
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 10.12.2020  

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

 

Zápisnica  10.12.2020   overovatelia:   1. Radislav Hazucha  2. Martin Gejdoš 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  
Počet poslancov:   5 
Počet prítomných:   4 
Neprítomný/-í:    Miroslav Tkáč 
 
 

P r o g r a m 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2021 a 

roky 2022 a 2023 
5. Návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2021 a roky 2022 a 2023 
6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 - schválenie 
7. Správa z auditu účtovnej závierky – rok 2019 
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi 
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
10. Doručené podania 
11. Rôzne 
12. 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. 1/6/2020 
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. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2021 a 
roky 2022 a 2023 

5. Návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2021 a roky 2022 a 2023 
6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 - schválenie 
7. Správa z auditu účtovnej závierky – rok 2019 
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi 
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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 

spolu 4 4   1 

 

 
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce, určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú, pracovníčku 
obecného úradu a overovateľov zápisnice, poslancov Radislava Hazuchu a Martina Gejdoša. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2/6/2020 
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. Radislav Hazucha  
2. Martin Gejdoš 

 
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 

spolu 4 4   1 

 



Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 10.12.2020  

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

 

Zápisnica  10.12.2020   overovatelia:   1. Radislav Hazucha  2. Martin Gejdoš 

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 schválenia návratnej finančnej výpomoci (NFV) od Ministerstva financií SR vo výške 3095 € starosta 
obce informoval poslancov, že v súlade s uznesením OZ č. 4/5/2020 zo dňa 22.10.2020 bola podaná 
žiadosť o NFV, ktorá bola zo strany MF SR aj schválená. Následne obec podpísala s MF SR zmluvu o 
NFV. Finančné prostriedky z NFV má obec už na účte a a do konce roka 2020 ich použije v súlade s 
podpísanou zmluvou. Vo veci použitia nenávratnej finančnej výpomoci od Environmentálneho fondu 
vo výške 1112,76 €, ktoré boli obci už pripísané na účet starosta obce informoval poslancov, že v súlade 
s usmernením Environmentálneho fondu k použitiu finančného príspevku aj na iné zložky životného 
prostredia ako sú odpady pri vytriedenosti odpadu nad 60%, obec použila finančný príspevok v súlade 
s uznesením OZ č. 5/5/2020 zo dňa 22.10.2020 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 
rekonštrukciou ČOV pre obecné nájomné bytové domy po povodni. Vo veci schválenia použitia 
finančných prostriedkov v rámci akcie „Október mesiac úcty k starším“ starosta obce informoval 
poslancov OZ, že financie boli použité v súlade s prijatým uznesením OZ č. 6/5/2020 zo dňa 22.10.2020 
t.j. pre 41 občanov vo veku nad 60 rokov (vrátane) sa použitie 15 € na osobu, čo je celkovo 615 €, 
pričom sa zo schválenej sumy vyčerpalo 613,52 €. V tejto súvislosti starosta ocenil činnosť kultúrnej 
komisie a poďakoval sa jej členom za aktivitu. Vo veci parkovania kamióna p. G. Královenského, 
starosta obce informoval poslancov OZ, že obec postupovala v súlade s uznesením OZ č. 8//2020 zo 
dňa 22.10.2020, kontaktoval a informoval správcu cesty III. triedy, pričom výsledkom je výzva správcu 
cesty pre p. G. Královenského na odstránenie vozidiel z telesa cesty. Kópia uvedenej výzvy bola 
doručená aj obci, starosta obce ju poslancom OZ prečítal. Zároveň starosta obce informoval poslancov 
OZ, že v súlade s uznesením OZ č. 9/5/2020 zo dňa 22.10.2020, bola CVČ Liptovský Mikuláš pridelená 
dotácia vo výške 120 € za účelom dotovať záujmové vzdelávanie na obdobie september až december 
2020 pre 5 žiakov s trvalým pobytom v obci Malatíny. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3/6/2020  
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 

spolu 4 4   1 

 
 
4/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2021 a roky 
2022 a 2023 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ so stanoviskom hlavnej kontrolórky  
obce Bc. Gabriely Moravovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022 a 2023, ktoré zaslala obci 
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mailom z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti. Následne starosta obce poslancom stanovisko hlavnej 
kontrolórky prečítal. V stanovisku hlavná kontrolórka odporúča predložený návrh rozpočtu   na rok 
2021 schváliť bez výhrad  a návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie. Stanovisko hlavnej 
kontrolórky je súčasťou zápisnice. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4/6/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 a § 18f zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
berie na vedomie 
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2021 a roky 2022 
a 2023. 
 
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 

spolu 4 4   1 

 
 
5/ Návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2021 a roky 2022 a 2023 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a roky 
2022 a 2023. uviedol, že návrh rozpočtu obce na roky 2021 a roky 2022 a 2023 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 2021 a roky 2022 a 2023 tvorí súčasť zápisnice. 
Následne poslanci OZ návrh rozpočtu prerokovali. 
 
Na základe predloženého odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce, po 
diskusii a zodpovedaní otázok, predložil starosta obce návrh na schválenie rozpočtu obce Malatíny na 
rok 2021 a roky 2022 a 2023. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 5/6/2020  
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, po prerokovaní  
I. berie na vedomie 

predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022 a 2023 

II. konštatuje, že  
a) rozpočet na rok 2021, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový vo výške 

25 000,- €. Po zapojení výdavkových finančných operácií vo výške 25 000,- €  je celkový rozpočet na 
strane príjmov 131 310,- € a na strane výdavkov 131 310,- € ako celok vyrovnaný. 

b) bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 35 080,- €; bežné príjmy sú 
rozpočtované  vo výške 131 310,- € a bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 96 230,- €. 



Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 10.12.2020  

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

 

Zápisnica  10.12.2020   overovatelia:   1. Radislav Hazucha  2. Martin Gejdoš 

c) kapitálový rozpočet je zostavený  ako schodkový vo výške 10 080,- €; kapitálové príjmy sú 
rozpočtované vo výške 0,- € a kapitálové výdavky vo výške 10 080,- €. 

d) rozpočet finančných operácií je schodkový vo výške 25 000,- €; príjmové finančné operácie 
sú rozpočtované vo výške 0,- € a výdavkové finančné operácie   sú rozpočtované vo výške 25 000,- €. 

Schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je krytý z prebytku bežného 
rozpočtu vo výške 35 080,- €. 
III. schvaľuje 

a) Rozpočet obce Malatíny na rok 2021 ako záväzný bez programovej štruktúry a viacročný 
rozpočet na roky 2022 a 2023 bez záväzností. 

b) Bežný rozpočet na rok 2021 v príjmovej časti vo výške 131 310,- € a vo výdavkovej časti vo 
výške 96 230,- €. 

c) Kapitálový rozpočet na rok 2021 v príjmovej časti vo výške 0,- € a vo výdavkovej časti vo 
výške 10 080,- €. 

d) Finančné operácie na rok 2021 príjmové vo výške 0,- € a výdavkové vo výške  25 000,- €. 
 
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 

spolu 4 4   1 

 
 
6/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2020 - schválenie  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2020 
vypracované Ing. Jurajom Brziakom zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš, ktoré je 
súčasťou tejto zápisnice. Následne poslanci rozpočtové opatrenie prerokovali. 
 
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. 5/2020 
II. schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 5/2020 podľa prílohy. 
 
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    
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Miroslav Tkáč     x 

spolu 4 4   1 

 
 
7/ Správa z auditu účtovnej závierky – rok 2019  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ so správou z auditu účtovnej závierky 
za rok 2019, ktorú je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a predpisov. Audit uskutočnila spoločnosť MAKROAUDIT s.r.o., Bratislava. V 
správe z overenia dodržiavania povinnosti obce Malatíny podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 
pravidlách sa konštatuje, že obec Malatíny konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 
pravidlách. 
Zároveň starosta obce a Ing. Juraj Brziak oboznámili poslancov OZ s Výročnou správou obce za rok 2019 
a informovali ich, že bola spracovaná v súlade s príslušným zákonom, obsahuje údaje zo záverečného 
účtu obce Malatíny za rok 2019, ktorý poslanci OZ už schvaľovali  a obsahuje všeobecné údaje o obci 
Malatíny. Výročnú správu  overil auditor. Predkladáme túto informáciu poslancom na vedomie. 
Následne poslanci do výročnej správy nahliadli.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 7/6/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
berie na vedomie 

správu nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky obce Malatíny za rok 2019 vykonanej pre 
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Maltaíny zo dňa 04.12.2020 a informáciu o spracovaní, 
o obsahu Výročnej správy obce Malatíny za rok 2019 a o jej overení auditorom. 
 
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 

spolu 4 4   1 

 
 
8/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorý bol 
uverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 23.11.2020 a odoslaný poslancom OZ. Uviedol, že 
k návrhu VZN neboli v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. Starosta obce ďalej uviedol, že 
návrh nového VZN  vyplýva so zmeny zákona o odpadoch, z ktorého vyplývajú obciam od 01.01.2021  
nové zákonné povinnosti. Jedná sa najmä o povinnosť obce zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu 
pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a zber jedlých tukov a olejov z domácností 
na území obce. Následne starosta otvoril diskusiu k návrhu VZN. 
V rámci diskusie boli diskutované návrhy: 
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- počet nádob na biologicky rozložiteľný odpad z domácností a jedlé oleje a tuky z domácností 
- techniku ukladania odpadu do nádob 
- umiestnenie a označenie týchto nádob, ako aj frekvenciu ich vývozu 
- starosta obce uviedol, že diskutované témy (počet nádob, technika ukladania a samotný zber) je 
priamo riešená v ustanoveniach VZN  
- poslanci OZ sa zhodli, že separovaný zber biologického rozložiteľného odpadu z domácností a zber 
jedlých tukov a olejov z domácností prispeje k lepšej separácii odpadu, čo bude mať aj priaznivý vplyv 
na percento vytriedenia odpadov v obci, od ktorého sa odvíja zákonom stanovený poplatok za uloženie 
odpadov. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 8/6/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
sa uznáša 
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi. 
 
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 

spolu 4 4   1 

 
 
9/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorý bol uverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 23.11.2020 a odoslaný 
poslancom OZ. Uviedol, že návrh nového VZN sa týka zmeny sadzby poplatku za vývoz TKO. Ďalej  
uviedol, že zvýšenie sadzby za vývoz TKO je aj odzrkadlením novely zákona o odpadoch, z ktorého 
vyplývajú obciam od 01.01.2021 nové povinnosti. Jedná sa najmä o povinnosť obce zabezpečiť 
vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností a zber 
jedlých tukov a olejov z domácností na území obce. Taktiež je dôvodom aj zákonom stanovená výška 
poplatku pre mestá  a obce za uloženie odpadu tzv. skládkovanie. Tento poplatok je zo strany štátu 
každoročne zvyšovaný.  
Starosta obce informoval, že k návrhu VZN boli doručené tieto pripomienky: 
- dňa 04.12.2020 od p. Magdalény Pethovej, ktorá žiada, aby poslanci neodsúhlasili zvyšovanie 
poplatku za komunálny odpad pre dôchodcov a taktiež zrušili poplatky za psov. Zdôvodnila to tým, že 
obci dlhé roky nechýbali financie za užívanie obecného majetku t.j. obecného humna, obec sa vecou 
doteraz nezaoberala a neuzatvorila s poslancom – podnikateľom zmluvu o prenájme. 
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Následne starosta obce otvoril diskusiu k zaslaným pripomienkam p. Magdalény Pethovej ako aj 
k celkovému zneniu návrhu VZN č. 2/2020. 
V rámci diskusie boli diskutované návrhy: 
K dani za psa: 
- či zrušiť daň za psa na území obce; či aj susedné obce zvýšili daň za psa; že uvedená daň v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi zostáva dlhodobo nezmenená; názor ponechať aj naďalej daň vo výške 4€ 
Poslanci OZ sa zhodli, odporúčajú ponechať daň za psa v nezmenenej sadzbe 4€ v súlade 
s navrhovaným VZN. 
K zvýšeniu sadzby miestneho poplatku za vývoz TKO pre dôchodcov: 
- starosta obce informoval, že sadzba za TKO sa zvyšuje z doterajších 20,05 € za osobu na rok na 25 €. 
Informoval o dôvode zvýšenia tejto sadzby t.j. zabezpečiť nové povinnosti, ktoré vyplývajú obciam zo 
novely zákona o odpadoch a zabezpečiť, aby obec pri nakladaní s odpadom nebola stratová, t.j. 
náklady spojené s likvidáciou odpadu musia byť hradené z miestneho poplatku, čo pri súčasných 
sadzbách obec nevie zabezpečiť. Tiež informoval, že štátom stanovená sadzba poplatku za uloženie 
odpadu tzv. skládkovanie sa z roka na rok zvyšuje, čo má vplyv na náklady obce.   
V rámci diskusie k tomuto bodu odznelo, že nielen pre dôchodcov, ale aj pre začínajúce rodiny, 
mnohopočetné rodiny a občanov v hmotnej núdzi bude mať zvýšenie poplatku nepriaznivý vplyv. 
Zároveň odznel názor, že obec nemôže byť stratová. V diskusii poslanci uznali dôvody zvýšenia 
poplatku, ako aj to, že nie sú zavedené úľavy pre dôchodcov a iné skupiny občanov, súhlasili s tým, 
odporučili urobiť osvetu medzi obyvateľmi vo veci triedenia odpadu (článok v novinách Malatínske 
zvesti), aby náklady obce na vývoz a likvidáciu odpadu stále nerástli, čo by sa malo odraziť v následnej 
stabilizácii poplatku za odpad pre občanov obce. 
K odôvodneniu pripomienky: 
- starosta obce informoval poslancov, že v odôvodnení pripomienky p. Magdalény Pethovej nebola 
presne vyšpecifikovaná nehnuteľnosť t.j. obecné humno, ktorú má jeden z poslancov (taktiež bez 
uvedenia konkrétnej osoby), v užívaní bez nájomného vzťahu s obcou. Preto boli preskúmané listy 
vlastníctva obce ako aj evidencia majetku obce. Preverovaním bolo zistené, že obec nevlastní žiadne 
humno, ktoré by mal mať v užívaní niektorý z poslancov. Vyhodnotenie pripomienok od obce bolo p. 
Magdaléne Pethovej zaslané.  
- poslanci sa k uvedenému vyjadrili, že nie sú si vedomí , že by niektorý z nich užíval obecné humno. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 9/6/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
sa uznáša 
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
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 

spolu 4 4   1 
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10/ Doručené podania – správa o činnosti Spoločného obecného úradu územného rozhodovania 
a stavebného poriadku 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o správe o činnosti Spoločného 
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši k dátumu 
30.09.2020, ktorá bola obci doručená a ktorú spracovala vedúca odboru ÚRaSP v Liptovskom Mikuláši 
Ing. Katarína Šuveríková. 
Následne poslanci vec prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 10/6/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
berie na vedomie  
správu o činnosti Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku 
v Liptovskom Mikuláši k dátumu 30.09.2020. 
 
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 

spolu 4 4   1 

 
 
10/ Doručené podania – žiadosť Bc. Oľgy Královenskej riešiť susedské vzťahy 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o podanej žiadosti pani Bc. Oľgy  
Královenskej riešiť susedské vzťahy v súvislosti s novou výstavbou rodinných domov. Zároveň 
informoval, že v predmetnej lokalite koná už Spoločný obecný úrad v Liptovskom Mikuláši. 
Následne poslanci vec prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 11/6/2020  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
I. berie na vedomie  
doručenú žiadosť Bc. Oľgy Královenskej riešiť susedské vzťahy v súvislosti s výstavbou rodinných 
domov. 
II. žiada  
starostu obce, aby inicioval zasadnutie Komisie stavebnej, bytovej, životného prostredia a verejného 
poriadku, na ktorom bude vec prerokovaná. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    
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Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč     x 

spolu 4 4   1 

 

11/ Rôzne  

V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:  

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce :  

• informoval poslancov OZ o nutnosti stretnutia Komisie stavebnej, bytovej, životného 

prostredia a verejného poriadku do konca roka 2020, i napriek komplikovanej 

epidemiologickej situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 

• informoval o ukončení rekonštrukcie mosta v Nižných Malatínach po povodni z júna 2020, 

pričom bola so zhotoviteľom zjednaná zľava na vykonané práce oproti dohodnutej sume 

• informoval o ukončení prác na rekonštrukcii ČOV po povodni z júna 2020, pričom suma za 

vykonané práce bude refundovaná od štátu prostredníctvom OÚ Liptovský Mikuláš, odborom 

krízového riadenia 

• v súvislosti s novelou zákona o odpadoch, ktorou prešli na obec nové zákonné povinnosti 

najmä vo veci zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností a jedlých 

tukov a olejov z domácností, starosta obce informoval, že bude potrebné zakúpiť nádoby na 

tento zber  

• informoval, že pri príležitosti sviatku sv.Mikuláša boli odovzdané deťom z obce mikulášske 

balíčky  v počte 46 ks a v celkovej sume 263,04 €. V tejto súvislosti sa poďakoval za činnosť 

a aktivitu členom kultúrnej komisie pri OZ obce. 

Martin Gejdoš, poslanec OZ: 

• poukázal na zastupovanie starostu počas jeho neprítomnosti  

• žiadal informácie o stave priekop popri ceste v obci a taktiež postup prác pri čistení potoka 

povodím Váhu - k uvedenému starosta uviedol, že v tejto veci intenzívne komunikuje so 

správou ciest ŽSK (písomná výzva obce k vykonaniu údržby po povodniach zaslaná ŽSK) ako aj 

so správcom vodného toku Malatianky. Správca toku bude vykonávať čistenie počas trvania 

II.SPA a práce by mali byť ukončené v zimnom období. 

• Možnosť umiestnenia lavičiek popri ceste – starosta k tomu uviedol, že táto vec by mala byť 

podrobnejšie a komplexne riešená v rámci celej obce, vo vzťahu k pozemkom vo vlastníctve 

obce. V tejto súvislosti navrhol, že prioritne by bolo potrebné riešiť okolie zvonice, a teda aj 

osadenie lavičiek, nakoľko obec dostala dotáciu na opravu Zvonice. Zvonica ako aj jej okolie by 

sa tak stalo turistickým ťahákom v obci. 

• Žiadal informáciu o pracovnej činnosti hlavnej kontrolórky obce (jej dlhodobá PN) – starosta 

obce k tomu uviedol, že hlavná kontrolórka bola zvolená poslancami OZ na obdobie 6 rokov 

t.j. do júna 2022. Zároveň informoval poslancov o ustanoveniach zákona, ktoré riešia  

odvolávanie hlavného kontrolóra a zánik výkonu jeho funkcie. 

• Žiadal informáciu o tom, ako bola vyriešené umiestnenie starých áut u p.Tholta – k uvedenému 

starosta uviedol, že s p. Tholtom je v kontakte a ten má snahu odstrániť tieto automobily. 
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• Informoval o novom čísle časopisu Malatínske zvesti 

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. 12/6/2020  
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 

spolu 4 4   1 

 
 
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 18:00 hod. 
 
 
Zapisovateľka:   Ing. Zuzana Jašková 
 
Overovatelia:   1. Radislav Hazucha 
   2. Martin Gejdoš 
 
 
         
 
         Jaroslav Podhorány 
               starosta obce 

 

 


