
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 42/09/05/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 27.09.2017 

(42/09/05/2017 - 48/09/05/2017) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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. Kúpnopredajná zmluva medzi Obcou Malatíny a Barbora Jurková a Tomáš Hrnčiar- schválenie 
5. Doručené podania. 
6. Rozpočtové opatrenia - schválenie 
7. Rôzne. 
8. Záver. 

 
    Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 
 

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

 

Uznesenie  č. 43/09/05/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 27.09.2017 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie 

 

a) overovateľov zápisnice  : 1. Cabanová Gabriela 

                                            2. Hazucha Radislav 

 

       b)  zapisovateľa : Ing. Jaroslav Podhorány 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 



 

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

 

Uznesenie  č. 44/09/05/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa  27.09.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa 02.08.2017 

. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

K bodu programu č. 4. Text :  Kúpnopredajná zmluva medzi obcou Malatíny a Borbora Jurková 
a Tomáš Hrnčiar– schválenie. 

 

Uznesenie  č. 45/09/05/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 27.09.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 

kúpnu zmluvu o predaji nehnuteľností uzavretú v zmysle  § 588 a nasledujúcich 

Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi : predávajúci – Obec Malatíny, IČO 00315605 
a kupujúci 1 – Barbora Jurková, rodená Jurková, narodená 08.09.1989, r.č. ............., 
trvale bytom 031 04 Liptovský Mikuláš – Podbreziny, Pod slivkou 519/7 kupujúci 2 – 
Tomáš Hrnčiar, rodený Hrnčiar narodený 25.06.1986, rodné číslo ................ uzavretej 
na základe uznesenia OZ číslo 41/08/04/2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
uznesenia. 

 

 

 

                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 



K bodu programu č. 5. Text :   Doručené podania – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

 

Uznesenie  č. 46/09/05/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 27.09.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a)berie na vedomie 

žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcely registra E- KN 115/102 vedenej na LV 738 

o výmere 423 m2  trvalý trávny porast 

b) doporučuje 

starostovi obce dať vypracovať znalecký posudok na parcelu registra E- KN 115/102 vedenú na LV 

738 o výmere 423 m2  trvalý trávny porast, Ing.  Miroslavovi Todákovi. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 
 

K bodu programu č. 5. Text :   Doručené podania – Žiadosť o odkúpenie 

 

Uznesenie  č. 47/09/05/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 27.09.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a)berie na vedomie 

žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parcely registra C- KN 446/5 vedenej na LV 738 

o výmere 115 m2  trvalý trávny porast 

b) doporučuje 

starostovi obce dať vypracovať znalecký posudok na parcelu registra C- KN 446/5 vedenú na LV 738 

o výmere 115 m2  trvalý trávny porast, Ing.  Miroslavovi Todákovi. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 



K bodu programu č. 6. Text :  Rozpočtové opatrenia - schválenie 

 

Uznesenie  č. 48/09/05/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 27.09.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 4/2017, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 


