
K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie 
 

 

Uznesenie  č. 24/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 30.06.2014 o 19,00 hodine  

 na obecnom úrade v Malatínach 

__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje,  

      že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

       program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodu programu o „Rôzne“ 

    

                                                                                            SIGNET                                  
Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 
 

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

 

Uznesenie  č. 25/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 30.06.2014 o 19,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

_________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 určuje  

a) overovateľov zápisnice  :  Hazucha Peter 

                                                           Šlachta Ján   

b)  zapisovateľa :                    Gabrielu Cabanovú, 

                                                                                                                       SIGNET      
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 
K bodu programu č. 3 Text : Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia 

 

Uznesenie  č. 26/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 30.06.2014 o 19,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 berie na vedomie   

kontrolu plnenia uznesení.  

 
                                                                                                                                          I                                                                                            

SIGNET                                  
Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
                                                                                                                                           

 

 



 

 

 

 

 
 

K bodu programu č. 4 Text : Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2013 - schválenie 

 

Uznesenie  č. 27/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 30.06.2014 o 19,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a)   prerokovalo 

výročnú správu o hospodárení obce Malatíny za rok 2013 a záverečný účet obce 

Malatíny za rok 2013  

b)  berie na vedomie 

výročnú správu o hospodárení obce Malatíny za rok 2013 

c) schvaľuje  

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  obce Malatíny bez výhrad 

d) schvaľuje 

pouţitie prebytku v sume 2252 EUR zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) 

zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na : 

- tvorba rezervného fondu 2252 EUR 

 

  

                                                                                            SIGNET                                  
Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 
K bodu programu č. 5 Text : Rôzne – Kontrola SIŢP IŢP Ţilina - protokol 

 

Uznesenie  č. 28/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 30.06.2014 o 19,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo 

správu o výsledku kontroly SIŢP IŢP Ţilina č. 61/14  

b)  berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly SIŢP IŢP Ţilina č. 61/14 a správu o  prijatých opatreniach z 

kontroly SIŢP IŢP Ţilina číslo 81/2014 

   

                                                                                                                                                                                                                                
SIGNET                                  

Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 



     

 
K bodu programu č. 5 Text : Rôzne – multifunkčné ihrisko 

 

Uznesenie  č. 29/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 30.06.2014 o 19,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

poveruje 

starostu obce pripraviť vhodný pozemok k výstavbe multifunkčného ihriska v obci  

Malatíny do 22.07.2014 

 

                                                                                              SIGNET                                  
Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 

  

 

 
 

K bodu programu č. 5 Text : Rôzne – Neplatiči daní a poplatkov 

 

Uznesenie  č. 30/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 30.06.2014 o 19,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 ukladá 

administr.pracovníkovi obce zaslať neplatičom výzvu na zaplatenie nedoplatkov - stav k 31.12.2013 

ako poslednú výzvu pred podaním exekútorovi. 

Zodp. : administrat.pracovník obce                                Termín: 15.8.2014 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                      

SIGNET                                  
Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 


