
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 29.06.2020 

(1/3/2020 - 4/3/2020)  

Uznesenie č. 1/3/2020  

K bodu programu č. 1: Otvorenie  

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

I. konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

II. schvaľuje 

Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Prerokovanie opatrení v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity v obci Malatíny 

5. Rôzne 

6. Záver.  

V Malatínach, 30.06.2020  

 

Ing. Jaroslav Podhorány 
starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 29.06.2020 

(1/3/2020 - 4/3/2020)  

 

Uznesenie č. 2/3/2020 

K bodu programu č. 1: Otvorenie  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach schvaľuje zmenu programu a následné prečíslovanie programu 
tak, že bod 3. Kontrola plnenia uznesení a bod 5. Rôzne nebudú predmetom mimoriadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva. 

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

schvaľuje 

zmenu programu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Prerokovanie opatrení v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity v obci Malatíny 

4. Záver 

 

 

 

 

 

V Malatínach, 30.06.2020  

 

           

 

 

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

 

 



Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 29.06.2020 

(1/3/2020 - 4/3/2020)  

 

Uznesenie č. 3/3/2020 

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

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

berie na vedomie určenie  

a) zapisovateľa:        Miroslav Tkáč 

b) overovateľov zápisnice :  1. Martin Gejdoš 

     2. Roman Kováč 

V Malatínach, 30.06.2020 

 

Ing. Jaroslav Podhorány 

 starosta obce 
 
 

 

 

  



Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 29.06.2020 

(1/3/2020 - 4/3/2020)  

 

Uznesenie č. 4/3/2020 

K bodu programu č. 3: Prerokovanie opatrení v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity 
v obci Malatíny 

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

I. berie na vedomie  
informáciu starostu obce o opatreniach v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity na 
celom území obce Malatiny  

 
II. odporúča  

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

V Malatínach, 30.06.2020  

 

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 
 

 


