
Zápisnica 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 26.01.2023 

o 16:30 hod., v budove Kultúrneho domu obce Malatíny.  

 

Zápisnica  26.01.2023            overovatelia:  1. Ing. Peter Pethö  2.  Marian Feherpataky 

 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  
Počet poslancov:   5 
Počet prítomných:   5 
Neprítomný/-í:    0 
 
 

P r o g r a m 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 – schválenie 
6. Majetkovo-právne záležitosti – odpredaj obecného pozemku, vlastníci bytov v bytovom 

dome s.č. 92 
7. Doručené podania  
8. Rôzne   
9. Záver  

 

R o k o v a n i e 
 

1/ Otvorenie  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 16:30 hod., a viedol starosta obce Ing. Jaroslav 
Podhorány. Privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom 
č.369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní sú všetci poslanci. 
Poslanci hlasovali o programe.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 1/1/2023 

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. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 – schválenie 
6. Majetkovo-právne záležitosti – odpredaj obecného pozemku, vlastníci bytov v bytovom 

dome s.č. 92 
7. Doručené podania  
8. Rôzne   
9. Záver  
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Hlasovanie:  

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Tomáš Hrnčiar x x    

Ing. Peter Pethö x x    

Martin Gejdoš x x    

Mgr. Petra Diškancová x x    

Marian Feherpataky x x    

spolu 5 5    

 
Ku schválenému programu bol starostom obce predložený návrh na zmenu programu OZ a následné 

prečíslovanie programu tak, že bod č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 – schválenie sa vypúšťa 

a nebude predmetom tohto zasadnutia OZ. Vypustenie tohto bodu programu starosta obce odôvodnil 

tým, že  schválenie rozpočtového opatrenia malo byť z dôvodu navýšenia zálohových platieb za 

elektrickú energiu. Avšak po konzultácii s účtovníkom obce z pohľadu nákladov na energie zatiaľ nie je 

potrebné realizovať presuny finančných prostriedkov, pretože v rozpočte na rok 2023 bola schválená 

rezerva na platby za energie. Po 1Q2023 už bude zrejmé, či je potrebné vo veci cien za energie meniť 

rozpočet. Uvedené následne poslanci prerokovali a hlasovali o navrhovanej zmene. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach schvaľuje navrhovanú zmenu programu a následné prečíslovanie 
programu tak, že bod č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 – schválenie sa vypúšťa a nebude 
predmetom tohto zasadnutia OZ.  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
schvaľuje 
zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
5. Majetkovo-právne záležitosti – odpredaj obecného pozemku, vlastníci bytov v bytovom 

dome s.č. 92 
6. Doručené podania  
7. Rôzne  
8. Záver  

 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Tomáš Hrnčiar x x    

Ing. Peter Pethö x x    

Martin Gejdoš x x    

Mgr. Petra Diškancová x x    

Marian Feherpataky x x    

spolu 5 5    
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2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú pracovníčku 
obecného úradu a overovateľov zápisnice, poslancov: Ing. Peter Pethö a Marian Feherptaky. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3/1/2023 
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. Ing. Peter Pethö  2. Marian Feherpataky 

Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Tomáš Hrnčiar x x    

Ing. Peter Pethö x x    

Martin Gejdoš x x    

Mgr. Petra Diškancová x x    

Marian Feherpataky x x    

spolu 5 5    

 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých dňa 14.12.2022 na prechádzajúcom OZ, starosta obce Ing. 
Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že uznesením č. 69/2/2022 a č. 70/2/2022 boli schválené 
VZN č. 3/2022 o nakladaní s odpadmi a VZN č. 4/2022 o miestnej dania  a polatkoch za odpad. Obe VZN 
boli vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a sú platné od 01.01.2023. Uviedol, že uznesením č. 
74/2/2022 bol schválený rozpočet obce na rok 2023, ktorý bol aj zverejnený na webovom sídle obce. 
K plneniu uznesenia č. 75/2/2022, ktorým bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 6/2022 uviedol, že 
financie boli presunuté v súlade s týmto uznesením. Ďalej uviedol, že na základe uznesení 76/2/2022, 
č. 77/2/2022 a č. 78/2/2022 bol podpísaný a následne zverejnený Dodatok č. 15 s OZO, a.s., Liptovský 
Mikuláš k odvozu odpadu, bola podpísaná a následne zverejnená zmluva o zabezpečení zimnej údržby 
a tiež bola podpísaná a zverejnená zmluva o odchyte túlavých zvierat. Starosta ďalej informoval, že 
ostatné uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 14.12.2022 brali poslanci len na vedomie a teda sa k nim 
nevzťahovali ďalšie úkony. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4/1/2023  
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. 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Tomáš Hrnčiar x x    

Ing. Peter Pethö x x    

Martin Gejdoš x x    

Mgr. Petra Diškancová x x    

Marian Feherpataky x x    

spolu 5 5    
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4/ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány pripomenul poslancom skutočnosť, že na predchádzajúcom OZ 
sa hlavný kontrolór Ing. Vladimír Šiarnik vzdal funkcie hlavného kontrolóra (HK). Preto je potrebné 
vyhlásiť voľbu nového HK. Následne uviedol zákonné vymedzenia voľby. Deň konania voľby hlavného 
kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 
40 dní pred dňom konania voľby. Vychádza to na niektorý dátum v mesiaci marec. Starosta navrhol 
deň 09.03.2023 alebo 16.03.2023, aby bol HK zvolený čo najskôr. Kandidáti na funkciu hlavného 
kontrolóra musia odovzdať svoju písomnú prihlášku na obecnom úrade najneskôr 14 dní pred konaním 
voľby. To znamená, že pri navrhovaných termínoch volieb musia prihlášku podať najneskôr 23.02.2023 
resp. 02.03.2023. Náležitosti prihlášky sú profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov obcou a písomný súhlas so 
spracovaním osobných údajov. Pre nasledujúce funkčné obdobie je rozsah pracovného úväzku 
hlavného kontrolóra 10%. Táto výška úväzku bola postačujúca pri predchádzajúcich funkčných 
obdobiach HK, pričom sa vychádza z veľkosti obce a z jej finančných možnosti. Obecné zastupiteľstvo 
volí hlavného kontrolóra na 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň 
nástupu do práce. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo 
vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na 
vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu alebo 
umeleckú činnosť a na správu majetku vlastného alebo svojich maloletých detí. Posúdenie splnenia 
náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra vyhodnotí 
komisia, o čom spíše zápisnicu so zoznamom kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Je potrebné 
splnomocniť starostu obce na vymenovanie členov komisie, ktorá bude posudzovať splnenie náležitostí 
jednotlivých prihlášok. Kandidáti, ktorí splnia podmienky na hlavného kontrolóra budú pozvaní na 
zasadnutie OZ, na ktorom prebehne voľba hlavného kontrolóra. Voľba kontrolóra môže byť tajná alebo 
verejná, je to na rozhodnutí poslancov OZ. Kandidáti na hlavného kontrolóra môžu pred samotnou 
voľbou vystúpiť pred obecným zastupiteľstvom s vlastnou prezentáciou. Potrebné je určiť časový 
rozsah tejto prezentácie. Čo sa týka samotnej voľby hlavného kontrolóra, to rieši ust. § 18a ods. 3 
zákona o obecnom zriadení.  
Následne bol bod programu prerokovaný. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 5/1/2023  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
I. prerokovalo  
návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce Malatíny na funkčné obdobie 2023-2029  
II. vyhlasuje   
voľbu hlavného kontrolóra obce Malatíny na deň 9. marca 2023  
III. určuje náležitosti písomnej prihlášky nasledovne 

a. titul, meno priezvisko, adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie písomností, 
ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska, kontaktné údaje (e-mail, telefón, mobil) 

b. profesijný životopis 
c. úradne overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
d. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 

330/2007 Z.z., o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov) 

e. písomný súhlas so spracovaním osobných poskytnutých osobných údajov podľa § 5 písm. a) 
zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov pre účel voľby na hlavného kontrolóra obce Malatíny. 
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IV. schvaľuje 
a. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním 
b. rozsah výkonu funkcie: pracovný úväzok v rozsahu 10% 
c. možnosť kandidátov na hlavného kontrolóra vystúpiť pred obecným zastupiteľstvom v deň 

konania voľby hlavného kontrolóra, a to v trvaní max. 5 minút v poradí v akom boli doručené 
prihlášky; poslanci môžu po prezentácii klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného 
kontrolóra 

d. prílohu č. 1 – vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
uznesenia  

V. splnomocňuje  
starostu obce Malatíny na vymenovanie členov komisie, ktorá posúdi splnenie náležitostí doručených 
prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v súlade s bodom III. tohto 
uznesenia. 
 

Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Tomáš Hrnčiar x x    

Ing. Peter Pethö x x    

Martin Gejdoš x x    

Mgr. Petra Diškancová x x    

Marian Feherpataky x x    

spolu 5 5    

 
5/ Majetkovo-právne záležitosti – odpredaj obecného pozemku, vlastníci bytov v byt. dome s.č. 92 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov o priebehu odpredaja pozemku pod 
stavbou a okolo stavby bytového domu s.č. 92, ktorý obec odpredáva vlastníkom bytov v tomto 
bytovom dome. Uviedol, že kúpno-predajná zmluva bola podpísaná všetkými vlastníkmi bytov, ktorí 
požiadali o odkúpenie pozemku a taktiež zaplatili schválenú sumu za odpredaj pozemku. Ďalším 
krokom je, že obec prostredníctvom splnomocneného právneho zástupcu podá návrh na vklad 
vlastníckeho práva a následne príslušný katastrálny odbor vlastníctvo kupujúcim zapíše.    
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 6/1/2023  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
berie na vedomie  
informáciu starostu obce o prebiehajúcich úkonoch vo veci odpredaja obecného pozemku vlastníkom 
bytov v bytovom dome s.č. 92. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Tomáš Hrnčiar x x    

Ing. Peter Pethö x x    

Martin Gejdoš x x    

Mgr. Petra Diškancová x x    

Marian Feherpataky x x    

spolu 5 5    
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6/ Doručené podania – žiadosť o kúpu obecného pozemku, Ľ.Šlachta  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov obce, že dňa 19.01.2023 podal Ľudovít 
Šlachta žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č. C KN – 233/2 v k.ú. Malatíny, ktorý sa 
nachádza vedľa jeho rodinného domu s.č. 24. Jedná sa o obecný pozemok zapísaný na LV č. 276 
o ploche 524 m2, podľa druhu pozemku sa jedná o záhrady. Ľ.Šlachta žiada o odkúpenie časti pozemku 
v rozsahu súvislého pásu pozdĺž pozemkov parc.č. C KN – 231 a 232 v k.ú. Malatíny s odhadovanou 
plochou cca 100 m2. Starosta obce ďalej uviedol, že predmetná žiadosť bola posúdená na komisii 
stavebnej bytovej, životného prostredia a verejného poriadku, ktorá sa konala 25.01.2023 so záverom 
odporučiť odkúpenie časti pozemku Ľ.Šlachtovi v rozsahu predloženej žiadosti. Starosta obce ďalej 
poslancov informoval, že na predmetný pozemok do dnešného dňa t.j. do konania obecného 
zastupiteľstva nebola predložená žiadna iná žiadosť od iného občana k odpredaju predmetného 
pozemku alebo len jeho časti. Žiadosť spolu s prílohami obdržali poslanci v rámci materiálov na toto 
zasadnutie OZ. Následne sa vo veci rozprúdila rozsiahla diskusia. Po diskusii poslanci pristúpili 
k hlasovaniu.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 7/1/2023  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
I. prerokovalo  
žiadosť Ľudovíta Šlachtu (ďalej len „žiadateľ“) podanú dňa 19.01.2023 o odkúpenie časti pozemku 
parc.č. KN C – 233/2 v k.ú. Malatíny o výmere 524 m2, ktorého vlastníkom je podľa LV č. 276 Obec 
Malatíny 
II. schvaľuje  
pre žiadateľa Ľudovíta Šlachtu odpredaj časti pozemku parc.č.  KN C – 233/2 v k.ú. Malatíny  v rozsahu 
súvislého pásu pozdĺž pozemkov parc.č. KN C - 231 a 232 v k.ú. Malatíny v súlade s podanou žiadosťou 
s vyznačením na podklade katastrálnej mapy 
III. určuje, že 

a. časť odpredávaného pozemku parc.č. KN C – 233/2 v k.ú. Malatíny bude odčlenená 
geometrickým plánom vyhotoveným autorizovaným geodetom a kartografom, ktorý si dá 
žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady 

b. žiadateľ predloží znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty odpredávanej časti 
pozemku podľa vyhotoveného geometrického plánu, ktorý si dá žiadateľ vyhotoviť na vlastné 
náklady 

c. v súlade s bodmi tohto uznesenia obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schváli zámer a 
spôsob odpredaja časti pozemku a určí kúpno-predajnú cenu. 

 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Tomáš Hrnčiar x   x  

Ing. Peter Pethö x x    

Martin Gejdoš x x    

Mgr. Petra Diškancová x   x  

Marian Feherpataky x x    

spolu 5 3  2  
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6/ Doručené podania – členský príspevok pre OZ Stredný Liptov na rok 2023 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ, že obce bolo doručené uznesenie 
výkonného orgánu OZ Stredný Liptov, ktorým bol určený členský príspevok pre našu obec  vo výške 1€ 
na obyvateľa t.j. 253,- EUR. Uviedol, že obec je členom OZ Stredný Liptov spolu s ďalšími susednými 
obcami a prostredníctvom tohto OZ sa obce spoločne uchádzajú o nenávratné finančné dotácie. 
Ozrejmil, že členský príspevok hradí činnosť OZ, ktoré v rámci svojej činnosti pre členské obce 
zabezpečí dotáciu - vyhľadá príslušnú výzvu o dotáciu, o ktorú sa možno uchádzať, administratívne ju 
spracuje a zabezpečí aj obstaranie zákazky. To znamená, že členstvo v OZ je pre obec výhodné. Ďalej 
pripomenul, že prostredníctvom OZ Stredný Liptov sme zabezpečili rekonštrukciu obecnej zvonice. 
Momentálne sa plánuje dotácia na rekonštrukciu miestnych komunikácií.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 8/1/2023  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
berie na vedomie 
uznesenie Výkonného orgánu/predsedníctva OZ Stredný Liptov č. 1/2023 zo dňa 19.01.2023 
o schválení výšky členského príspevku na rok 2023 pre členské obce združené v OZ Stredný Liptov na 
financovanie prevádzkových nákladov MAS vo výške 1,00 € na obyvateľa na základe údajov ŠÚ  SR 
o počte obyvateľov jednotlivých obcí k 31.12.2021, čo pre obec Malatíny znamená členský príspevok 
na rok 2023 vo výške 253,- EUR splatný dňa 02.02.2032. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Tomáš Hrnčiar x x    

Ing. Peter Pethö x x    

Martin Gejdoš x x    

Mgr. Petra Diškancová x x    

Marian Feherpataky x x    

spolu 5 5    

 
7/ Rôzne  
V rámci bodu Rôzne starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o nasledovnom:   
- v obci začali pozemkové úpravy na scelenie pozemkov v extraviláne na základe oznámenia o začatí 
konania, ktoré obci zaslal Okresný úrad Liptovský Mikuláš – pozemkový a lesný odbor. Oznámenie je 
vyvesené na úradnej tabuli obce. O ďalších úkonoch, ktoré bude OÚ Liptovský Mikuláš  vykonávať  
budeme priebežne informovať. 
- informoval o cenách elektrickej energie. Uviedol, že čo sa týka vyúčtovania za rok 2023 je obec na 
tom dobre, spotrebu znižuje a tomu zodpovedá aj plusové vyúčtovanie. Horšie je to zo zálohovými 
platbami, pretože ceny el.energie enormne narástli, čo pre obec znamená platiť vysoké zálohy napr. za 
verejné osvetlenie. Keďže zo strany vlády došlo k zastropovaniu cien el.energie, momentálne čakáme 
na nové zálohové predpisy. V tejto súvislosti uviedol, že je na zváženie montáž fotovoltaiky na objekt 
OcÚ a KD, ktorou by sa vyrovnávali nároky obce na spotrebu el.energie. Následne by sa dal využiť aj 
práve sa rozbiehajúci program podpôr na fotovoltaiku. 
- informoval, že v nasledujúcu sobotu sa uskutoční obecná fašiangová veselica, na ktorú hodnotnými 
darmi prispeli do tomboly susedné obce aj súkromné osoby a podnikatelia 
- poďakoval sa členom Kultúrnej komisie za zorganizovanie divadelného predstavenia, ktoré sa 
uskutočnilo 06.01.2023; následne starosta obce odovzdal čiastku 100 EUR z výnosu predstavenia 



Zápisnica 
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 26.01.2023 

o 16:30 hod., v budove Kultúrneho domu obce Malatíny.  

 

Zápisnica  26.01.2023            overovatelia:  1. Ing. Peter Pethö  2.  Marian Feherpataky 

predsedovi OZ Tri Malatíny a zároveň poslancovi Martinovi Gejdošovi ako príspevok na dofinancovanie 
detských preliezok v obci, ktoré zabezpečuje toto OZ. 
- informoval, že v pondelok 30.01.2023 sa obec Malatíny zapojí do celoslovenského protestu miest 
a obcí proti vysokým cenám energie. Protest bude prebiehať  v čase od 19:00 do 19:30 formou 
zhasnutia verejného osvetlenia v celej obci.  
Poslankyňa Mgr. Petra Diškancová  
- informovala sa k možnostiam zberu šatstva a textilu v obci, ktorý sa už ďalej nedá darovať alebo inak 
využiť; taktiež otvorila problematiku umiestnenia plechových garáží na obecnom pozemku v Nižných 
Malatínach. 
K uvedenému starosta obce informoval prítomných, že zber šatstva a textilu, ktorý sa už nedá darovať 
charite alebo inak využiť, by bolo najvhodnejšie zrealizovať na jar; pravdepodobný termín bude pri 
čistení obce na deň zeme. K problematike garáží na obecnom pozemku v Nižných Malatínach uviedol, 
že uvedené OcÚ zistí a bude informovať na najbližšom zasadnutí OZ. 
Poslanec Martin Gejdoš 
- navrhol riešenie kamerového monitorovania lokality v Nižných Malatínach v smere ku diaľnici; 
uviedol že je na zváženie monitorovať tento priestor z hľadiska bezpečnosti našich občanov, nakoľko 
sa v tejto lokalite schádzajú rôzne osoby, ktoré nie sú z našej obce a vyvstávajú obavy, či nedochádza 
k nejakej protizákonnej činnosti. Taktiež by kamerové monitorovanie zamedzilo vytváraniu čiernych 
skládok odpadov v tejto lokalite. 
K uvedenému prebehla diskusia. Starosta obce informoval, že zistí ceny a finančné možnosti obce, 
následne bude poslancov informovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 9/1/2023 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  
berie na vedomie  
podané informácie a návrhy starostu obce a poslancov OZ. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Tomáš Hrnčiar x x    

Ing. Peter Pethö x x    

Martin Gejdoš x x    

Mgr. Petra Diškancová x x    

Marian Feherpataky x x    

spolu 5 5    

 
8/ Záver 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 18:55 hod. 
 
Zapisovateľka:   Ing. Zuzana Jašková 
Overovatelia:   1. Ing. Peter Pethö 
   2. Marian Feherpataky  
         
         Ing. Jaroslav Podhorány 
                    starosta obce 


