
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 11/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017 

  (11/04/02/2017 -22/04/02/2017) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje,  že 

       obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

nasledovný program zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Rozpočtové opatrenia 
5. Doručené podania 
6. Rôzne 
7. Záver. 

 

 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

Uznesenie  č. 12/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa20.04.2017 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie  

 

a) overovateľov zápisnice  : 1.Ing. Podhorányho Jaroslava 

                                           2.  Cabanovej Gabriely  

       b)  zapisovateľky :   Libuše Moravčíkovej 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 



 

 

K bodu programu č. 3. Text : Kontrola plnenia uznesení. 

 

Uznesenie  č. 13/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

       berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa  16.02.2017 

. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

K bodu programu č. 4. Text : Rozpočtové opatrenia 

 

Uznesenie  č. 14/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo rozpočtové opatrenie  č. 2/2017 

b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2017, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

     

        

 

 

 

. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 



 

 

K bodu programu č. 5. Text : Doručené podania – Edita Burianová 

 

Uznesenie  č. 15/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo  

žiadosť pani Edity Burianovej o odkúpenie časti  parcely registra  KN E 42 

b) neschvaľuje 

odpredaj časti parcely registra KN E 42  pre  pani Editu Burianovú, nakoľko medzi 

uvedenou parcelou a nehnuteľnosťami, ktoré sú vo vlastníctve  žiadateľky je umiestnená 

miestna komunikácia.  

 

 

 

. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

K bodu programu č. 5. Text : Doručené podania – Oško Ján 

 

Uznesenie  č. 16/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

           

a) prerokovalo  

žiadosť o odkúpenie parcely KN C 133/4 – 71m
2
, 133/6 – 19m

2
, 133/7 – 13m

2
 zastavené 

plochy a nádvoria vedené na LV 276. 

b) doporučuje 

starostovi obce dať spracovať znalecký posudok Ing. Miroslavovi Todákovi 

 

 

 

. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 



 

K bodu programu č. 5. Text : Doručené podania – Medzihradská Mária 

 

Uznesenie  č. 17/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

           

a) prerokovalo  

doručený list pani Medzihradskej Márie 

b) doporučuje 

starostovi obce dať vypracovať geometrický plán – CINTORÍN – KN  C číslo parcely 

442 za účelom identifikácie pozemkov zasahujúcich do uvedenej parcely cintorína -  

firme REAL Liptov s.r.o. 

 

. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

K bodu programu č. 6. Text :  Rôzne - Cenová ponuka č. 1000210  - komplet pc, operačný systém 
Windows, kancelársky balík MS Office , zálohovacie zariadenie a licencia pre zálohovacví softvér 

Uznesenie  č. 18/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje   

zakúpenie komplet PC, operačného systému Windows, kancelárskeho balíka MS Office, 

zálohovacieho zariadenia a  licencie pre zálohovací softvér v zmysle cenovej ponuky č. 

1000210, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 



K bodu programu č.  6 Text :  Rôzne - Vyradenie vozidla M1, Felícia Combi Škoda ŠPZ LM496CE z  
majetku obce 

 

Uznesenie  č. 19/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje   

vyradenie vozidla M1, Felícia Combi  Škoda, ŠPZ LM496CE z majetku obce z dôvodu  

nevyhovujúceho  technického stavu  uvedeného vozidla. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

K bodu programu č.  6 Text :  Rôzne - Mimoriadny členský vklad ZMOL - schválenie 

 

Uznesenie  č. 20/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) mimoriadny členský vklad  ZMOL vo výške 100€ za účasť starostu obce na 28. sneme 

ZMOS v mesiaci máj 2017 

b)  mimoriadny členský vklad vo výške 540 € za účasť starostu obce na zahraničnej 

pracovnej ceste v mesiaci máj 2017 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 



K bodu programu č.  6 Text :  Rôzne - Správa o plnení rozpočtu za 1.štvrťrok 2017 

Uznesenie  č. 21/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie   

               správu o plnení rozpočtu obce Malatíny za 1.štvrťrok 2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

uznesenia 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

K bodu programu č.  6 Text :  Rôzne - Zastavovacia štúdia IBV – lokalita „KIARTOV“ - vypracovanie 

  

Uznesenie  č. 22/04/02/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 20.04.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje   

               vypracovanie zastavovacej štúdie IBV na lokalitu „KIARTOV“, ktorá bude slúžiť ako 

podklad pre usmerňovanie investičnej činnosti v danom území,  firmou  3MS Consulting s.r.o., 

Bešeňová do výšky  1000 €. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 


