
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 16.09.2014 v kancelárii 

obecného úradu o 18,00 hod.. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
                Počet poslancov :       5 
                Počet  prítomných  :  4 
                 Ospravedlnený :        1 ( Radislav Hazucha) 
 
 - Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 41/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  
a) konštatuje,  
      že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 
b) schvaľuje 
      program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením  programu o nasledovné body:  

            č. 7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti – schválenie a o bod č. 8. Zámer predaja     
                 obecných pozemkov. 

Hlasovanie :              
       Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
       Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
       Proti :0 
       Zdržal sa: 0 
 
Program: 

1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. 
4. Schválenie VZN obce Malatíny číslo 3/2014 o spôsobe zásobovania vodou 

a zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Malatíny. 
5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013. 
6. Zrušenie uznesenia číslo 2/2014 zo dňa 6.3.2014 
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti – schválenie. 
8. Zámer predaja obecných pozemkov. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 

                                                                    
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,  Petera Hazuchu a Jána Šlachtu . Za 
zapisovateľku zápisnice bola určená p. Cabanová Gabriela.  
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 42/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 určuje  

a) overovateľov zápisnice  : 1.Peter Hazucha 
                                            2. Ján Šlachta 

b)  zapisovateľa :  Cabanová Gabriela                    
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Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
3/ Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ  
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení zo dňa 22.7.2014, prijaté 
uznesenia sú splnené.  
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 43/2014 
 Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 berie na vedomie   
kontrolu plnenia uznesení.  
 
 Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
 
4/  Schválenie VZN obce Malatíny číslo 3/2014 o spôsobe zásobovania vodou o spôsobe   
     zásobovania vodou a zneškodňovania obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území    
     obce Malatíny. 
       Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Všeobecne záväzného    
        nariadenia obce č. 3/2014 o spôsobe zásobovania vodou a zneškodňovania obsahu žúmp    
       podľa miestnych podmienok na území obce Malatíny.  
     - Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Malatíny č.    
       3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania obsahu žúmp    
       na území obce Malatíny. 

 
5/ Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013 
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora k účtovnej 
závierke k 31.12.2013 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 44/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach  
berie na vedomie 
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013 
 
Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
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6/ Zrušenie uznesenia číslo 2/2014 zo dňa 6.3.2014 
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov o proteste prokurátora číslo Pd 102/14/5505-3 
proti uzneseniu obecného zastupiteľstva zo dňa  6.3.2014 č. 2/2014, ktorý bol obci doručený dňa 
5.8.2014 pod číslom 116/2014. 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 45/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach  

a) vyhovuje  
protestu prokurátora č. Pd 102/14/5505-3 proti uzneseniu obecného zastupiteľstva zo 6.3.2014 
č.2/2014.  

b) ruší  
uznesenie číslo 2/2014 zo dňa 6.3.2014  
 

Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
 
7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti - schválenie 
Ing. Anna Rašiová hlavná kontrolórka obce –  oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej 
činnosti do konca roku 2014. 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 46/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach  
a) konštatuje, že  

prerokovalo v súlade s § 18f ods.1 písm. b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení návrh plánu kontrolnej činnosti, predložený hlavnou 
kontrolórkou obce Malatíny 

b) s c h v a ľ u j e 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na obdobie do konca 
roku 2014, ktorý je prílohou tohto uznesenia 
 

c) p o v e r u j e  
Ing. Annu Rašiovú, hlavnú kontrolórku obce Malatíny vykonať kontroly schválené 
v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie do konca roku 2014  

 
Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
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8/ Zámer predaja obecných pozemkov 
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s možnosťou odpredaja obecných pozemkov 
. 	  
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 47/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach 
schvaľuje 	  
v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
zámer predaja pozemkov KN-C parcela číslo 213/2 – trvalé trávne porasty – 72 m2, 
KN-C parcela číslo 214/2 – záhrady – 213 m2  a KN –C  parcela číslo 207/2 – trvalé trávne porasty – 
53 m2, vedených na liste vlastníctva číslo 738 katastrálneho územia obce Malatíny, priamym predajom 
najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovených znaleckým posudkom. Lehota 
podávania cenových ponúk záujemcom je stanovená na 15 dní odo dňa zverejnenia zámeru na 
webovej stránke obce Malatíny. 
 
Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
	  

	  
9/ Rôzne – Multifunkčné ihrisko - zrušenie uznesenia č. 36/2014 zo dňa 22.7.2014 
	  
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov o negatívnom výsledku jednania s vlastníkmi 
parcely registra  E č. 329/2 a z toho dôvodu odporúča zrušiť uznesenie č. 36/2014 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 48/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach 

a) ruší	  
uznesenie	  číslo	  36/2014	  zo	  dňa	  22.7.2014	  

b) doporučuje 
starostovi obce hľadať novú lokalitu na umiestnenie multifunkčného ihriska 
 
Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
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9/ Rôzne – komisia na predaj obecných pozemkov. 
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov  - o rozhodnutí číslo C 12/2013 a rozhodnutí 
číslo C 13/2013  zo dňa 28. 07.2014 z Okresného úradu katastrálny odbor Liptovský Mikuláš, na 
základe uvedeného doporučuje poslancom zriadiť komisiu na predaj obecných pozemkov. 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 49/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach 

a) zriaďuje 
komisiu na predaj obecných pozemkov 

b) volí členov komisie  na predaj obecných pozemkov : 
                                           1. Ing. Jaroslav Podhorány 

                                    2. Ján Šlachta 
                                    3. Peter Hazucha  

Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
	  
9/ Rôzne – Vstup do občianskeho združenia  miestnej akčnej skupiny (MAS) 
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov o výhodách vstupu do občianskeho združenia 
miestnej akčnej skupiny (MAS) – (projekty národná sieť rozvoja vidieka –možnosti získania 
fianačných prostriedkov) 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 50/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach 
schvaľuje	  
členstvo	  obce	  Malatíny	  v	  občianskom	  združení	  miestna	  akčná	  skupina	  (MAS)	  
 
Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
 
9/ Rôzne – Vyčistenie priekop po obci 
	  
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s potrebou vyčistenia priekop po obci.  
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 51/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach 
doporučuje 
starostovi	  obce	  osloviť	  firmu	  	  Pavla Gejdoša DOPSTAV - služby s vysokozdvižnou plošinou 
Ľubeľa 75,  032 14  Ľubeľa	  	  k	  vyčisteniu	  priekop	  po	  obci.	  
	  
Hlasovanie :              
  Prítomní : 4(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta) 
   Za : 4/ Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta 
   Proti :0 
   Zdržal sa: 0 
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9/ Rôzne – úcta k straším 
	  
Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov, že dňa 14.9.2014 pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším bol zorganizovaný výlet pre dôchodcov do Pribyliny. K uvedenému bodu nebolo prijaté 
uznesenie.  
	  
	  
	  
6/	  Záver	  
	  Starosta	  obce	  po	  prejednaní	  všetkých	  bodov	  rokovania	  poďakoval	  prítomným	  za	  účasť	  	  
a	  zasadnutie	  Obecného	  zastupiteľstva	  obce	  Malatíny	  ukončil.	  
	  
Zapisovateľka	  :	  .. Cabanová Gabriela                           SIGNED	  	  
Overovatelia	  zápisnice	  :	   1. Peter Hazucha                   SIGNED 

                           2. Ján Šlachta                         SIGNED 
                                                                                                                          SIGNED 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ing.	  Peter	  Pethö	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  starosta	  obce	  
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