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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 14.12.2016 v kancelárii 

obecného úradu o 17,00 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

                Počet poslancov :       5 

                Počet  prítomných  :   4  -  od  17,00 hod.  do 17,30 hod. 

                 Počet prítomných :    5  -  od  17,30 hod.  do 18,30 hod. 

                Ospravedlnený :         1   - od   17,00 hod  do  17,30 hod. (Martin Gejdoš) 

                                 

 - Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 63/12/9/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje,  

      že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

nasledovný program zasadnutia obecného zastupiteľstva :     

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Rozpočtové opatrenia 
5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny pre rok 2017  

a roky 2018 a 2019 
6. Schválenie rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej štruktúry na rok 2017 

a viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019 bez záväznosti 

7. Zriadenie dočasnej komisie inventarizačnej – na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016  a voľba predsedu a členov komisie. 

8.  Rôzne 
9. Záver. 

Hlasovanie :              

Prítomní :4 (Gabriela Cabanová, , Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta) 

Za :    4 (Gabriela Cabanová, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)  

Proti :0 

Zdrţal sa:0 

Neprítomný :  1 (Martin Gejdoš) 

 

R o k o v a n i e  
 

 1/ Otvorenie  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Peter Pethö – starosta obce. 

 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Peter Pethö – starosta obce 1. Ján Šlachta, 2. Ing. Jaroslav 

Podhorány 

Za zapisovateľku zápisnice bola  určená  Moravčíková Libuša 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 64/12/9/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie  určenie  

a) overovateľov zápisnice  : 1. Ján Šlachta 

                                          2.  Ing. Jaroslav Podhorány 

       b)  zapisovateľa : Moravčíková Libuša 



 

Zápisnica  14.12.2016                     Šlachta Ján                  Ing. Podhorány Jaroslav 

 

 

 

 

Hlasovanie : 

Prítomní : 4 (Gabriela Cabanová, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta) 

Za :    4 (Gabriela Cabanová, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)  

Proti : 0 

Zdrţal sa:  0 

Neprítomný:  1 (Martin Gejdoš) 

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva 

prijatých dňa  29.11. 2016. 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 65/12/9/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení prijatých dňa  29.11.2016 . 

 

Hlasovanie :              

Prítomní : 4 (Gabriela Cabanová, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta) 

Za :  4 (Gabriela Cabanová, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)  

Proti : 0 

Zdrţal sa: 0 
Neprítomný:  1(Martin Gejdoš) 

4. Rozpočtové opatrenia 

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov o nutnosti úpravy rozpočtu obce Malatíny  - rok 

2016 v zmysle predloţeného návrhu Ing. Juraja Brziaka – externého spracovateľa účtovníctva obce 

Malatíny,ktorý  zdôvodnil spracované rozpočtové opatrenie,  ktoré je neoddeliteľnou súčasťou 

zápisnice 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 66/12/9/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo rozpočtové opatrenie  č. 6/2016 

b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2016, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 
 

Hlasovanie :              

Prítomní :  4 (Gabriela Cabanová, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta) 

Za :    4 (Gabriela Cabanová, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)     

Proti :0 

Zdrţal sa: 0 

Neprítomný:  1(Martin Gejdoš) 

 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny pre rok 

2017  a roky 2018 a 2019 
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Bc. Gabriela Moravová – hlavný kontrolór  obce :  v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predloţila obecnému zastupiteľstvu 

odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2017 a roky 2018 - 2019. 

Odborné stanovisko predkladám k návrhu rozpočtu obce, ktorý bol zverejnený na webovom sídle 

obce a na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 22.11.2016, ktorý  zo strany obecného úradu mi  bol 

zaslaný e-mailom dňa 22.11.2016. Predmetom posúdenia viacročného rozpočtu bola najmä 

zákonnosť predloţeného návrhu a metodická správnosť jeho spracovania. Na základe uvedeného  

konštatujem, ţe návrh rozpočtu obce Malatíny pre rok 2017 a roky 2018 – 2019 je spracovaný v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vychádza z vývoja hospodárenia obce  

v predchádzajúcom období, zohľadňuje krytie nevyhnutných potrieb obce, preto  o d p o r ú č a m 

obecnému zastupiteľstvu v Malatínach schváliť  predloţený návrh rozpočtu obce pre rok 2017 ako 

záväzný bez programovej štruktúry a na roky 2018 – 2019 bez záväznosti, a  predloţený návrh 

rozpočtu obce pre rok 2017, ktorý je podľa § 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. navrhnutý ako celok 

prebytkový vo výške 8.380 eur, keď celkové príjmy predstavujú čiastku 103.870 eur a celkové 

výdavky čiastku 95.490 eur.   

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 67/12/9/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny pre rok 2017 

a roky 2018 a 2019, ktoré je neodeliteľnou súčasťou tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie :    

Prítomní :  4 (Gabriela Cabanová,  Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta) 

Za :    4 (Gabriela Cabanová, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)     

Proti :0 

Zdrţal sa: 0 

Neprítomný:  1 (Martin Gejdoš) 

 

 

 

6. Schválenie rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej štruktúry na rok 2017 
a viacročný rozpočet na roky 2018 a 2019 bez záväznosti 

Martin Gejdoš – poslanec OZ príchod na zasadnutie o 17,30 hod.  - pri začatí prerokovávania 

predloţeného návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a roky 2018 a 2019, ktorý bol od dňa 22.11.2016  

zverejnený na webovom sídle obce  a na úradnej tabuli obce -  a to  s tým, ţe si uvedený dokument 

v deň konania zastupiteľstva nenašiel na webovej stránke obce a z toho dôvodu sa zdrţal hlasovania. 

 

Na základe predloţeného odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce 

Malatíny pre rok 2017 a roky 2018-2019,  ktorý je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a vychádza z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období,   obecné 

zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.68/12/9/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) b e r i e  n a   v e d o m i e 

 

Predložený návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2017 a roky 2018-2019 
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b) k o n š t a t u j e, že 

 

    1.Rozpočet na rok 2017, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový  

       vo výške 30.380,00 eur, po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet na strane    

      príjmov  103.870,00 eur na  strane  výdavkov  95.490,00 eur.  

      Prebytok celkového rozpočtu  je   8.380,00 eur. 

   2.Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške    30.380,00 eur  

   3.Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške    103.870,00 eur 

  4.Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške   73.490,00 eur 

  5.Kapitálový rozpočet je zostavený vo výške   0,00 eur 

  6.Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške   0,00 eur 

  7.Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške   0,00 eur 

  8.Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške    0,00 eur 

  9.Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške    22.000,00 eur 

10. Schodok finančných operácií je krytý prebytkom bežného a kapitálové rozpočtu  

     vo výške  22.000 eur 

 

c) s c h v a ľ u j e    

   1. Rozpočet obce Malatíny na rok 2017 v záväznosti bez programovej štruktúry a viacročný    

       rozpočet  na roky  2018 – 2019  bez záväznosti.  

   2.Bežný rozpočet na rok 2017 v príjmovej časti  vo výške             103.870,00 eur 

                                                    vo výdavkovej časti    vo výške           73.490,00 eur 

   3.Kapitálový rozpočet na rok 2017 v príjmovej časti    vo výške             0 eur 

                                                     vo výdavkovej časti     vo výške                 0 eur 

    4.Finančné operácie na rok 2017 príjmové                    vo výške            0 eur 

                                                             výdavkové                  vo výške     22.000,00 eur 

 

Hlasovanie :    

Prítomní :  5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :    4 (Gabriela Cabanová,  Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)     

Proti :0 

Zdrţal sa: 1 (Martin Gejdoš) 

Neprítomný:  0 

 
7. Zriadenie dočasnej komisie – inventarizačnej – na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016  a voľba predsedu a členov komisie. 
 

Ing. Peter Pethö – starosta obce predloţil poslancom OZ návrh na zriadenie inventarizačnej komisie 

a voľbu jej  predsedu a členov a to Hazuchu Radislava, Ing. Jaroslava Podhorányho a Moravčíkovú 

Libušu  v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších zmien a doplnkov 

ako aj v súlade so Smernicou obce Malatíny o inventarizácii majetku a záväzkov zo dňa 19.12.2008. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.69/12/9/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) zriaďuje  

inventarizačnú komisiu  na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2016 
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b) volí 

 

 predsedu inventarizačnej komisie :  Hazucha Radislav 

členov inventarizačnej komisie : 1. Ing. Jaroslav Podhorány 

                                                         2. Moravčíková Libuša     

 

Hlasovanie :    

Prítomní :  5 (Gabriela Cabanová , Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :   5 (Gabriela Cabanová,  Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta)     

Proti :0 

Zdrţal sa: 0 

Neprítomný: 0 

 

 
8. Rôzne- Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny 

 
Starosta obce Ing. Peter Pethö v súlade s článkom 6 Zásad odmeňovania poslancov 
Obecného zastupiteľstva obce Malatíny zo dňa  25.3.2011 prijaté uznesením č. 9/2011 
a účinné od 1.4.2011,  podal návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny pani Gabriele 
Cabanovej – poslankyni obecného zastupiteľstva obce Malatíny vo výške 80,00 eur za aktívnu 
pomoc pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí v obci ako aj za materiálne 
a technické zabezpečenie týchto akcií v spolupráci s obecným úradom Malatíny. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.70/12/9/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

mimoriadnu odmenu pani Gabriele Cabanovej poslankyni obecného zastupiteľstva obce 

Malatíny v zmysle článku 6 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Malatíny vo výške 80,00 eur. 

 

Hlasovanie :    

Prítomní :  5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :    3 ( Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)     

Proti :0 

Zdrţal sa: 2 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš) 

Neprítomný:  0 

 

 
 

 
8.Rôzne- Verejná správa Slovenskej republiky – On-line  prístup 
 
Starosta obce Ing. Peter Pethö oboznámil poslancov s možnosťou  prístupového práva na 
poradenskú pomoc na stránkach Verejnej správy Slovenskej republiky  od spol. s  r.o. Poradca 
podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 a to s možnosťou zľavy. Polročná  platba po 
zľave je vo výške 48,00 eur. 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.71/12/9/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

 

predplatné  spol. s r.o. Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Ţilina v zmysle 

predloţených obchodných podmienok na On-line produkty a sluţby. 

 

    

Hlasovanie :    

Prítomní :  5 (Gabriela Cabanová , Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :    5 (Gabriela Cabanová , Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta)     

Proti :0 

Zdrţal sa: 0 

Neprítomný:  0) 

 

 

8.Rôzne- Doručené listové zásielky 

 

Starosta obce Ing. Peter Pethö oboznámil poslancov so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti  pri 
vybavovaní písomného podania Magdalény Pethövej, trvalo bytom Malatíny 84 na Okresnú 
prokuratúru Liptovský Mikuláš, Tomášikova  5, 031 80 Liptovský Mikuláš 1 – ako podnet 
prostredníctvom, ktorého sa domáha preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutí obce vo 
veciach : - zverejenenia Inominátnej zmluvy týkajúcej sa znovunadobudnutia vlastníckeho práva 
k pozemku registra „C“ s prideleným parcelným číslom 388/3 zapísaného na LV  č. 276 vedenom 
Katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský Mikuláš, k.ú. Malatíny, obcou Malatíny na 
internetovej stránke obce  a vyradenia nadbytočného majetku obcou v podobe uznesenia  č. 
48/09/5/2015   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.72/12/9/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

vybavenie žiadosti o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní podania Magdalény Pethövej, 

trvalo bytom Malatíny 84 na Okresnú prokuratúru Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5,  

03180 Liptovský Mikuláš. 

 

Hlasovanie :    

Prítomní :  5 (Gabriela Cabanová,  Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :    5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta)     

Proti :0 

Zdrţal sa: 0 

Neprítomný:  0 

 

8. Rôzne –  Pripravované kultúrne podujatia. 

 

Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných kultúrnych podujatiach v januári a februári 

roku 2017 a to  dňa  8.1.2017  -  divadlo a 18.2.2017  - veselica. Pozvánky na uvedené kultúrne 

podujatia budú zverejnené na úradnej tabuli obce. 
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K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

8.Rôzne- Poverenie pre starostu obce splnomocniť advokáta zastupovaním obce Malatíny 
v trestných podaniach 

 

Starosta obce Ing. Peter Pethö oboznámil poslancov vo veci predvolania na výsluch podľa § 196 ods. 
2 Trestného poriadku Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Liptovský Mikuláš, ktoré sa 
pravidelne ku koncu roku opakuje a to v rôznych druhoch podaní.  V uvedenej veci  požiadal 
starosta obce o spoluprácu  JUDr. Petra Jančiho, advokáta. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.73/12/9/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) berie na vedomie 

     informáciu vo veci predvolávaní na výsluch podľa § 196 ods, 2 Trestného poriadku   

    Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Liptovský Mikuláš. 

b) súhlasí 

    aby starosta obce splnomocnil JUDr. Petra Jančiho  zastupovaním obce   

    Malatíny vo veciach  výsluchu podľa § 196 ods. 2 Trestného poriadku až  do ukončenia   

    jednotlivých konaní. 

c) schvaľuje 

    odmenu advokáta za právne zastupovanie podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.  

    655/2004 Z.z. v platnom znení 

 

Hlasovanie :    

Prítomní :  5 (Gabriela Cabanová,  Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :    5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta)     

Proti :0 

Zdrţal sa: 0 

Neprítomný:  0 

 

 

8.Rôzne- Cintorín – výrub drevín  - parcela registra  C  s prideleným parcelným číslom  442  
vedenom v k.ú. Malatíny - (KN E čísla parciel : 974/2, 974/1, 978, 971/2, 973, 976, 979/1, 980/1, 
981/1 a 975) 
 

Starosta obce Ing. Peter Pethö oboznámil poslancov s nutnosťou riešiť prestárle dreviny rastúce na 
cintoríne  parcela registra C s prideleným parcelným číslom 442 vedenom v k.ú. Malatíny (KN E čísla 
parciel : 974/2, 974/1, 978, 971/2, 973, 976, 979/1, 980/1, 981/1 a 975), ktoré ohrozujú majetok – 
pomníky a ako aj život občanov pohybujúcich sa v priestoroch cintorína.  
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.74/12/9/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) berie na vedomie 

     informáciu o nutnosti riešenia výrubu drevín na cintoríne parcela registra C s prideleným    

    parcelným číslom 442 vedenom v k.ú. Malatíny (KN E čísla parciel : 974/2, 974/1, 978, 971/2,   
    973, 976, 979/1, 980/1, 981/1 a 975 

b) ukladá 

  predsedovi  a členom komisie stavebnej, bytovej, ţivotného prostredia a verejného poriadku 

  vykonať prehliadku stavu drevín na cintoríne – parcela registra C s prideleným parcelným číslom    
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  442 vedenom v k.ú. Malatíny (KN E čísla parciel : 974/2, 974/1, 978, 971/2, 973, 976, 979/1, 980/1,  
  981/1 a 975 

 

 

   Zodpovedný : Ing. Jaroslav Podhorány                      Termín : do 31.12.2016 

 

c)odporúča 

   starostovi obce spracovať výzvy jednotlivým dotknutým vlastníkom pozemkov o ošetrenie drevín,  

   ktoré budú zistené na základe prehliadky  a záznamu komisie stavebnej, bytovej, ţivotného       

   prostredia  a verejného poriadku. 

 

Zodpovedný : starosta obce                                              Termín :  28.2.2016 

 

 

Hlasovanie :    

Prítomní :  5 (Gabriela Cabanová,  Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :    5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta)     

Proti :0 

Zdrţal sa: 0 

Neprítomný:  0 

 

 
 

9. Záver 
 

Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť   a zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 18,30 hod. 
 
 
Zapisovateľ :                                                       Moravčíková Libuša  
Overovatelia zápisnice :  1.                           Ján Šlachta 

                           2.                           Ing. Jaroslav Podhorány    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zápisnica  14.12.2016                     Šlachta Ján                  Ing. Podhorány Jaroslav 

 

 

 

                                                                                                     


