
 

 
 

K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 1/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

  (1/03/1/2015 -14/03/1/2015) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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. Všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

školského zariadenia na rok 2015 - schválenie. 
4. Všeobecné záväzné nariadenie číslo 2/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

obce – schválenie 
5. Schválenie Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny 

a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, schválených obecným zastupiteľstvom obce 
Malatíny dňa 25.3.2011. 

6. Schválenie smernice upravujúcej podmienky použitia výdavkov súvisiacich 
s reprezentáciou a propagáciou obce Malatíny. 

7. Návrh na prerokovanie platu starostu obce pre rok 2015. 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na I. polrok 2015. 
9. Správa o výsledku kontroly  „Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ od 1.1.2014 do 

30.6.2014.“ 
10. Správa o výsledku kontroly „Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.“ 
11. Správa o výsledku kontroly „Kontrola využívania služobných vozidiel vo vlastníctve obce 

Malatíny.“ 
12. Správa o výsledku kontroly „Kontrola pohľadávok obce Malatíny k 30.6.2014“ 
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny za rok 2014.“ 
14. Zrušenie Internej smernice č. 2 Vedenie pokladnice obce Malatíny 
15. Schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malatíny. 
16. Rôzne 
17. Diskusia  
18. Záver 

                                                                                                                      SIGNED 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

 

Uznesenie  č. 2/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 určuje  

a) overovateľov zápisnice  : 1. Ján Šlachta 

                                            2.  Ing. Jaroslav Podhorány 

       b)  zapisovateľa :  Moravčíková Libuša   

                                                                                                                      SIGNED 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

K bodu programu č.5. Text : Schválenie Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
obce Malatíny a s majetkom štátu, ktorý obec užíva schválených obecným zastupiteľstvom obce 
Malatíny dňa 25.3.2011. 

 

 

Uznesenie  č. 3/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) berie na vedomie 

informáciu, že návrh dodatku č. 1 „Zásad“ sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na 

schválenie z dôvodov, že ide o plnenia opatrenia prijatého obcou k nedostatku zisteného 

kontrolou č. 4/2014 

 

b)  schvaľuje 

Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny a s majetkom 

štátu, ktorý obce užíva, schválených obecným zastupiteľstvom obce Malatíny dňa 

25.3.2011, ktorý je prílohou tohto uznesenia. 

 

                                                                                                                      SIGNED 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu programu č. 6. Text : Schválenie smernice upravujúcej podmienky použitia výdavkov 

súvisiacich s reprezentáciou a propagáciou obce Malatíny 

 

Uznesenie  č. 4/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

Smernicu upravujúcu podmienky použitia výdavkov súvisiacich s reprezentáciou a propagáciou 

obce Malatíny v predloženom znení. 

                                                                                                                      SIGNED 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

K bodu programu č. 7. Text : Návrh na prerokovanie platu starostu obce pre rok 2015. 

Uznesenie  č. 5/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

I. konštatuje, že 

a) priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe 

údajov  Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

2014 je 858.-€ 

b) obec Malatíny mala k 31. decembru predchádzajúceho  kalendárneho roku nasledovný 

počet obyvateľov :  203 

c) starosta obce Ing. Peter Pethö je v súlade  s § 4 ods. 1 zák. NR SR č. 253/1994 Z.z.  

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov zaradený nasledovne : 

Platová skupina :   1      Násobok :               1,49 

 

II. prerokovalo 

        na základe § 3 a § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat 

starostu obce Malatíny pre rok 2015. 

                                                                                                           

                                                                                                SIGNED 
 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 



 

 

K bodu programu č. 8. Text : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny 

na I. polrok 2015 
 

 

Uznesenie  č. 6/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

I. k o n š t a t u j e, že  

prerokovalo v súlade s § 18f ods.1 písm.b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení návrh plánu kontrolnej činnosti, predložený hlavnou 

kontrolórkou obce Malatíny 

 

II. s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na I. polrok 2015, 

ktorý je prílohou tohto uznesenia 

 

III. p o v e r u j e  

Ing. Annu Rašiovú, hlavnú kontrolórku obce Malatíny vykonať kontroly schválené 

v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015  

 

                                                                                                                      SIGNED 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

K bodu programu č. 9. Text : Správa o výsledku kontroly „Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ 

od 1.1.2014 do 30.6.2014.“ 
 

 

Uznesenie  č. 7/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu o výsledku kontroly : „Kontrola plnenia uznesení prijatých obecným 

zastupiteľstvom v období od 1.1.2014 do 30.6.2014“, predloženú hlavnou kontrolórkou obce v zmysle 

ustanovenia §18f ods. 1 písm.d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

                                                                                                                      SIGNED 
 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 



 

 

 

K bodu programu č. 10. Text : Správa o výsledku kontroly „Kontrola dodržiavania zákona NR SR 

č. 253/1994 Z.z.  
 

 

Uznesenie  č. 8/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu o výsledku kontroly : „Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

zmien a doplnkov v podmienkach obce Malatíny“, predloženú hlavnou kontrolórkou obce v zmysle 

ustanovenia §18f ods. 1 písm.d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

                                                                                                                      SIGNED 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 

 

K bodu programu č. 11 Text : Správa o výsledku kontroly „Kontrola využívania služobných 

vozidiel vo vlastníctve obce Malatíny 
 
 

 

Uznesenie  č. 9/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu o výsledku kontroly : „Kontrola využívania služobných motorových vozidiel vo 

vlastníctve obce Malatíny“, predloženú hlavnou kontrolórkou obce v zmysle ustanovenia §18f ods. 1 

písm.d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

                                                                                                                      SIGNED 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

K bodu programu č. 12. Text : Správa o výsledku kontroly „Kontrola pohľadávok obce 

Malatíny k 30.6.2014“ 
 

 

Uznesenie  č. 10/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu o výsledku kontroly : „Kontrola pohľadávok obce Malatíny podľa stavu 

k 30.6.2014, spôsob ich zabezpečenia a vymáhania“, predloženú hlavnou kontrolórkou obce v zmysle 

ustanovenia §18f ods. 1 písm.d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 
 

                                                                                                                      SIGNED 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 
 
 

 

 

 

K bodu programu č. 13. Text : Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny za 

rok 2014 

 

Uznesenie  č. 11/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny za rok 2014, ktorá je 

prílohou tohto uznesenia. 
 

                                                                                                                      SIGNED 
 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu č. 14. Text : Zrušenie  Internej smernice číslo 2  Vedenie pokladnice obce 

Malatíny 

 

 

Uznesenie  č. 12/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

ruší 

Internú smernicu č. 2 „Vedenie pokladnice obce Malatíny“ schválenú uznesením obecného 

zastupiteľstva dňa 19.12.2008. 

 

                                                                                                                      SIGNED 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

K bodu programu č. 15. Text : Schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Malatíny 

 

Uznesenie  č. 13/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                         
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malatíny s účinnosťou od 18.3.2015 

 

                                                                                                                                        SIGNED 

 

                                                                                                                       Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
K bodu programu č. 16. Text :  Členstvo obce v občianskom združení Miestna akčná skupina – 

zrušenie uznesení 

 

Uznesenie  č. 14/03/1/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 17.03.2015 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                         
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) ruší 

             uznesenia obecného zastupiteľstva č. 50/2014 a 57/2014. 

b) schvaľuje  

členstvo obce Malatíny v Občianskom združení Stredný Liptov a zaradenie katastrálneho 

územia obce Malatíny do územia Občianskeho združenia Stredný Liptov. 

 

 

 

                                                                                                                                    SIGNED 

                                                                                                                       Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 


