liptovského súdnictva vo 

výške 50€. 

 

 

 

 

 

V Malatínach 13.06.2019                                                                                                                                                      

Ing. Jaroslav Podhorány 

                                                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

K bodu programu č. 9 Text :  Doručené podania – Rozpočtové opatrenie č.3/2019 

 

 

Uznesenie  č. 29/03/6/2019 
zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 13.06.2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo  

          rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

b) schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 3/2019, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

 

 

 

V Malatínach 13.06.2019                                                                                                                                                      

Ing. Jaroslav Podhorány 

                                                                                                                                              starosta obce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


