
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 18.06.2020  

o 17,30 hod., v budove Kultúrneho domu.  

 

Zápisnica  18.06.2020   overovatelia:   1. Tomáš Hrnčiar  2. Radislav Hazucha 

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. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

5. Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

6. Žiadosť o kúpu obecného majetku - pozemku 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 obce Malatíny 

8. Doručené podania 

9. Rôzne 

10. Záver  

R o k o v a n i e 

1/ Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 17:30 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 na 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. 1/2/2020 

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  zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Malatíny v nasledovnom znení:  

 

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 
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4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

5. Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

6. Žiadosť o kúpu obecného majetku - pozemku 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 obce Malatíny 

8. Doručené podania 

9. Rôzne 

10. 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    

 
Ku schválenému programu bol poslancom obecného zastupiteľstva Martinom Gejdošom predložený 

návrh na doplnenie bodov programu OZ takto: 

- informácia k nefunkčnému vodovodu bytovky Vyšné Malatíny 

- návrh na zámenu košov na separovaný odpad pri bytovkách v Nižných Malatínach 

- návrh na presunutie tabule obce Malatíny pri vstupe do Nižných Malatín 

- návrh na častejšie informovanie poslancov obce o dianí v obci Malatíny 

- informácia o činnosti kultúrnej komisie 

- informácia k nádrži na vyrovnanie tlaku (vodovod) 

- podnet na zlé parkovanie kamióna pán Kráľovenský 

- návrh pre p. Petho na odstránenie hnojiska pri vstupe do dediny 

- upozornenie spoločnosti OZO na rozfúkaný odpad 

 

Starosta obce navrhol, aby boli uvedené body zaradené do programu tak, že body týkajúce sa návrhu 

na zámenu košov na separovaný odpad a návrh na presunutie tabule obce Malatíny pri vstupe do 

Nižných Malatín, boli zaradené do programu za bod 7 ako samostatné body s číslami 8 a 9. Ostatné 

body navrhované v zmene programu budú zaradené do bodu programu 11 Rôzne. Tým dôjde 

k doplneniu a zároveň prečíslovaniu programu OZ. 

Uvedené následne poslanci prerokovali.  

Poslanci hlasovali o navrhovaných zmenách. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach schvaľuje navrhovanú zmenu doplnenie bodov programu a 

následné prečíslovanie programu tak, že za bod č. 7 sa zaradia body č. 8 Návrh na zámenu košov na 

separovaný odpad pri bytovkách v Nižných Malatínach a bod č. 9 Návrh na presunutie tabule Obce 
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Malatíny pri vstupe do Nižných Malatín. Do bodu č. 11 Rôzne sa dopĺňajú ďalšie informácie a návrhy 

starostu obce a poslancov OZ. 

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

v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

5. Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

6. Žiadosť o kúpu obecného majetku - pozemku 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 obce Malatíny 

8. Návrh na zámenu košov na separovaný odpad pri bytovkách v Nižných Malatínach 

9. Návrh na presunutie tabule Obce Malatíny pri vstupe do Nižných Malatín 

10. Doručené podania 

11. Rôzne 

12. 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    

 

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce, určil zapisovateľku zápisnice Ing. Ivanu Feldovú a overovateľov 

zápisnice, poslancov Tomáša Hrnčiara a Radislava Hazuchu. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3/2/2020 

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:        Ing. Ivana Feldová 

b) overovateľov zápisnice :  1. Tomáš Hrnčiar  
2. Radislav Hazucha 
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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    

 

3/ Kontrola plnenia uznesení 

V rámci plnenia uznesení OZ prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ, starosta obce Ing. Jaroslav 

Podhorány informoval poslancov OZ o prijatých adekvátnych opatreniach, ktoré mu OZ odporučilo. Vo 

veci žiadosti Ing. Dominika Fafaľáka o kúpu obecného pozemku, starosta obce poslancov informoval, 

že na základe uznesenia OZ  č. 5/1/4/2020 zo zasadnutia OZ dňa 03.04.2020 bol p. Fafaľák listom dňa 

17.04.2020 upovedomený o prijatom uznesení, v zmysle ktorého je potrebné z jeho strany žiadosť 

doplniť. Ďalej informoval o plnení uznesenia č. 8/1/4/2020 zo zasadnutia OZ dňa 03.4.2020 vo veci 

požiadaviek p. Magdalény Pethovej týkajúcich sa verejného osvetlenia (nesvieti) v časti Vyšné Malatíny 

a prašnosti na komunikáciách v obci. Vo veci verejného osvetlenia starosta obce informoval, že 

porucha na verejnom osvetlení bola odstránená. Vo veci prašnosti komunikácií v obci sa medzi 

poslancami rozprúdila debata. Starosta rozpravu ukončil informáciou, že vo veci prašnosti boli 

kontaktované a upozornené subjekty, ktorý spôsobujú znečistenie komunikácií.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4/2/2020  

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 obce Malatíny. 

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/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019   

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov o doručení vyjadrenia  hlavnej kontrolórky 

obce Bc. Gabriely Moravovej k záverečnému účtu obce za rok 2019 (doručenie mailom). Vzhľadom k 

dlhodobej PN hlavnej kontrolórky obce má jej vyjadrenie k záverečnému účtu odporúčací charakter. 

Následne starosta predmetné vyjadrenie poslancom prečítal.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 5/2/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
berie na vedomie  
informáciu starostu obce o vyjadrení hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu. Vzhľadom k 

dlhodobej PN hlavnej kontrolórky obce má jej vyjadrenie k záverečnému účtu odporúčací charakter.  

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    

 

5/ Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2019 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom Záverečný účet obce za rok 2019. Uviedol, 

že záverečný účet bol v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny ako aj na 

internetovej stránke obce. Následne záverečný účet obce Malatíny za rok 2019 poslancom vysvetlil a 

okomentoval jeho spracovateľ Ing. Juraj Brziak. Záverečný účet obce Malatíny za rok 2019 tvorí súčasť 

zápisnice.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 6/2/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
schvaľuje 

a) Záverečný účet obce Malatíny za rok 2019 bez výhrad 

b) ponechanie celého prebytku rozpočtového hospodárenia v sume 12 696,45 € v rezervnom fonde 
obce Malatíny. 
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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    

6/ Žiadosť o kúpu obecného majetku – pozemku  

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov o doručenej žiadosti Ľudovíta Šlachtu o 

kúpu obecného pozemku parc.č. E KN - 734 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127 

m2, zapísané na LV č.276 vlastníka Obec Malatíny, nachádzajúce sa v katastrálnom území Malatíny. 

Ďalej poslancom ozrejmil spôsob predaja predmetnej parcely ako prípad hodný osobitného zreteľa 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov a 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: parcely pod stavbami a dvorom rodinného 

domu s.č. 59 vo vlastníctve žiadateľa, ktoré sú spolu s dvorom, rodinným domom s. č. 59 a ďalšími 

stavbami ohraničené oplotením a  tvoria jeden neoddeliteľný funkčný celok. Starosta obce poslancom 

oznámil, že súčasťou žiadosti Ľudovíta Šlachtu je aj znalecký posudok vypracovaný Ing. Ivanom 

Mrnčom, PhD., s dátumom vyhotovenia dňa 03.06.2020 s jednotkovou všeobecnou hodnotou 

pozemku určenou týmto znaleckým posudkom na 3,87 € za m2. Všeobecná hodnota pozemku určená 

znaleckým posudkom zaokrúhlene je 490,00 €. Znalecký posudok bol poskytnutý poslancom OZ k 

nahliadnutiu. Následne sa rozprúdila rozprava týkajúca sa najmä ceny pozemku určenej znalcom.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 7/2/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce, po 
prerokovaní 
 I. schvaľuje 

a) zámer predaja nehnuteľnosti – parcely pod stavbami a dvorom rodinného domu s.č. 59 vo 
vlastníctve žiadateľa, pozemok parcelné č. KN-E 734, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127 
m2, zapísané na LV č.276 vlastníka Obec Malatíny, nachádzajúce sa v katastrálnom území Malatíny.  
b) spôsob predaja predmetnej parcely formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce.  
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: parcely pod stavbami a dvorom rodinného domu s.č. 59 vo 
vlastníctve žiadateľa, ktoré sú spolu s dvorom, rodinným domom s. č. 59 a ďalšími stavbami ohraničené 
oplotením a  tvoria jeden neoddeliteľný funkčný celok.  
 II. určuje 

a) cenu za m2 v sume 10 € za m2  
b) aby náklady spojené s prevodom vlastníctva do katastra nehnuteľností znášal žiadateľ. 

Hlasovanie: 
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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    

 

 

7/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 obce Malatíny  

Návrh na rozpočtové opatrenie predložil Ing. Juraj Brziak s odôvodnením, že ide o finančné krytie 

výdavkov na všeobecné služby súvisiace so zabezpečením chodu obecného úradu. Jedná sa o presun 

finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly bežné výdavky z položky mzdy OU na položku 

všeobecné služby a z položky BT rozpočtovým organizáciám na položku auditorské služby.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 8/2/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
schvaľuje  
rozpočtové opatrenie č. 2/2020, presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly bežné 

výdavky z položky mzdy OU na položku všeobecné služby a z položky BT rozpočtovým organizáciám na 

položku auditorské služby.  

 

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    

 

8/ Návrh na zámenu košov na separovaný odpad pri bytovkách v Nižných Malatínach 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány dal slovo poslancovi Martinovi Gejdošovi, ktorý predložil 

pozmeňujúci návrh na doplnenie tohto bodu programu na OZ. Ten ozrejmil prítomným problematiku 

preplnených nádob separovaného odpadu papiera pri bytovkách v Nižných Malatínach resp. zvýšiť 

frekvenciu ich vývozu. 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 9/2/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
ukladá  
starostovi obce zabezpečiť navýšenie objemu nádob na separovaný zber papiera prípadne zvýšiť 

frekvenciu vývozu separovaného odpadu v obci, a to v termíne do 31.07.2020. 

 

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    

 

9/ Návrh na presunutie tabule Obce Malatíny pri vstupe do Nižných Malatín 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány dal slovo poslancovi Martinovi Gejdošovi, ktorý predložil 

pozmeňujúci návrh na doplnenie tohto bodu programu na OZ. Ten uviedol, že z hľadiska bezpečnosti 

by mala byť tabuľa označujúca začiatok/koniec obce posunutá bližšie k štátnej ceste I.triedy aspoň pred 

prvý rodinný dom v Nižných Malatínach. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 10/2/2020 

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

starostu obce vstúpiť do jednania so správcom cesty, príslušnými orgánmi štátnej správy na úseku 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako aj na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

nakoľko sa jedná o štátnu cestu III. triedy, a to v termíne do 31.07.2020. 

 

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    
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spolu 5 5    

 

10/ Doručené podania - Zámer využitia pozemku, žiadateľ p. A. Haršányi 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov o doručenej žiadosti p. Andreja Haršányiho 

- zámeru postaviť na parcelách 556/3, 556/2, 559/3 a 559/2 v k.ú. Malatíny dve zrubové chaty pre 

osobné využitie ako aj pre poskytovanie turistických služieb s kapacitou 20 a 10 osôb. V rámci zámeru 

sa uvažuje s realizáciou prístupovej cesty, napojenia na verejný rozvod el.energie, odkanalizovanie 

bude do žumpy, zdrojom vody bude studňa. Poslancom OZ bol k nahliadnutiu poskytnutý uvedený 

zámer so špecifikáciou pozemkov, vizualizáciou a vyjadrením SSD k bodu a podmienkam pripojenia.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 11/2/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
 I. berie na vedomie  
zámer využitia pozemkov parc. č. KN-C 559/2, 559/3, 556/2 a 556/3  v k.ú. Malatíny predložený p. A. 
Haršányim  
 II. žiada 

starostu obce predložiť zámer využitia predmetných pozemkov na prerokovanie komisii stavebnej, 

bytovej, životného prostredia a verejného poriadku OZ, a až na základe odporúčaní komisie vydať 

záväzné stanovisko k predloženému zámeru využitia pozemkov. 

 

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    

 

 

       Doručené podania – Majetkové priznania 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov o splnení povinnosti podať majetkové 

priznanie v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 12/2/2020 
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Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov,  
berie na vedomie  
informáciu starostu obce o splnení povinnosti podať majetkové priznanie v zmysle ústavného zákona 

č. 357/2004 Z.z., o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov. 

 

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    

 

 

11/ Rôzne 

V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:  

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce :  

• informoval poslancov OZ o tom, že od 01.07.2020 nastúpi na obecný úrad nová pracovníčka 

Ing. Zuzana Jašková. 

• ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o tom, že s p. Milanom Martinkom obec uzavrie 

dohodu v sume do 200 €.  

• obec uzatvorila zmluvu so spoločnosťou MAKROAUDIT na vykonanie auditu účtovnej uzávierky 

zostavenej k 31.12.2019  v súlade so zákonom č.423/2015 Z.z., o štatutárnom audite  

• starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe odporučenia Komisie stavebnej, bytovej, 

životného prostredia a verejného poriadku bol pridelený obecný nájomný byt č. 4 v BD 

Malatíny č. 9 Petrovi Hazuchovi, ktorý je občanom obce. Zároveň nájomníkovi Ing. Jurekovi bol 

na základe jeho žiadosti byt č. 4 vymenený za menší byt č. 2. Obec pri prideľovaní obecných 

nájomných bytov postupovala v súlade so Zásadami prideľovania nájomných bytov v bytových 

domov v obci.  

• ďalej starosta informoval o stave žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 

„Stavebné úpravy zvonice v Malatínach“ prostredníctvom MAS OZ Stredný Liptov a prečítal 

stanovisko manažéra MAS.   

• starosta obce informoval poslancov OZ o riešení problému s redukčnou šachtou na začiatku 

Vyšných Malatín a vysvetlil koordináciu činnosti s LVS, a.s., vo veci. 

• Poslancami bol prerokovaný výskyt peny vo vodnom toku Malatianka v úseku Nižných Malatín, 

a naplavené konáre. Taktiež bol prerokovaný zber eletroodpadu. 

Martin Gejdoš, poslanec OZ: 
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• navrhol, aby boli poslanci OZ zo strany obce častejšie ako len na OZ informovaní o chode 

obecného úradu, dianí v obci, podaných žiadostiach a pod.  

• informácia k nefunkčnému vodovodu pri BD vo Vyšných Malatínach – k uvedenej problematike 

starosta obce podal informáciu, že bol na obhliadke a komunikoval s občanmi bývajúcimi 

v tejto bytovke 

• informoval o činnosti Kultúrnej komisie - bol zakúpený skákací hrad, pozval prítomných na 

zapálenie Jánskej vatry 27.06.20 

• otvoril problematiky zlého parkovanie kamióna p. Královenského vo vyšných Malatínach 

• podal návrh na odstránenie hnojiska p. Petho, ktoré je na začiatku vstupu do obce  

• navrhol upozorniť spoločnosť OZO na rozfúkaný odpad 

• vyzval ostatných poslancov OZ na spoločné riešenie rozvoja obce, projektov 

Tomáš Hrnčiar, poslanec OZ: 

• navrhol, aby sa 2x  ročne vyhlásil zber veľkoobjemového odpadu 

• poukázal na problematiku stromov na cintoríne. 

 

Poslanci jednotlivé požiadavky, návrhy a pripomienky zobrali na vedomie s tým, že budú prijaté 

adekvátne opatrenia na ich riešenie.  

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 13/2/2020  

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

I. berie na vedomie  
podané návrhy starostu obce a poslancov OZ obce Malatíny  

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    

 

12/ Záver 

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

prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 20:08 hod. 
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Zapisovateľka:   Ing. Ivana Feldová 

 

Overovatelia:   1. Tomáš Hrnčiar 

    2. Radislav Hazucha 

 

 

         

 

         Jaroslav Podhorány 

               starosta obce 

 

 


