
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.12.2022  

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

 

Zápisnica  14.12.2022            overovatelia:  1. Mgr. Petra Diškancová  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. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny 
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny 
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej kontroly 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malatíny na 1. polrok 2023 
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2023 

a roky 2024 a 2025 
9. Návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2023 a roky 2024 a 2025 
10. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – schválenie 
11. Doručené podania  
12. Rôzne   
13. 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, 
hlavný kontrolór aj hlavný účtovník. Poslanci hlasovali o programe.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 66/2/2022 

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. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny 
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5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny 

6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej kontroly 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malatíny na 1. polrok 2023 
8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2023 

a roky 2024 a 2025 
9. Návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2023 a roky 2024 a 2025 
10. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 – schválenie 
11. Doručené podania  
12. Rôzne   
13. 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    

 
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú pracovníčku 
obecného úradu a overovateľov zápisnice, poslankyňu Mgr. Petru Diškancovú a poslanca Mariana 
Feherptakyho. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 67/2/2022 
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. Mgr. Petra Diškancová 

     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    
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3/ Kontrola plnenia uznesení 
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých dňa 27.09.2022 na prechádzajúcom OZ, starosta obce Ing. 
Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že v súlade s uznesením č. 52/6/2022 bolo urobené 
rozpočtové opatrenie, podľa uznesenia č. 53/6/2022 bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu obecnej 
komunikácie poza OcÚ, akcia bola dokončená a momentálne prebieha fakturácia; v súlade 
s uznesením č. 54/6/2022 prebehajú právne úkony k odpredaju pozemkov pod a pri BD s.č. 92; v súlade 
s uznesením č. 55/6/2022 bolo vydané stanovisko pre Ing.M.Žilinca; v súlade s uznesením č. 56/6/2022 
bola podpísaná zmluva s technikom PO a BOZP; podľa uznesenia č. 58/6/2022 bola na účet obce 
prevedená čiastka od OZ Tri Malatíny k využívaniu priestorov KD. Starosta ďalej informoval, že 
v súvislosti s prijatím uznesení č. 50/6/2022, č. 51/6/2022, č. 57/6/2022 a č. 59/6/2022 sa jednalo o 
uznesenia, ktoré poslanci brali len na vedomie a teda sa k nim nevzťahovali ďalšie úkony. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 68/2/2022  
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    

 
4/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malatíny 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Malatíny, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 28.11.2022 a odoslaný 
poslancom OZ. Uviedol, že k návrhu VZN neboli v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. 
Starosta obce ďalej uviedol, že doteraz platné VZN obsahuje znenie, ktoré už nie súladné so zákonom 
č. 79/2015 Z.z., o odpadoch a jeho novelizáciami a taktiež nezahŕňa osobitosti a reálne potreby obce. 
Od 01.01.2023 zákon zavádza nulovú donáškovú vzdialenosť pre individuálnu bytovú zástavbu pre 
separovaný zber – plasty, papier, kovy a VKM obaly. Reálne to znamená, že v obci už nebude možné 
separovať odpad vo veľkoobjemových 1100 l kontajneroch ako doteraz. Zavedie sa individuálny zber 
do vriec, ktoré občanom rozdá zberová spoločnosť. Obecný úrad bude informovať o detailoch zberu 
osobitným listom, ktorý obdrží každá domácnosť ešte pred koncom tohto roka. Zo strany právnických 
osôb bude potrebné uzatvoriť si na odvoz zložiek separovaného zberu osobitné zmluvy so zberovou 
spoločnosťou resp. vyriešiť zber vo vlastnej réžii – individuálnym odvozom. Spôsob zberu komunálneho 
odpadu zostáva nezmenený. Prvý kvartál roka 2023 bude skúšobný. Následne poslanci OZ návrh VZN 
prerokovali. V diskusii, ktorá prebehla sa poslanci zhodli, že je jednoznačne potrebné včas a riadne zo 
strany OcÚ informovať občanov, aby nedochádzalo k nedorozumeniam pri vývoze. Taktiež sa zhodli, 
že takto zbierané zložky separovaného zberu prispejú k lepšej separácii odpadu, čo bude mať aj 
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priaznivý vplyv na percento vytriedenia odpadov v obci, od ktorého sa odvíja zákonom stanovený 
poplatok za uloženie odpadov.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 69/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
sa uznáša  
na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Malatíny 
 

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/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Malatíny, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 
28.11.2022 a odoslaný poslancom OZ. Uviedol, že k návrhu VZN neboli v stanovenej lehote doručené 
žiadne pripomienky. Uviedol, že návrh nového VZN sa týka zmeny sadzby poplatku za vývoz TKO zo 
sumy 25 EUR za osobu/rok na 35 EUR za osobu/rok. Ďalej  uviedol, že sa navyšuje aj sadzba poplatku 
za vývoz TKO pri množstevnom zbere TKO aj pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov 
a fyzické osoby - ubytovateľov, ktorí nie sú podnikateľmi a poskytujú na území obce ubytovanie, a to 
zo sumy 63 EUR za 110 l nádobu/rok na 120 EUR na 110 l nádobu/rok. Navýšenie cien sadzieb 
poplatkov za vývoz TKO je odzrkadlením novely zákona o odpadoch, z ktorého vyplývajú obciam od 
01.01.2023 nové povinnosti (nulová dochádzková vzdialenosť), nárast cien pohonných hmôt 
a celkového zdražovania spojeného s infláciou. Uviedol, že obec porovnaním príjmov z poplatkov za 
odpad a nákladov na ich vývoz vykazuje stratu. To znamená, že vývoz odpadu obec dotuje, čo si pri 
výške obecného rozpočtu nemôžeme dovoliť. V tejto súvislosti pripomenul zákonnú povinnosť obcí 
urobiť primerané opatrenia na znižovanie rozdielu medzi výdavkami na vývoz a príjmami z poplatkov. 
Obec taktiež pri tvorbe VZN zisťovala výšky sadzieb poplatkov okolitých obcí v združení EKOLÓG, 
ktorého je členom aj obec Malatíny. Napr. v Ľubeli a Dúbrave sa sadzba poplatku zvýšila na 40 EUR 
osoba/rok; v Liptovských Kľačanoch na 35 EUR osoba/rok. Zároveň starosta uviedol, že keď bude 
obecný úrad informovať o detailoch zberu osobitným listom v súlade s prerokovaním podľa 
predchádzajúceho bodu zasadnutia OZ, oboznámi občanov so zvýšením sadzby poplatku za vývoz TKO. 
Následne poslanci OZ návrh VZN prerokovali. V diskusii, ktorá prebehla sa poslanci zhodli, že je 
jednoznačne potrebné včas a riadne zo strany OcÚ informovať občanov; poslanci sa zhodli, že zvýšenie 
ceny bude mať nepriaznivý dopad na občanov; že sa jedná o nepopulárne opatrenie, ale z hľadiska 
hospodárenia obec nemá inú možnosť.  
 
 



Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.12.2022  

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

 

Zápisnica  14.12.2022            overovatelia:  1. Mgr. Petra Diškancová  2.  Marian Feherpataky 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 70/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
sa uznáša  
na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny 
 
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    

 
6/ Správa hlavného kontrolóra o vykonaní kontroly 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov obce, že hlavný kontrolór obce Ing. 
Vladimír Šiarnik v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 vykonal kontrolu 
plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a pokladničných operácií, stavu hotovosti 
a dodržiavania pokladničných limitov. Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi Ing. V. 
Šiarnikovi. Ten uviedol, že v súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá 
obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly na jeho najbližšom zasadnutí. Následne správu 
poslancom OZ prečítal, konštatoval v nej, že kontrolou neboli zistené nedostatky. Poslanci predmetnú 
správu obdržali aj v rámci materiálov na toto zasadnutie OZ. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 71/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra o výsledku vykonanej kontroly. 
 
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/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Vladimírovi 
Šiarnikovi. Ten na úvod uviedol, že predloženie návrhu plánu kontrol obecnému zastupiteľstvu vyplýva 
hlavnému kontrolórovi zo zákona. Tiež uviedol, že návrh plánu bol súlade so zákonom zverejnený na 
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úradnej tabuli obce a zároveň skonštatoval skutočnosť, že návrh plánu kontrol na 1. polrok 2023 
poslanci obdržali v materiáloch na toto zasadnutie OZ. Zároveň oboznámil poslancov so skutočnosťou, 
že schválenie návrhu kontrol nie je potrebné, nakoľko sa dňa 14.12.2022 t.j. tesne pred týmto 
zasadnutím OZ vzdal funkcie hlavného kontrolóra k 31.12.2022. Dôvodom je nezlučiteľnosť funkcie 
hlavného kontrolóra s jeho odchodom na predčasný starobný dôchodok. Na záver sa poslancom 
poďakoval za dôveru a predchádzajúcu spoluprácu. Starosta obce ocenil činnosť kontrolóra v prospech 
obce. Uviedol, že hneď začiatkom roka, v súlade so zákonom o obecnom zriadení vyhlási voľbu 
kontrolóra. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 72/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
I. konštatuje, že 
hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Šiarnik v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb., 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2023 
II. berie na vedomie, že  
hlavný kontrolór obce Ing. Vladimír Šiarnik v súlade s § 18a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb., 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa vzdal funkcie hlavného kontrolóra k 31.12.2022. 
 
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/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2023 
a roky 2024 a 2025  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce Ing. Vladimírovi 
Šiarnikovi. Hlavný kontrolór oboznámil poslancov s odborným stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na 
rok 2023 a roky 2024 a 2025, ktorým odporúča predložený návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť bez 
výhrad a návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 zobrať na vedomie. Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí 
prílohu zápisnice.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 73/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 a § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb., 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
berie na vedomie  
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024 a 2025. 
 
 
 
 
 



Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 14.12.2022  

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

 

Zápisnica  14.12.2022            overovatelia:  1. Mgr. Petra Diškancová  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    

 
9/ Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024 a 2025 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom návrh rozpočtu obce na rok 2023 a roky 
2024 a 2025. Uviedol, že návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny ako aj 
na internetovej stránke obce. Následne návrh rozpočtu poslancom OZ vysvetlil a okomentoval jeho 
spracovateľ Ing. Juraj Brziak zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Návrh rozpočtu 
obce Malatíny na rok 2023 a roky 2024 a 2025 tvorí súčasť zápisnice. Následne poslanci OZ návrh 
rozpočtu prerokovali. Na základe predloženého odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu obce, po diskusii a zodpovedaní otázok, predložil starosta obce návrh rozpočtu obce Malatíny 
na rok 2023 a roky 2024 a 2025 na schválenie.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 74/2/2022  
I. berie na vedomie 
predložený návrh rozpočtu obce na rok 2023 a roky 2024 a 2025 
II. konštatuje, že  

a. rozpočet na rok 2023, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový vo výške 35 823,- 
EUR. Po zapojení výdavkových finančných operácií vo výške 35 823,- EUR je celkový rozpočet 
na strane príjmov 157 819,- EUR a na strane výdavkov 157 819,- EUR ako celok vyrovnaný. 

b. bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 37 321,- EUR; bežné príjmy sú 
rozpočtované vo výške 146 996,- EUR a bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 109 675,- 
EUR. 

c. kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 1 498,- EUR; kapitálové príjmy sú 
rozpočtované vo výške 10 823,- EUR a kapitálové výdavky vo výške 12 321,- EUR. 

d. rozpočet finančných operácií je schodkový vo výške 35 823,- EUR; príjmové finančné operácie 
sú rozpočtované vo výške 0,- EUR a výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške     
35 823,- EUR. 
Schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je krytý z prebytku bežného 
rozpočtu vo výške 37 321,- EUR. 

III. schvaľuje 
a. rozpočet obce Malatíny na rok 2023 ako záväzný bez programovej štruktúry a viacročný 

rozpočet na roky 2024 a 2025 bez záväzností. 
b. bežný rozpočet na rok 2023 v príjmovej časti vo výške 146 996,- EUR a vo výdavkovej časti vo 

výške 109 675,- EUR. 
c. kapitálový rozpočet na rok 2023 v príjmovej časti vo výške 10 823,- EUR a vo výdavkovej časti 

vo výške 12 321,- EUR. 
d. finančné operácie na rok 2023 príjmové vo výške 0,- EUR a výdavkové vo výške 35 823,- EUR. 
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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    

 
10/ Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 - schválenie   
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány udelil slovo Ing. Jurajovi Brziakovi zo zmluvnej spoločnosti 
TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš, ktorý rozpočtové opatrenie vypracoval a vysvetlil poslancom. 
Následne poslanci rozpočtové opatrenie prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 75/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
I. prerokovalo 
návrh rozpočtového opatrenia č. 6/2022 
II. schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 6/2022 podľa prílohy. 
 
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    

 
11/ Doručené podania – dodatok k zmluve na zneškodňovanie odpadov, OZO a.s. Liptovský Mikuláš 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenom návrhu dodatku č. 15 
k zmluve o zneškodňovaní odpadov od zmuvnej zberovej spoločnosti OZO, a.s. Liptovský Mikuláš. 
Starosta obce uviedol, že z dôvodu novelizácie zákona o odpadoch a s tým súvisiacich nákladov na 
zber, vývoz a zneškodňovanie odpadov je potrebné upraviť zmluvné ceny. Ďalej uviedol, že dodatky 
k zmluve uzatvárajú všetky obce, ktoré sú členmi združenia Ekológ a teda aj naša obec.  Zároveň 
uviedol, že podpísanie dodatku je pre obec nevyhnutné, aby mala zabezpečený vývoz odpadu, nakoľko 
je to zákonná povinnosť obce. Dodatok k zmluve obdržali poslanci v rámci materiálov na OZ. Tvorí 
prílohu zápisnice. Následne poslanci dodatok k zmluve prerokovali a pristúpili k hlasovaniu. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 76/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní  
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I. schvaľuje 
Dodatok č. 15 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodňovanie odpadov s OZO, a.s., IČO 36 380 415 
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, podľa prílohy 
II. poveruje 
starostu obce na podpis Dodatku č. 15 k Zmluve o dielo uzatvorenej na zneškodňovanie odpadov 
s OZO, a.s., IČO 36 380 415 Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš podľa bodu I. 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    

 
11/ Doručené podania – zmluva o zabezpečení zimnej údržby 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenej zmluve o zabezpečení 
zimnej údržby – odhŕňanie snehu od Peter Hric autodoprava, 034 82 Lúčky 355, IČO 40932362. Uviedol, 
že obec je povinná v zmysle zákona zabezpečovať v zimnej sezóne odhŕňanie snehu a posyp miestnych 
komunikácií. Naša obec mala v roku 2022 s p. Hricom uzatvorenú zmluvu avšak iba na dobu určitú do 
08.12.2022. Keďže sa nám spolupráca so zmluvným partnerom osvedčila, je v záujme oboch zmluvných 
strán pokračovať. Zmluvné podmienky sa však oproti pôvodnej zmluve upravia, a to uzatvorenie 
zmluvy na dobu neurčitú. Vzhľadom na nárast pohonných hmôt sa v novej zmluve upraví cena za výkon 
zimnej údržby zo 42,-EUR/ hod. bez DPH na 44 ,- EUR/hod. bez DPH. Cena za použitie posypu bude bez 
zmeny – bude fakturovaná osobitne. Následne poslanci OZ zmluvu prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 77/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
I. schvaľuje 
zmluvu o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu medzi obcou Malatíny a Peter Hric 
autodoprava, 034 82 Lúčky 355, IČO 40932362, uzavretú na dobu neurčitú, v cene za výkon zimnej 
údržby 44,- EUR/hod. bez DPH, podľa prílohy.  
II. poveruje 
starostu obce na podpis zmluvy zmluvu o zabezpečení zimnej údržby s Peter Hric autodoprava, 034 82 
Lúčky 355, IČO 40932362, podľa prílohy a bodu I. 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    
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11/ Doručené podania – zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice 
alebo útulku, OZ Pomoc psíkom, Pezinok 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenej zmluve o zabezpečení 
odchytu túlavých zvierat z územia obce od OZ Pomoc psíkom z Pezinka. Pripomenul poslancom, že 
majú zákonnú povinnosť zabezpečiť oprávnenú osobu, ktorá uskutoční odchyt túlavého zvieraťa 
z územia obce, ak k takémuto výskytu dôjde. Taktiež pripomenul poslancom, že predmetná vec bola 
už na zasadnutiach OZ niekoľkokrát prerokovávaná. Niekoľko návrhov zmlúv predložené osobami 
oprávnenými na odchyt túlavých zvierat boli pre obec nevýhodné a v neprimeraných sumách. Starosta 
obce uviedol, že v danej veci komunikoval so starostami zo susedných obcí, aby spoločne vyrokovali 
výhodnejšie platobné podmienky. Výsledkom je predložený návrh zmluvy. Návrh zmluvy obdržali 
poslanci v rámci materiálov na OZ. Tvorí prílohu zápisnice. Následne poslanci návrh zmluvy prerokovali 
a pristúpili k hlasovaniu. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 78/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní 
I. schvaľuje 
Zmluvu na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku 
s poskytovateľom OZ Pomoc psíkom, IČO 52823831, Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, podľa prílohy 
II. poveruje 
starostu obce na podpis Zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo 
útulku s poskytovateľom OZ Pomoc psíkom, IČO 52823831, Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, podľa 
bodu I. 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    

 
12/ Rôzne  
V rámci bodu Rôzne starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o nasledovnom:   
- o žiadosti o vyjadrenie k investičnému zámeru p. Vojtecha Mahúta; jedná sa o výstavbu 14 rodinných 
domov v lokalite kempu vo Vyšných Malatínach v dvoch etapách; zámer bol prerokovaný na zasadnutí 
stavebnej komisie s odporúčaním informovať o zámere na zasadnutí OZ; stavebná komisia vyhodnotila 
žiadosť so záverom, že so zámerom je možné súhlasiť s odporúčaním investorovi, aby rodinné domy 
boli prioritne prízemné (prízemie + podkrovie) s jednotným vizuálom architektúry, aby nepôsobili 
v lokalite rušivo; poslanci obdržali zámer v rámci materiálov na toto zasadnutie OZ; poslanci sa po 
diskusii zhodli, že so zámerom je možné súhlasiť za dodržania odporúčaní stavebnej komisie; starosta 
obce uviedol, že sa pri koncipovaní vyjadrenia k zámeru bude riadiť odporúčaním komisie 
- o doručenej mailovej sťažnosti Ing. Dagmar Smrekovskej na stav cesty vo Vyšných Malatínach; 
starosta obce uviedol, že problém súvisí so stavebnou činnosťou v koncovej lokalite vo Vyšných 
Malatínach; starosta obce konštatoval, že sťažnosť Ing.D.Smrekovskej je oprávnená a opodstatnená; 
znečistenie cesty riešil už pred podaním sťažnosti, o čom poslancov informoval; vyzval stavebníka na 
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okamžitú nápravu a čistenie cesty; stav cesty monitoruje; poslanci v rámci materiálov na OZ obdržali 
mailovú sťažnosť, odpoveď na ňu zo strany obce a zároveň boli oboznámení aj s následnou reakciou 
sťažovateľky, ktorou vyjadrila nespokojnosť s činnosťou starostu obce a obecného úradu; predmetná 
sťažnosť bola prerokovaná aj stavebnou komisiou, ktorá odporučila prejednať vec na zasadnutí OZ 
a písomne vyzvať stavebníka na nápravu, pravidelné čistenie cesty a dodržiavanie podmienok 
vydaného stavebného povolenia; starosta zároveň informoval, že stavebník čistí cestu v intervale raz 
za dva dni; taktiež informoval, že stavebník osobne kontaktoval sťažovateľku; poslanci sa po rozsiahlej 
diskusii zhodli, že starosta bude dôslednejšie kontrolovať stav ciest pri akejkoľvek činnosti vykonávanej 
na území obce, ktorá bude mať negatívny vplyv na stav ciest, a to nielen pri vykonávaní stavebnej 
činnosti, ale aj pri poľnohospodárskych prácach 
- o ústnom podnete Ing. Miroslava Zamboja týkajúceho sa stavebnej činnosti v koncovej lokalite 
v Nižných Malatínach, ktorej výsledkom bola nebezpečná jazda vodiča nákladného auta a ktorá 
spôsobila znečistenie cesty domiešavačmi; starosta obce konštatoval, že podnet Ing.M.Zamboja je 
oprávnený a opodstatnený; znečistenie cesty preveril; poslanci v rámci materiálov na OZ obdržali 
podnet; obsah podnetu bol prerokovaný aj stavebnou komisiou, ktorá vec preverila a odporučila  
starostovi postupovať v súlade so zákonom a stavebnú činnosť oznámiť spoločnej úradovni 
v Liptovskom Mikuláši; zároveň odporučila starostovi obce vec prejednať na zasadnutí OZ; starosta 
k uvedenému uviedol, že stavbu zákonným spôsobom zastavil; poslanci sa po rozsiahlej diskusii 
stotožnili so záverom stavebnej komisie 
- podal informácie o vydarenej akcii pri príležitosti Mikuláša a poďakoval sa všetkým zúčastneným, 
ktorí pomohli s organizáciou aj priebehom akcie a taktiež sa poďakoval sponzorom a darcom 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 79/2/2022  
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    

 
13/ Záver 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 18:10 hod. 
 
Zapisovateľka:   Ing. Zuzana Jašková 
Overovatelia:   1. Mgr. Petra Diškancová 
   2. Marian Feherpataky  
         
         Ing. Jaroslav Podhorány 
                    starosta obce 


