
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny,  
konaného dňa 29.06.2020 o 16.00 hod., v budove Kultúrneho domu.  

 

Zápisnica  29.06.2020   overovatelia:   1. Martin Gejdoš  2. Roman Kováč 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Počet poslancov:   5 
Počet  prítomných:   5 

Neprítomný/-í:   - 

P r o g r a m  
 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Prerokovanie opatrení obce v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity v obci 

Malatíny 

5. Rôzne 

6. Záver  

R o k o v a n i e 

1/ Otvorenie  

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 16:00 hod., a viedol starosta obce Ing. 

Jaroslav Podhorány. Privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že mimoriadne zasadnutie je zvolané v 

súlade so zákonom č.369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce skonštatoval, že na mimoriadnom zasadnutí sú prítomní všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva (ďalej len OZ) a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko je prítomný 

potrebný počet poslancov. 

Poslanci hlasovali o programe.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 1/3/2020 

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 mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Malatíny v nasledovnom znení:  

 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Prerokovanie opatrení obce v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity v obci 

Malatíny 

5. Rôzne 

6. Záver  
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Hlasovanie:  

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 
 

Ku schválenému programu starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány navrhol zmenu, a to vypustenie 

bodov programu 3. Kontrola plnenia uznesení a 5. Rôzne z rokovania, nakoľko sa jedná o mimoriadne 

zasadnutie OZ a tieto budú predmetom najbližšieho zasadnutia OZ. Poukázal pri tom na krátkosť času, 

ktorý uplynul od predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2020 ako aj na mimoriadnu 

situáciu v obci spôsobnou povodňou. Poslanci návrh prerokovali a hlasovali o navrhovanej zmene 

programu. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2/3/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach schvaľuje navrhovanú zmenu programu a následné prečíslovanie 

programu tak, že bod 3. Kontrola plnenia uznesení a bod 5. Rôzne nebudú predmetom mimoriadneho 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

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

v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

zmenu programu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Prerokovanie opatrení obce v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity v obci Malatíny 

4. Záver 

Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Ing. Jaroslav Podhorány starosta obce určil zapisovateľa zápisnice Miroslava Tkáča a overovateľov 

zápisnice, poslancov Martina Gejdoša a Romana Kováča. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3/3/2020 

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:    Miroslav Tkáča 

b) overovateľov zápisnice :  1. Martin Gejdoš  
2. Roman Kováč 

Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

3/ Prerokovanie opatrení obce v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity v obci 

Malatíny 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány zosumarizoval poslancom OZ informácie o povodňovej situácii 

v obci, ktorá vznikla dňa 26.06.2020 ako dôsledok intenzívnych zrážok a zvýšených prietokov potoka 

Malatianka. Informoval o zasadnutí povodňovej komisie a o následnom vyhlásení III. stupňa 

povodňovej aktivity dňa 26.06.2020 o 22.15, následnom hlásení vzniku mimoriadnej udalosti 

Okresnému úradu LM, odboru krízového riadenia. Následne dňa 27.06.2020 o 7.00 hod, bola OÚ LM, 

odboru krízového riadenia zaslaná priebežná správa o povodňovej situácii. Dňa 27.06.2020 bol III. 

stupeň povodňovej aktivity odvolaný a zároveň vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity. V tejto 

súvislosti oznámil, že je potrebné aktualizovať povodňový plán obce.  Ďalej starosta obce informoval o 

povodňových zabezpečovacích a záchranných prácach, na ktorých sa podieľali HZ Liptovský Mikuláš 

DHZ Partizánska Ľupča a Vlachy a občania obce. Vplyvom povodne voda zaplavila miestne 

komunikácie, verejné priestranstvá, dvory a záhrady rodinných domov, ničila súkromný aj obecný 

majetok. Boli upchaté a následne poškodené priepusty, rigoly a najmä mosty.  Taktiež bola poškodená 

ČOV pri nájomných bytovkách. V tejto súvislosti starosta informoval poslancov o refundácii nákladov 

spojených s odstraňovaním následkov povodne. Starosta obce ďalej informoval, že dňa 30.06.2020 

budú zamestnanci Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja čistiť štátnu cestu a priepusty. Taktiež 
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uviedol, že bude vykonaná obhliadka toku Malatianky v dedine za účasti jeho správcu SVP, a.s., 

a zástupcov odboru životného prostredia. 

Následne prebehla diskusia poslancov o zanesení priepustov, rigolov a hľadanie riešenia ohľadne ich 

upchávania. V súvislosti s čistením a údržbou brehov toku Malatianky poslanci apelovali na kontrolu 

tejto činnosti zo strany SVP, a.s., pričom starosta bude poslancov OZ priebežne informovať. Diskutovalo 

sa o vytvorení družstva dobrovoľných hasičov v Malatínach, pričom poslanci dospeli k názoru, že 

družstvo DHZ Partizánska Ľupča  je postačujúce a vozík zostane u nich vo výpožičke. 

Poslanec Martin Gejdoš navrhol napísanie oficiálneho ďakovného listu obce za pomoc pri mimoriadnej 

situácii spôsobenej povodňou. 

Poslanec Roman Kováč uviedol, že občania by mali dodržiavať ochranné pásmo toku a neuskladňovať 

v tesnej blízkosti Malatianky drevo a pod., ktoré sú pri povodniach odplavované a následne upchajú 

prietok a robia škody na majetku. Taktiež navrhol zlepšenie komunikácie medzi občanmi v obci takým 

spôsobom, aby mali všetci navzájom informáciu o občanoch v dedine, ktorý majú traktory, bágre, 

mechanizmy a sú ochotní v prípade povodne pomôcť.  

Poslanci sa zhodli, že tok Malatianky je zo strany jeho správcu nedostatočne udržiavaný, sú v ňom 

zárasty, náletové dreviny, nevykonáva sa pravidelné čistenie. V tom istom sa zhodli aj vo veci čistenia 

priepustov a rigolov prislúchajúcich k štátnej ceste jej správcom. Vzhľadom k tomu starosta obce 

uviedol, že zistí právomoci obce vo vzťahu k správcovi toku aj správcovi štátnej cesty. 

Poslanci prerokovali povodňovú situáciu, informácie starostu obce zobrali na vedomie s tým, že budú 

prijaté adekvátne opatrenia na ich riešenie. Na záver sa spoločne zhodli na stretnutí formou príslušnej 

komisie o dva týždne, na ktorej budú podané ďalšie informácie vo veci riešenia následkov povodne. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4/3/2020  

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

I. berie na vedomie  
informáciu starostu obce o opatreniach v súvislosti s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity na 
celom území obce Malatiny  

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

 

 

Hlasovanie: 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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4/ Záver 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým 

prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 17.00 

hod. 

 

Zapisovateľ:   Miroslav Tkáč 

 

Overovatelia:   1. Martin Gejdoš 

    2. Roman Kováč 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         Jaroslav Podhorány 

               starosta obce 

 

 


