Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 29.06.2021
o 17:00 hod., v budove Kultúrneho domu.

Prítomní:
Počet poslancov:
Počet prítomných:
Neprítomný/-í:

podľa prezenčnej listiny
5
5
-

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020
Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020
Rozpočtové opatrenie 2/2021
Audit rok 2020 – návrh zmluvy
Dopravné značenie Vyšné Malatíny
Doručené podania
Rôzne
Záver

Rokovanie
1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 17:00 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. 20/3/2021
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
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020
5. Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020
6. Rozpočtové opatrenie 2/2021
7. Audit rok 2020 – návrh zmluvy
8. Dopravné značenie Vyšné Malatíny
9. Doručené podania
10. Rôzne
11. Záver

Zápisnica 29.06.2021 overovatelia:

1. Martin Gejdoš

2. Tomáš Hrnčiar

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 29.06.2021
o 17:00 hod., v budove Kultúrneho domu.

Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Jaroslav Podhorány starosta obce určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú pracovníčku
obecného úradu a overovateľov zápisnice, poslancov Martina Gejdoša a Tomáša Hrnčiara.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 21/3/2021
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. Martin Gejdoš
2. Tomáš Hrnčiar
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

3/ Kontrola plnenia uznesení
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých dňa 29.04.2021 na predchádzajúcom OZ, starosta obce Ing.
Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že v súlade s uznesením č. 12/2/2021 zabezpečil cenové
ponuky na rekonštrukcie vytypovaných úsekov ciest v obci. V prípade úpravy cesty na pozemku p.č.
735 pri dome s.č. 54, cenová ponuka ešte nebola predložená. V diskusii, ktorá prebehla sa poslanci
zhodli, že k odsúhlaseniu cenových ponúk a teda aj k rekonštrukcii vytypovaných úsekov miestnych
komunikácií by malo dôjsť až potom, ako sa vyvinie rekonštrukcia zvonice, s ktorou by sa malo začať
na jeseň tohto roku. V následnosti bude OZ predložené schválenie rekonštrukcie miestnych
komunikácií.
V súvislosti s plnením uznesenia č. 13/2/2021 starosta obce informoval poslancov, že zo strany obce
bola podaná žiadosť na katastrálny odbor OÚ Liptovský Mikuláš na prešetrenie vlastníctva
k pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v intraviláne obce s následnou opravou a zápismi
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vlastníctva v prospech obce Malatíny. Uviedol, že kataster už vydal v prospech obce Malatíny
rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte. V súčasnosti čakáme na zápis, ku ktorému by
malo dôjsť do konca augusta 2021. Ďalej starosta obce informoval poslancov o splnení uznesenia č.
17/2/2021 vo veci posúdenia dopravnej situácie celého úseku cesty III/2324 prechádzajúcej cez Vyšné
Malatíny s prioritným riešením zákazu státia motorových vozidiel nad 3,5 tony. Uviedol, že dopravné
značenie bude prerokované v samostatnom bode č. 8 tohto OZ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 22/3/2021
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 zasadnutí OZ dňa 29.04.2021.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha

Za

x

x

Tomáš Hrnčiar

x
x

x
x

Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x

x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

4/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020.
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s vyjadrením hlavnej kontrolórky obce
Bc. Gabriely Moravovej k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020. Následne predmetné
stanovisko poslancom prečítal.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 23/3/2021
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
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Malatíny k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020,
ktoré je súčasťou uznesenia.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5
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5/ Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom Záverečný účet obce za rok 2020. 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 2020 poslancom vysvetlil a
okomentoval jeho spracovateľ Ing. Juraj Brziak zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský
Mikuláš. Záverečný účet obce Malatíny za rok 2020 tvorí súčasť zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 24/3/2021
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, po prerokovaní
schvaľuje
a) Záverečný účet obce Malatíny za rok 2020 a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 12.725,96 EUR nasledovne:
- finančné prostriedky vo výške 2.413,99 EUR previesť do rezervného fondu
- finančné prostriedky vo výške 2.700,25 EUR použiť na vysporiadanie schodku fondu opráv
- finančné prostriedky vo výške 7.611,72 EUR použiť na vysporiadanie schodku garančného fondu.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

6/ Rozpočtové opatrenie 2/2021
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2021
vypracované Ing. Jurajom Brziakom zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš, ktorý
ho poslancom okomentoval. Rozpočtové opatrenie tvorí súčasť zápisnice. Následne poslanci
rozpočtové opatrenie prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 25/3/2021
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. 2/2021
II. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2021 podľa prílohy.
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Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

7/ Audit rok 2020 – návrh zmluvy
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že v súlade s platnými právnymi
predpismi je obec povinná zabezpečiť audit - overenie účtovníctva a účtovnej závierky. Keďže
spoločnosť, ktorá realizovala audit v predchádzajúcich rokoch má plnú kapacitu, bolo potrebné
zabezpečiť nového auditora. Následne starosta obce oboznámil poslancov s návrhom zmluvy medzi
obcou Malatíny a Ing. Máriou Huštákovou (licencia SKAU ev.č. 0770).
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 26/3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. prerokovalo
návrh zmluvy o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky medzi obcou Malatíny a Ing.
Máriou Huštákovou (licencia SKAU, ev.č. 0770)
II. schvaľuje
Zmluvu o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky medzi obcou Malatíny a Ing. Máriou
Huštákovou podľa prílohy.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

8/ Dopravné značenie Vyšné Malatíny
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o dopravnej situácii vo Vyšných
Malatínach po osadení zvislého dopravného značenia. Uviedol, že v súlade s uznesením č. 17/2/2021,
bola Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Liptovský Mikuláš opätovne posúdená dopravná
situácia na celom úseku štátnej cesty III/2324 prechádzajúcej cez Vyšné Malatíny, a to od križovatky so
štátnou cestou I/18 až po koniec Vyšných Malatín, s prioritným riešením zákazu státia motorových
vozidiel nad 3,5 tony. Dopravný inžinier z OR PZ ODI Liptovský Mikuláš po obhliadke a posúdení
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dopravnej situácie konštatoval, že k riešeniu zákazu státia nákladných vozidiel je nevyhnutné
vypracovať projekt dopravného značenia oprávnenou osobou a následne ho dať schváliť príslušnými
orgánmi. Následne starosta obce predložil poslancom predbežný projektový návrh riešenia trvalého
dopravného značenia, ktorý bol odkomunikovaný s okresným dopravným inšpektorátom. Následne
bolo projektové riešenie prerokované a vo veci prebehla diskusia.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 27/3/2021
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 posúdení dopravnej situácie Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ
v Liptovskom Mikuláši na celom úseku štátnej cesty III/2324 od križovatky so štátnou cestou I/18 až po
koniec Vyšných Malatín
II. prerokovalo
projektový návrh trvalého dopravného značenia s riešením zóny zákazu státia nákladných vozidiel
v celom úseku štátnej cesty III/2324 od križovatky so štátnou cestou I/18 až po koniec Vyšných Malatín
III. schvaľuje
projektový návrh trvalého dopravného značenia s riešením zóny zákazu státia nákladných vozidiel
v celom úseku štátnej cesty III/2324 od križovatky so štátnou cestou I/18až po koniec Vyšných Malatín
IV. žiada
starostu obce, aby zabezpečil realizáciu trvalého dopravného značenia v rozsahu a úseku podľa bodu
III. tohto uznesenia vrátane projektového návrhu, súhlasných stanovísk a povolení od príslušných
orgánov.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

9/ Doručené podania – Stavené úpravy zvonice Malatíny
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o stave riešenia stavebných úprav
zvonice po schválení nenávratného finančného príspevku (NFP) od Pôdohospodárskej platobnej
agentúry (PPA). Uviedol, že obec obdržala od PPA Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o NFP,
pričom samotná zmluva už bola podaná na poštovú prepravu. Ďalej informoval poslancov, že finančné
plnenie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP je formou refundácie schválených a odsúhlasených
nákladov na stavebné práce zo strany PPA. Preto je potrebné na financovanie rekonštrukcie zvonice
alokovať finančné prostriedky a schváliť použitie rezervného fondu vo výške schváleného NFP t.j.
10.822,64 EUR. Následne poslanci vec prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 28/3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
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I. berie na vedomie
informáciu starostu obce o stave riešenia rekonštrukcie zvonice po schválení nenávratného finančného
príspevku od PPA
II. schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 10.822,64 EUR na účely financovania stavebných úprav zvonice
Malatíny.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

9/ Doručené podania – Upovedomenie o zastavení starej exekúcie
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenom upovedomení, že došlo
k zastaveniu starej exekúcie z dôvodu, že uplynula rozhodná doba. Následne upovedomenie
poslancom prečítal.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 29/3/2021
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 doručenom upovedomení o zastavení starej exekúcie z dôvodu, že uplynula rozhodná
doba.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

10/ Rôzne
V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:
Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:
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- na základe žiadosti, dostala obec od Environmentálneho fondu nenávratný finančný príspevok za
vytriedenosť odpadov za rok 2020 vo výške 900,50 EUR
- v rámci sčítania obyvateľov SODB 2021 sa v obci sčítalo 90,55 % obyvateľov, vyhodnotenie ako aj
výsledky sčítania budú zo strany Štatistického úradu SR zverejnené začiatkom roka 2022
- zmenila sa internetová stránka obce tak, že po otvorení stránky sa návštevníkom zobrazia aktuálne
udalosti, novinky a oznámenia; zverejňovanie zo zákona na úradnej tabuli obce zostáva bez zmeny –
na hornej lište v sekcii úradná tabuľa
- v súvislosti s dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov (GDPR) pri vyhotovení
fotodokumentácie v rámci kultúrnych, športových, spoločenských a iných akcií obce, sme
prostredníctvom zodpovednej osoby obdržali usmernenie s dokumentáciou, ktorá zákonným
spôsobom umožní zverejňovať fotky z usporiadaných akcií na internetovej stránke obce
- zber elektroodpadu sa uskutoční 30.06.2021 – v stredu
- prebieha komunikácia s SSD, a.s. Žilina vo veci rozšírenia verejnej distribučnej siete elektrickej energie
v obci v súlade s vydaným územným rozhodnutím
- od spoločnosti OZO, a.s. Liptovský Mikuláš bola obci doručená okrem bežnej pravidelnej mesačnej
faktúry za zber a vývoz TKO, aj faktúra za stavebný odpad a jeho uskladnenie z územia obce vo výške
cca 2300 €, ktorý uskutočnil nový vlastník zo svojich pozemkov vo Vyšných Malatínach. Keďže sa jedná
o stavebný odpad a jeho uskladnenie z územia obce, zmluvná zberová spoločnosť fakturovala tieto
služby obci. Preto obec obratom uvedenú sumu refakturovala pôvodcovi odpadu v plnej výške.
- druhý stupeň povodňovej aktivity v obci (II.SPA) bol starostom obce odvolaný dňa 25.05.2021;
zároveň boli dňa 30.05.2021 Okresnému úradu v Liptovskom Mikuláši odboru krízového riadenia
odovzdané doklady na refundáciu finančných nákladov, ktoré obci vznikli v súvislosti s odstraňovaním
škôd po povodni
- obec obdržala mail od p. Magdalény Pethövej vo veci znečisteného prostredia - zaburinenia
bezprostredného okolia štátnej cesty III.triedy a taktiež upozornenie na prašnosť pri realizácii nových
stavieb. Celé znenie mailu starosta poslancom OZ prečítal. K mailu starosta obce uviedol, že v danej
veci má p. Pethövá pravdu; ocenil jej záujem a aktivitu. Čo sa týka zaburinenia uviedol, že správa ciest
kosila zeleň pri štátnej ceste, avšak len v extraviláne mimo súvislého zastavania obce do šírky cca 1 m
od asfaltovej časti vozovky; taktiež sa asfaltovali výtlky na št.ceste. Ďalej uviedol, že obec intenzívne
komunikuje s oblastným riaditeľom správy ciest ŽSK. Obec odoslala opakovane urgencie a výzvy na
vykonávanie bežnej údržby ako aj čistenia po povodni z minulého roka. Aj napriek prísľubom, údržba
zo strany správcu viazne. V prípade, že v priebehu mesiaca júl nedôjde k náprave, obec opakovane
zašle správcovi písomné upozornenie. Starosta obce ďalej k mailu p. Pethövej uviedol, že upozorní
stavebníkov novostavieb, aby pri realizácii stavebných prác eliminovali prašnosť. Táto povinnosť im
totiž vyplýva už priamo z podmienok vydaných stavebných povolení.
Následne prebehla o podaných informáciách diskusia; prítomní poslanci nepodali žiadne pripomienky,
pozmeňujúce návrhy alebo požiadavky.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 30/3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
berie na vedomie
podané informácie starostu obce Malatíny

Zápisnica 29.06.2021 overovatelia:

1. Martin Gejdoš

2. Tomáš Hrnčiar

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 29.06.2021
o 17:00 hod., v budove Kultúrneho domu.

Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

10/ Záver
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 20:00 hod.
Zapisovateľka:

Ing. Zuzana Jašková

Overovatelia:

1. Martin Gejdoš
2. Tomáš Hrnčiar

Jaroslav Podhorány
starosta obce

Zápisnica 29.06.2021 overovatelia:

1. Martin Gejdoš

2. Tomáš Hrnčiar

