
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

Uznesenie č. 1/2/2020  

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 zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

5. Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

6. Žiadosť o kúpu obecného majetku - pozemku 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 obce Malatíny 

8. Doručené podania 

9. Rôzne 

10. Záver.  

V Malatínach, 23.06.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 
starosta obce 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

Uznesenie č. 2/2/2020  

K bodu programu č. 1: Otvorenie  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach schvaľuje navrhovanú zmenu doplnenie bodov programu 
a následné prečíslovanie programu tak, že za bod č. 7 sa zaradia body č. 8 Návrh na zámenu 
košov na separovaný odpad pri bytovkách v Nižných Malatínach a bod č. 9 Návrh na presunutie 
tabule Obce Malatíny pri vstupe do Nižných Malatín. Do bodu č. 11 Rôzne sa dopĺňajú ďalšie 
informácie a návrhy starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva. 

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

schvaľuje 

doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

5. Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

6. Žiadosť o kúpu obecného majetku - pozemku 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 obce Malatíny 

8. Návrh na zámenu košov na separovaný odpad pri bytovkách v Nižných Malatínach 

9. Návrh na presunutie tabule Obce Malatíny pri vstupe do Nižných Malatín 

10. Doručené podania 

11. Rôzne 

12. Záver. 

 

V Malatínach, 23.06.2020  

 

          Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 

 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 3/2/2020 

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:        Ing. Ivana Feldová 

b) overovateľov zápisnice :  1. Tomáš Hrnčiar 

     2. Radislav Hazucha 

V Malatínach, 23.06.2020 

Ing. Jaroslav Podhorány 

 starosta obce 
 
 

 

 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 4/2/2020 

K bodu programu č. 3: Kontrola plnenia uznesení  

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

berie na vedomie  

informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ obce Malatíny.  

V Malatínach, 23.06.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 
 

 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 5/2/2020 

K bodu programu č. 4: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
Malatíny za rok 2019   

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 a § 18f ods. c) zákona č. 369/1990 Zb., 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

 
informáciu starostu obce o vyjadrení hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu. Vzhľadom 
k dlhodobej PN hlavnej kontrolórky obce má jej vyjadrenie k záverečnému účtu odporúčací 
charakter.  

 

V Malatínach, 23.06.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 
  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 6/2/2020 

K bodu programu č. 5: Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019  

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po 
prerokovaní 

schvaľuje 

a) Záverečný účet obce Malatíny za rok 2019 bez výhrad 

b) ponechanie celého prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 12 696,45 € v rezervnom 
fonde obce Malatíny 

 

 

V Malatínach, 23.06.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 7/2/2020 

K bodu programu č. 6: Žiadosť o kúpu obecného majetku – pozemku  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce, po prerokovaní 

I. schvaľuje 

a) zámer predaja nehnuteľnosti – parcely pod stavbami a dvorom rodinného domu s.č. 59 vo 
vlastníctve žiadateľa, pozemok parcelné č. KN-E 734, druh: zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 127 m2, zapísané na LV č.276 vlastníka Obec Malatíny, nachádzajúce sa v katastrálnom 
území Malatíny.  

b) spôsob predaja predmetnej parcely špecifikovanej v bode a) ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.  
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: parcely pod stavbami a dvorom rodinného domu s.č. 59 vo 
vlastníctve žiadateľa, ktoré sú spolu s dvorom, rodinným domom s. č. 59 a ďalšími stavbami 
ohraničené oplotením a  tvoria jeden neoddeliteľný funkčný celok.  
 

II. určuje 

a) cenu za m2 v sume 10 € za m2  

b) aby náklady spojené s prevodom vlastníctva do katastra nehnuteľností znášal žiadateľ   

V Malatínach, 23.06.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 8/2/2020  

K bodu programu č. 7: Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 obce Malatíny 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po 
prerokovaní 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 2/2020, presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly 

bežné výdavky z položky mzdy OU na položku všeobecné služby a z položky BT rozpočtovým 

organizáciám na položku auditorské služby.  

V Malatínach, 23.06.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 9/2/2020  

K bodu programu č. 8: Návrh na zámenu košov na separovaný odpad pri bytovkách v Nižných 
Malatínach  

 

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

 

ukladá  

 
starostovi obce zabezpečiť navýšenie objemu nádob na separovaný zber papiera prípadne 
zvýšiť frekvenciu vývozu separovaného odpadu v obci, a to v termíne do 31.07.2020  

V Malatínach, 23.06.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 10/2/2020  

K bodu programu č. 9: Návrh na presunutie tabule označenia začiatku/konca Obce Malatíny 
pri vstupe do Nižných Malatín 

 

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

 

poveruje 

 
starostu obce vstúpiť do jednania so správcom cesty, príslušnými orgánmi štátnej správy na 
úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako aj na úseku bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, nakoľko sa jedná o štátnu cestu III. triedy, a to v termíne do 31.07.2020. 

V Malatínach, 23.06.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 11/2/2020  

K bodu programu č. 10: Doručené podania – Zámer využitia pozemku, žiadateľ p. A. Haršányi 

 

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

I. berie na vedomie  

 
zámer využitia pozemkov parc. č. KN-C 559/2, 559/3, 556/2 a 556/3  v k.ú. Malatíny predložený 
p. A. Haršányim  
 
 
II. žiada 
 
starostu obce predložiť zámer využitia predmetných pozemkov na prerokovanie komisii  
stavebnej, bytovej, životného prostredia a verejného poriadku OZ, a až na základe odporúčaní 
komisie vydať záväzné stanovisko k predloženému zámeru využitia pozemkov. 

V Malatínach, 23.06.2020 

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 12/2/2020  

K bodu programu č. 10: Doručené podania – Majetkové priznania 

 

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

berie na vedomie  

 
informáciu starostu obce o splnení povinnosti podať majetkové priznanie v zmysle ústavného 
zákona č. 357/2004 Z.z., o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov. 
 

V Malatínach, 23.06.2020 

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 18.06.2020 

(1/2/2020 - 13/2/2020)  

 

Uznesenie č. 13/2/2020 

K bodu programu č. 11: Rôzne – návrhy starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva 

 

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

I. berie na vedomie  

podané návrhy starostu obce a poslancov OZ obce Malatíny  

II. odporúča  

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

V Malatínach, 23.06.2020 

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 


