
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 05.08.2020 

(1/4/2020 - 9/4/2020)  

Uznesenie č. 1/4/2020  

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. Rekonštrukcia ČOV pre obecné nájomné bytové domy po povodni 

5. Rekonštrukcia mosta ponad DVT Malatianka po povodni v Nižných Malatínach 

6. Majetkovo-právne záležitosti – schválenie návrhu zmluvy vo veci prevodu majetku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadosť p. Ľudovít Šlachta 

7. Rôzne 

8. Záver.  

V Malatínach, 10.08.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 
starosta obce 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 05.08.2020 

(1/4/2020 - 9/4/2020)  

Uznesenie č. 2/4/2020  

K bodu programu č. 1: Otvorenie  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach schvaľuje navrhovanú zmenu doplnenie bodu programu 
a následné prečíslovanie programu tak, že za bod č. 6 sa zaradí bod č. 7 Návrh rozpočtového 
opatrenia č. 3/2020 obce Malatíny. Do bodu č. 8 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. Rekonštrukcia ČOV pre obecné nájomné bytové domy po povodni 

5. Rekonštrukcia mosta ponad DVT Malatianka po povodni v Nižných Malatínach 

6. Majetkovo-právne záležitosti – schválenie návrhu zmluvy vo veci prevodu majetku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadosť p. Ľudovít Šlachta 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020 obce Malatíny 

8. Rôzne 

9. Záver. 

 

V Malatínach, 10.08.2020  

 

          Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 05.08.2020 

(1/4/2020 - 9/4/2020)  

 

Uznesenie č. 3/4/2020 

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. Zuzana Jašková 

b) overovateľov zápisnice :  1. Radislav Hazucha 

     2. Tomáš Hrnčiar 

V Malatínach, 10.08.2020 

Ing. Jaroslav Podhorány 

 starosta obce 
 
 

 

 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 05.08.2020 

(1/4/2020 - 9/4/2020)  

 

Uznesenie č. 4/4/2020 

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, 10.08.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 
 

 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 05.08.2020 

(1/4/2020 - 9/4/2020)  

 

Uznesenie č. 5/4/2020 

K bodu programu č. 4: Rekonštrukcia ČOV pre obecné nájomné bytové domy po povodni   

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

schvaľuje 

 
rekonštrukciu čističky odpadových vôd (ČOV) pre obecné nájomné bytové domy po živelnej 
udalosti - povodni s vyhlásením II. a III. stupňa povodňovej aktivity podľa predloženého 
návrhu, ktorý je súčasťou uznesenia, spoločnosťou NATURTECH, s.r.o., Komenského 41, 085 
01 Bardejov, IČO 50132326. 

 

V Malatínach, 10.08.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 
  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 05.08.2020 

(1/4/2020 - 9/4/2020)  

 

Uznesenie č. 6/4/2020 

K bodu programu č. 5: Rekonštrukcia mosta ponad DVT Malatianka po povodni v Nižných 
Malatínach 

 

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

schvaľuje 

rekonštrukciu mosta ponad DVT Malatianka v Nižných Malatínach po živelnej udalosti – 
povodni s vyhlásením II. a III. stupňa povodňovej aktivity, podľa predloženého návrhu, ktorý 
je súčasťou uznesenia, spoločnosťou Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ul. 1.mája 
724, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31563732. 

 

 

V Malatínach, 10.08.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 05.08.2020 

(1/4/2020 - 9/4/2020)  

 

Uznesenie č. 7/4/2020 

K bodu programu č. 6: Majetkovo-právne záležitosti – schválenie návrhu zmluvy vo veci 
prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, žiadosť p. Ľudovít Šlachta  

 

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 

 

I. prerokovalo  návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Malatíny a p. Ľudovítom Šlachtom 

II. schvaľuje   kúpnu zmluvu medzi Obcou Malatíny a p. Ľudovítom Šlachtom v zmysle 
prijatého uznesenia OZ č. 7/2/2020 zo dňa 18.06.2020 a to pozemku vo vlastníctve Obce 
Malatíny parc. č. KN-E 734, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127 m2, zapísané na 
LV č.276, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Malatíny, v prospech Ľudovíta Šlachtu rod. 
Šlachtu, nar. xxxxxxxxxx, rodné číslo xxxxxxxxx, trvale bytom 032 15 Malatíny 24, do vlastníctva 
v 1/1 k celku, a to trojpätinovou väčšinou poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná parcela sa nachádza 
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. Kúpna cena pozemku je 10,00 € za m2 pozemku t.j. celková cena 
pozemku je 1270 €. 

V Malatínach, 10.08.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 05.08.2020 

(1/4/2020 - 9/4/2020)  

 

Uznesenie č. 8/4/2020  

K bodu programu č. 7: Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020 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   

a) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu – rekonštrukciu ČOV po 
živelnej udalosti – povodni a zároveň na rekonštrukciu mosta ponad DVT Malatianka v Nižných 
Malatínach 

b) rozpočtové opatrenie č. 3/2020 podľa prílohy 

V Malatínach, 10.08.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny zo dňa 05.08.2020 

(1/4/2020 - 9/4/2020)  

 

Uznesenie č. 9/4/2020  

K bodu programu č. 8: 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, 10.08.2020 

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 


