
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 22.10.2020  

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

 

Zápisnica  22.10.2020   overovatelia:   1. Miroslav Tkáč  2. Roman Kováč 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  
Počet poslancov:   5 
Počet prítomných:   4 
Neprítomný/-í:    Martin Gejdoš 
 
 

P r o g r a m 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Schválenie prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR 
5. Schválenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých od Environmentálneho fondu 
6. Schválenie použitia finančných prostriedkov pre občanov obce - „Október mesiac úcty 

k starším“ 
7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020 – schválenie 
8. Doručené podania 
9. Rôzne 
10. 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 na zasadnutí sú prítomní štyria z piatich poslancov 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. 1/5/2020 
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 
4. Schválenie prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR 
5. Schválenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých od Environmentálneho fondu 
6. Schválenie použitia finančných prostriedkov pre občanov obce - „Október mesiac úcty 

k starším“ 
7. Doručené podania 
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8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020 – schválenie 
9. Rôzne 
10. Záver  

 
Hlasovanie:  
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš     x 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4    

 

 
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce, určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú 
a overovateľov zápisnice, poslancov Miroslava Tkáča a Romana Kováča. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2/5/2020 
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. Zuzana Jašková 
b. overovateľov zápisnice:  1. Miroslav Tkáč  

2. Roman Kováč 
 
Hlasovanie: 
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš     x 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
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 odpredaja obecného pozemku p. Ľudovítovi Šlachtovi starosta obce informoval poslancov, že dňa 
18.09.2020 Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor povolil vklad vlastníckeho práva 
k pozemku parc.č. E KN – 734 v k.ú. Malatíny v prospech p.Šlachtu. Vo veci rekonštrukcie mosta cez 
DVT Malatianka v Nižných Malatínach po povodni, starosta obce informoval, že stavebné práce sa 
realizujú v súlade s uznesením OZ č. 6/4/2020 zo dňa 05.08.2020. Rekonštrukcia nie je ešte dokončená, 
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nakoľko sa spodná časť mostnej konštrukcie nedala rekonštruovať z dôvodu vysokej hladiny DVT 
Malatianka. Preto neboli stavebné práce zo strany obce ešte prevzaté a teda nedošlo ani k finančnému 
plneniu.  Vo veci rekonštrukcie čističky odpadových vôd pre dva obecné nájomné bytové domy, ktorá 
bola poškodená povodňou, starosta obce informoval poslancov OZ, že s rekonštrukciou ČOV v súlade 
s uznesením OZ č. 5/4/2020 nebolo začaté v dohodnutom termíne z dôvodu karanténnych opatrení 
v súvislosti s ochorením COVID 19 na strane zhotoviteľa. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3/5/2020  
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 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
4/ Schválenie prijatia bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že v súvislosti s negatívnym vývojom 
hospodárenia miest a obcí v roku 2020 ovplyvneným pandémiou COVID-19 je možné na základe 
Uznesenia vlády SR č. 494 z 12.08.2020 čerpať bezúročnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií 
SR, a to vo výške výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, čo je pre  obec Malatíny 3095,-€. 
Ďalej informoval, že bezúročná návratná výpomoc sa bude splácať v 4 splátkach, pričom 1 splátka 
začne v roku 2024 a posledná bude končiť v roku 2027. Podmienkami čerpania finančnej výpomoci je: 
podanie žiadosti do 31.10.2020, schválenie prijatia finančnej výpomoci na zasadnutí OZ, podpísanie  
zmluvy s Ministerstvom financií SR a vyčerpanie financií ešte v tomto roku t.j. do 31.12.2020. 
Poslanci OZ následne návrh prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
I. konštatuje, že 

a. v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a VÚC v roku 2020 ovplyvneným 
predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda SR záujem kompenzovať výdavok 
príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na pokles výberu dane z príjmov fyzických 
osôb v nadväznosti na schválené Uznesenie vlády SR č. 494 z 12.08.2020 budú poskytované 
bezúročné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych 
pôsobností, 
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b. návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo VÚC 
maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy 
Ministerstva financií SR z júna 2020, 

c. výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 je na základe prognózy Ministerstva 
financií SR pre obec Malatíny vo výške 3095,- €, 

d. finančné prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom 
územnej samosprávy v priebehu roka 2020, zároveň je potrebné dodržať podmienky použitia 
verejných prostriedkov poskytnutých z verejných zdrojov, 

e. žiadosť o NFV sa predkladá v termíne do 31.10.2020 a len raz, pričom poskytnuté finančné 
prostriedky možno použiť do 31.12.2020. Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom systéme pre 
samosprávu prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk, kde následne bude 
vygenerovaná zmluva na podpis,  

f. doba splácania NFV je počas 4 rokov (raz ročne) s odkladom prvej splátky do roku 2024, 
posledná splátka bude v roku 2027 

g. obec alebo VÚC ( ďalej len ako „dlžník“) zodpovedá za to, že prijatím NFV nebudú prekročené 
limity dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce s § 17 zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti, 

h. odpustenie jednotlivých splátok NFV, ktoré je dlžník povinný splácať, je možné len na základe 
rozhodnutia vlády SR podľa § 13 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

II. berie na vedomie 
podanie žiadosti o bezúročnú NFV vo výške 3095,- € s následným uzatvorením zmluvy medzi 
Ministerstvom financií SR a obcou Malatíny (zmluva o NFV je súčasťou tohto uznesenia) 
III. schvaľuje 
podanie žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR vo výške 3095,- 
€ v termíne do 31.10.2020 s následným podpísaním zmluvy o NFV. 
IV. odporúča  
starostovi obce podať žiadosť a podpísať zmluvu o NFV s Ministerstvom financií SR s príslušnou 
dokumentáciou. 
 
Hlasovanie:  
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš     x 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
5/ Schválenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých od Environmentálneho fondu 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov s tým, že v súvislosti s úrovňou vytriedenia 
komunálneho odpadu v obci za rok 2019, čo je 60,78 %, bol našej obci poskytnutý od 
Environmentálneho fondu nenávratný finančný príspevok vo výške 1112,79 €. Financie už boli obci 
pripísané na účet. Ďalej starosta obce informoval, že podľa zákona č. 329/2018 Z.z., o poplatkoch za 

http://www.rissam.sk/


Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 22.10.2020  

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

 

Zápisnica  22.10.2020   overovatelia:   1. Miroslav Tkáč  2. Roman Kováč 

uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, sa vyplatený príspevok má prioritne použiť na účely 
odpadového hospodárstva. Zároveň starosta obce oboznámil poslancov OZ, že pokiaľ má obec 
vytriedenosť TKO v obci  viac ako 60%, čo je aj prípad našej obce, je možné príspevok použiť aj na iné 
zložky životného prostredia. V prípade obce Malatíny by bolo možné teda príspevok použiť aj na 
dofinancovanie rekonštrukcie čističky odpadových vôd pre obecné nájomné bytové domy. Ďalej 
informoval, že v tejto súvislosti obec komunikuje s pracovníkmi Environmentálneho fondu 
o oprávnenosti prípadného použitia poskytnutého príspevku na účel dofinancovania rekonštrukcie 
ČOV. K dnešnému dňu však obec nedostala z Environmentálneho fondu spätnú väzbu. 
Následne poslanci vec prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 5/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov,  
I. konštatuje, že 
v súvislosti s úrovňou vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci (60,78%) bol od 
Environmentálneho fondu obci Malatíny poskytnutý príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 
329/2018 Z.z., o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, vo výške 1112,79 €, 
ktorý bol obci vyplatený v júny 2020. 
II. schvaľuje  
použitie vyplateného príspevku od Environmentálneho fondu vo výške 1112,79 € na pokrytie výdavkov 
spojených s rekonštrukciou ČOV pre obecné nájomné bytové domy za podmienky, že takéto použitie 
príspevku bude vopred odsúhlasené od Environmentálneho fondu ako oprávnené. 
 
Hlasovanie: 
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš     x 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
6/ Schválenie použitia finančných prostriedkov pre občanov obce – „Október mesiac úcty k starším“ 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na použitie financií pre občanov 
obce Malatíny nad 60 rokov a viac (vrátane) v rámci akcie „Október mesiac úcty k starším“. Takýchto 
občanov je v obci 41. Uviedol, že v tomto roku v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, nie je možné 
starším občanom obce zorganizovať posedenie s kultúrnym programom ako po iné roky. V tejto veci 
ocenil činnosť kultúrnej komisie pri OZ a požiadal ich o spoluprácu. 
Následne poslanci návrh prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 6/5/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
schvaľuje 
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použitie finančných prostriedkov v súvislosti s akciou „Október mesiac úcty k starším“ pre 41 občanov 
obce vo veku 60 rokov a viac (vrátane) vo výške 15 € na 1 osobu. 
 
Hlasovanie: 
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš     x 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
7/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020 - schválenie  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2020 
vypracované Ing. Jurajom Brziakom zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 7/5/2020  
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. 4/2020 
II. schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 4/2020 podľa prílohy. 
 
Hlasovanie: 
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš     x 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
8/ Doručené podania – parkovanie kamióna p. G. Královenského  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ na prerokovanie písomné podnety 
občanov obce Malatíny na parkovanie kamióna p. G. Královenského. Ďalej informoval, že tieto podnety 
už boli prerokované Komisiou stavebnou, bytovou, životného prostredia a verejného poriadku na jej 
zasadnutí dňa 14.10.2020, ktorá sa uzniesla, že odporúča problematiku parkovania na štátnej ceste III. 
triedy prerokovať na najbližšom zasadnutí OZ. 
Následne poslanci problematiku prerokovali. 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 8/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
I. prerokovalo 
Doručené podnety občanov obce Malatíny na parkovanie kamióna pána G. Královenského 
II. žiada 
Starostu obce, aby o problematike parkovania kamióna informoval majetkového správcu štátnej cesty 
III. triedy a požadoval od správcu cesty riešenie problému. 
 
Hlasovanie: 
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš     x 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
8/ Doručené podania – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre CVČ Liptovský Mikuláš  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o žiadosti na dotáciu z rozpočtu obce, 
o ktorú požiadalo CVČ Liptovský Mikuláš za účelom dotovať záujmové vzdelávanie na obdobie 
september až december 2020 pre 5 žiakov s trvalým pobytom v obci Malatíny. Ďalej informoval, že 
prideľovanie dotácií sa riadi VZN obce Malatíny č. 1/2015 zo dňa 17.03.2015 v súlade so schváleným 
rozpočtom obce na tento rok. Na požadované obdobie bola CVČ pridelená dotácia vo výške 120 €.  
Následne poslanci vec prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 9/5/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
berie na vedomie 
pridelenie dotácie z rozpočtu obce pre CVČ Liptovský Mikuláš na účel záujmové vzdelávanie na obdobie 
september až december 2020 pre päť žiakov v sume 120 € v zmysle VZN obce Malatíny č. 1/2015 zo 
dňa 17.03.2015, v rámci rozpočtu obce schváleného OZ dňa 11.12.2019 uznesením č. 45/05/12/2019. 
 
Hlasovanie: 
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš     x 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 
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9/ Rôzne 

V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:  

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce :  

• informoval poslancov OZ, že SVP, a.s., povodie horného Váhu bude od 15.10.2020 vykonávať 

výruby drevín a krov na DVT Malatianka. Uvedené bolo obci oznámené listom doručeným 

21.09.2020.  

• oboznámil poslancov OZ o úradnom liste obce Správe ciest ŽSK ako správcovi s dôraznou 

požiadavkou o čistenie komunikácie a jej súčastí (priekop a priepustov)  

• v súvislosti s blížiacim sa zimným obdobím, starosta obce informoval poslancov OZ, že zimná 

údržba – odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií bude zrealizovaná v hodinovej sadzbe 

totožnej s minulým rokom. 

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

prostredia a verejného poriadku bola predĺžená nájomná zmluva na obecný nájomný byt č. 4 

v BD Malatíny č. 113 pre Máriu Mastišovú a nájomná zmluva na obecný nájomný byt č. 7 v BD 

Malatíny č. 113 pre Petra Hajnala. Obec pritom postupovala v súlade so Zásadami prideľovania 

nájomných bytov v bytových domov v obci. 

• starosta obce oboznámil poslancov OZ s problematikou týkajúcou sa zákona o odpadoch a s 

tým súvisiaci spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom a kuchynským odpadom 

z domácností, s čím sa bude musieť obec od nového roka vysporiadať. Bližšie informácie 

starosta podá po stretnutí so starostami susedných obcí v rámci združenia Ekológ. 

• Ďalej informoval poslancov, že v obci prebehlo sčítanie domov a bytov, ktoré elektronicky 

uskutočnila  pracovníčka obecného úradu. Obec čaká novom roku aj sčítanie obyvateľov, ktoré 

bude tiež elektronické. Prebehne k nemu informačná kampaň vo verejnoprávnej televízii 

a rozhlase. Občanom bude pri elektronickom sčítaní obecný úrad nápomocný. 

• informoval poslancov OZ o aktualizácii poistných zmlúv na nájomné obecné bytové domy. 

V nových poistných zmluvách sa navýšili celkové poistné sumy bytoviek. Potreba aktualizácie 

poistenia vyplynula zo skúseností pri poistnom plnení v súvislosti so škodami spôsobenými na 

obecných BD júnovou povodňou. 

• starosta podal poslancom OZ najnovšie informácie v súvislosti s prípravami na celoplošné 

testovanie obyvateľov obci na ochorenie COVID-19, ktoré sa uskutoční v dňoch 31.10. až 

01.11.2020 a druhé kolo v dňoch 07.11 až 08.11.2020. Aktuálne informácie budú vyhlasované 

miestnym rozhlasom, vyvesené na úradnej tabuli obce a zverejnené na webovej stránke obce. 

Zároveň budú občanom distribuované informačné letáky do schránok. 

• navrhol, aby sa pokračovalo v písaní do obecnej kroniky. Uviedol, že obec má zavedenú obecnú 

kroniku, nemá však oficiálne kronikára. Preto požiadal kultúrnu komisiu o spoluprácu.  

Martin Gejdoš, poslanec OZ: 

• poukázal na problémy s pouličným osvetlením, ktoré spôsobujú nespokojnosť občanov – 

k uvedenému starosta uviedol, že porucha osvetlenia bola spôsobená vyrastenými drevinami. 

SSD, a.s. vykonalo výrub, takže problém bol odstránený. 

• vylievajúca sa voda na cestu vo Vyšnom Malatíne a jej následné stekanie do dvorov – 

k uvedenému starosta informoval o úradnom liste obce Správe ciest ŽSK ako správcovi 

s dôraznou požiadavkou o čistenie komunikácie – priekop a priepustov 
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• neudržiavané pozemky vo Vyšnom Malatíne  

• staré a slnkom vyťahané mapy na zástavkách 

Poslanci jednotlivé požiadavky, návrhy a pripomienky zobrali na vedomie, prerokovali ich s tým, že 
odporúčajú prijať adekvátne opatrenia na ich riešenie.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 10/5/2020  
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 

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
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 18:00 hod. 
 
 
Zapisovateľka:   Ing. Zuzana Jašková 
 
Overovatelia:   1. Miroslav Tkáč 
   2. Roman Kováč 
 
 
         
 
         Jaroslav Podhorány 
               starosta obce 

 

 


