
Zápisnica 
z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 

29.11.2022 o 16:30 hod., v budove Kultúrneho domu obce Malatíny.  

 

Zápisnica  29.11.2022            overovatelia:  1. Tomáš Hrnčiar  2.  Martin Gejdoš 

 
 
Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  
Počet poslancov:   5 
Počet prítomných:   5 
Neprítomný/-í:    0 
 
 

P r o g r a m 
 

1. Úvodné náležitosti – štátna hymna 
a) otvorenie zasadnutia 
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení 
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení 
o zvolení 
f) vystúpenie novozvoleného starostu obce 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  
3. Určenie zástupcu starostu obce 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

5. Zriadenie stálych komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov 

6. Určenie platu starostu obce 

7. Diskusia   
8. Záver   

R o k o v a n i e 
 

1/ Úvodné náležitosti  
a) otvorenie zasadnutia 
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení 
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení 
f) vystúpenie novozvoleného starostu obce 
 
Na úvod ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna. 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 16:30 hod. starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány. Privítal 
všetkých prítomných a určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú pracovníčku obecného úradu 
a overovateľov zápisnice, poslancov Tomáša Hrnčiara a Martina Gejdoša. Následne predsedníčka 
miestnej volebnej komisie pani Nataša Ďuričková oznámila výsledky volieb do orgánov samosprávy 
obce a odovzdala zvolenému starostovi obce Ing. Jaroslavovi Podhoránymu osvedčenie o zvolení 
starostu. Starosta zložil slávnostný sľub a potvrdil ho svojím podpisom. 
Text sľubu poslancov prečítal starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány a každý prítomný novozvolený 
poslanec potvrdil sľub svojím podpisom a prevzal si osvedčenie o zvolení. 
Na základe týchto skutočností sa novozvolené obecné zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich 
funkcií a kompetencií. 
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Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predniesol prejav, v ktorom sa poďakoval občanom za účasť vo 
voľbách a za prejavenú dôveru. Ďalej sa poďakoval bývalým poslancom za činnosť v predchádzajúcom 
volebnom období a novozvoleným poslancom zaželal všetko dobré. Pripomenul, že obec prešla za 
posledné  4 roky ťažkými skúškami spojenými s COVIDOM-19, vojnou na Ukrajine a veľkou povodňou 
v obci. Uviedol, že v tomto volebnom období 2022-2026 čakajú obecné zastupiteľstvo náročné 
rozhodovania a vyjadril nádej, že spoločnými silami sa podarí obec posunúť dopredu a prispieť k jej 
rozvoju. Následne starosta obce ukončil slávnostnú časť zasadnutia. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 60/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

I. berie na vedomie 
a. Určenie zapisovateľa: Ing. Zuzana Jašková; overovateľov zápisnice: Tomáš Hrnčiar, Martin 

Gejdoš 
b. Oznámenie výsledkov voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva 
c. Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

II. konštatuje, že 
a. novozvolený starosta obce zložil zákonom stanovený sľub starostu obce a prevzal si osvedčenie 

o zvolení 
b. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Tomáš Hrnčiar, Ing. Peter Pethö, Matin Gejdoš, 

Mgr. Petra Diškancová a Marian Feherpataky zložili zákonom stanovený sľub poslancov 
obecného zastupiteľstva a prevzali si osvedčenia o zvolení 
  

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/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány ukončil slávnostnú časť zasadnutia a skonštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní všetci poslanci. Poslanci hlasovali o 
programe. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 61/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 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 ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. Úvodné náležitosti – štátna hymna 
a) otvorenie zasadnutia 
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
c) oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
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d) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení 
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení 
o zvolení 
f) vystúpenie novozvoleného starostu obce 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  
3. Určenie zástupcu starostu obce 
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

5. Zriadenie stálych komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov 

6. Určenie platu starostu obce 

7. Diskusia  
8. 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    

 
3/ Určenie zástupcu starostu obce 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že podľa § 13b ods. 1 zákona o obecnom zriadení poveril 
funkciou zástupcu starostu obce Tomáša Hrnčiara. Ďalej uviedol, že obecný úrad pripraví novému 
zástupcovi písomné poverenie s vymedzením právomocí.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 62/1/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  
berie na vedomie, že  
starosta obce v súlade s ustanovením § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov poveril funkciou zástupcu starostu na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 poslanca 
Tomáša Hrnčiara. 
 
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 4  1  
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4/ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 
a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že zákon o becnom zriadení rieši aj 
situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolať aj poverený  poslanec OZ. Na riešenie 
takýchto situácií starosta obce navrhol, aby povereným poslancom v súlade s vyššie citovanými 
ustanoveniami zákona o obecnom zriadení bol Martin Gejdoš. Ďalej starosta obce uviedol, že obecný 
úrad pripraví poverenému poslancovi písomné poverenie. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 63/1/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  
poveruje 
poslanca Martina Gejdoša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa 
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

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 4  1  

 
5/ Zriadenie stálych komisií, určenie ich náplne práce, voľba ich predsedov a členov 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ, že ako v predchádzajúcich volebných 
obdobiach, tak aj v tomto novom je potrebné si zvoliť komisie, ich predsedov, členov a náplň práce. 
Uviedol, že komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom a v prechádzajúcom volebnom 
období boli skutočne takouto oporou obecnému zastupiteľstvu. Následne starosta obce podal návrh 
na zriadenie komisií, predsedov a členov komisií. Ďalej uviedol, že podľa zákona č. 357/2004 Z.z., je 
potrebné zriadiť aj Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
ktorej členmi môžu byť len poslanci. Následne svoj návrh na zriadenie komisií, ich predsedov a členov 
prečítal. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 64/1/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov  
I. zriaďuje 

a. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
b. Komisiu stavebnú, bytovú, životného prostredia a verejného poriadku 
c. Komisiu kultúry, školstva a športu 

II. volí predsedov a členov komisií nasledovne:  
a. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predseda: 

Tomáš Hrnčiar, členovia: Martin Gejdoš, Mgr. Petra Diškancová 
b. Komisia stavebnú, bytovú, životného prostredia a verejného poriadku – predseda: Marian 

Feherpataky, členovia: Miroslav Tkáč, Martin Gejdoš, Ladislav Kollár, Ján Šlachta ml. 
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c. Komisia kultúry, školstva a športu – predseda: Ing. Peter Pethö, členovia: Zuzana Gregorová, 
Elena Hrnčiarová, Gabriela Cabanová, Lucia Adamčiaková  

III. určuje  
náplň práce komisií 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    

 
6/ Určenie platu starostu obce 
Pracovníčka obecného úradu uviedla, že obecnému zastupiteľstvu vyplýva zákonná povinnosť na 
ustanovujúcom zasadnutí OZ určiť plat starostovi obce na celé funkčné obdobie, a to podľa § 11 ods. 4 
písm. i) zákona o obecnom zriadení. Ďalej uviedla, že v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z., o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, bol v lehote 90 dní pred konaním 
volieb pre výkon starostu obce Malatíny schválený úväzok v rozsahu 0,75. Podľa citovaných zákonov 
potom starostovi pripadá plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 
a indexu 1,65 podľa počtu obyvateľov obce (tzv. základný mesačný plat) v rozsahu schváleného úväzku.   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 65/1/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z., o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
určuje 
základný mesačný plat starostu obce Malatíny Ing. Jaroslava Podhorányho ako 1,65 násobok  
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe  údajov 
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom 
najneskôr 90 dní pred voľbami, a to v rozsahu 0,75 v súlade s uznesením OZ č. 32/4/2022 zo dňa 
23.06.2022, s účinnosťou od 29.11.2022 
 
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    
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7/ Diskusia  
Na záver ustanovujúceho zasadnutia OZ sa medzi poslancami OZ rozprúdila diskusia na rôzne témy. 
V diskusii odznelo, že najbližšie obec čaká rozdávanie Mikulášskych darčekov v utorok 6.12.2022. 
 
8/ Záver 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 18:00 hod. 
 
Zapisovateľka:   Ing. Zuzana Jašková 
Overovatelia:   1. Tomáš Hrnčiar  
   2. Martin Gejdoš 
         
 
 
 
 
 
         Ing. Jaroslav Podhorány 
                    starosta obce 


