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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 17.03.2015 v kancelárii 

obecného úradu o 16,30 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

                Počet poslancov :       5 

                Počet  prítomných  :  5 

                Ospravedlnený :         0 

                  

 - Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 1/03/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje,  

      ţe 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. Všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 

školského zariadenia na rok 2015 - schválenie. 
4. Všeobecné záväzné nariadenie číslo 2/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

obce – schválenie 
5. Schválenie Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny 

a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, schválených obecným zastupiteľstvom obce 
Malatíny dňa 25.3.2011. 

6. Schválenie smernice upravujúcej podmienky použitia výdavkov súvisiacich 
s reprezentáciou a propagáciou obce Malatíny. 

7. Návrh na prerokovanie platu starostu obce pre rok 2015. 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na I. polrok 2015. 
9. Správa o výsledku kontroly  „Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ od 1.1.2014 do 

30.6.2014.“ 
10. Správa o výsledku kontroly „Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.“ 
11. Správa o výsledku kontroly „Kontrola využívania služobných vozidiel vo vlastníctve obce 

Malatíny.“ 
12. Správa o výsledku kontroly „Kontrola pohľadávok obce Malatíny k 30.6.2014“ 
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny za rok 2014.“ 
14. Zrušenie Internej smernice č. 2 Vedenie pokladnice obce Malatíny 
15. Schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malatíny. 
16. Rôzne 
17. Diskusia  
18. Záver 

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 

Zdržal sa:0 
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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,  p. Šlachtu Jána  a Ing. Jaroslava 

Podhorányho . Za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Moravčíková Libuša.  

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 určuje  

a) overovateľov zápisnice  : 1.Šlachtu Jána 

                                           2. Ing. Jaroslava Podhorányho 

b)  zapisovateľa :  Moravčíkovú Libušu  

                  

 

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 

Zdržal sa:0 

 

 

3.  Všeobecné záväzné nariadenie číslo 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku školského zariadenia na rok 2015 - schválenie. 

  

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia 

číslo 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia na rok 2015. 

     - Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Malatíny č.    

      1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia na rok 2015. 

 

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 

Zdržal sa:0 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2//2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce 

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Všeobecne záväzného 

nariadenia číslo 2/2015 o poskytovaní finančných dotácii z rozpočtu obce. 

     - Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Malatíny 

č.  2/2015 o poskytovaní finančných dotácii z rozpočtu obce. 
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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 

Zdržal sa:0 

 

5. Schválenie Dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny 
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva schválených obecným zastupiteľstvom obce 
Malatíny dňa 25.3.2011. 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov, že v súvislosti s kontrolou č. 4/2014 
“Kontrola využívania služobných vozidiel vo vlastníctve obce Malatíny“ hlavná kontrolórka 
obce v správe o kontrole odporučila starostovi obce upraviť v Zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom obce Malatíny ustanovenie § 6 ods.5 alebo § 6 ods. 3  aby neboli 
vzájomne v rozpore a aby mohli byť jednoznačne interpretovateľné. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) berie na vedomie 

informáciu, ţe návrh dodatku č. 1 „Zásad“ sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na 

schválenie z dôvodov, ţe ide o plnenia opatrenia prijatého obcou k nedostatku 

zisteného kontrolou č. 4/2014 

 

b)  schvaľuje 

Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny 

a s majetkom štátu, ktorý obce uţíva, schválených obecným zastupiteľstvom obce 

Malatíny dňa 25.3.2011, ktorý je prílohou tohto uznesenia. 

 

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 

Zdržal sa:0 

      

 

6. Schválenie smernice upravujúcej podmienky pouţitia výdavkov súvisiacich 

s reprezentáciou a propagáciou obce Malatíny 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov s návrhom smernice upravujúcej 

podmienky použitia výdavkov súvisiacich s reprezentáciou a propagáciou obce Malatíny 

v súvislosti s plnením opatrenia z kontroly č. 1/2014 vykonanej hlavnou kontrolórkou obce. 

Nakoľko  aj keď ide o interný predpis, ktorý by mohol  vo svojej kompetencii vydať starosta obce, 

z dôvodov, že smernica obsahuje aj finančné limity pre poskytnutie darov pre tuzemské 

a zahraničné delegácie ako aj pre organizátorov významných kultúrnych a športových  podujatí 

v obci,  predkladá sa tento návrh na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

_______________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

Smernicu upravujúcu podmienky použitia výdavkov súvisiacich s reprezentáciou a propagáciou 

obce Malatíny v predloženom 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 

Zdržal sa:0 

      

 

7. Návrh na prerokovanie platu starostu obce pre rok 2015. 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov s návrhom na prerokovanie platu starostu 

obce pre rok 2015 : 

V roku 2015 a každý nasledujúci rok pokiaľ bude platiť právna úprava zavedená zákonom č. 

154/2011 Z.z., t.j. § 4 ods. 4 zák. NRSR č. 253/1994 Z.z. je daná právna povinnosť plat 

starostu opätovne raz ročne prerokovať v obecnom zastupiteľstve. Keďže plat starostu je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa § 4 ods. 1  zákona NRSR č. 253/1994. 

Zároveň platí povinnosť obce § 4 ods. 3 citovaného zákona : „Ak obecné zastupiteľstvo 

nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1“ 

Tento plat je odvodený od zmeny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve a teda v tomto kontexte má táto zákonná formulácia prednosť pred rozhodnutím 

obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce má právo a obec má povinnosť upraviť mu výšku tohto platu od 1.1.2015 

a doplatiť mu rozdiel vyplývajúci z určenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve za rok 2014 Štatistickým úradom SR.   

     V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. starostovi obce Malatíny patrí minimálne plat 

podľa zákona vo výške 1,49 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve. 

 

     V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. plat starostu nemôže byť nižší, ako je 

uvedené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 

 

 Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 bola 858,- Eur. 

Plat starostu obce Malatíny od 1.1.2015 predstavuje čiastku 960€/mesačne. 

__________________________________________________________________________ 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 5/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

I. konštatuje, ţe 

a) priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslená na základe 

údajov  Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

2014 je 858.-€ 

b) obec Malatíny mala k 31. decembru predchádzajúceho  kalendárneho roku nasledovný 

počet obyvateľov :  203 

c) starosta obce Ing. Peter Pethö je v súlade  s § 4 ods. 1 zák. NR SR č. 253/1994 Z.z.  

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov zaradený nasledovne : 

Platová skupina :   1      Násobok :               1,49 

II. prerokovalo  

        na základe § 3 a § 4 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat 

starostu obce Malatíny pre rok 2015. 

 
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 

Zdržal sa:0 

      

 
 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na I. polrok 2015 

 

Ing. Anna Rašiová, hlavná kontrolórka obce predložila  poslancom OZ Malatíny návrh plánu 

kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015. 

Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám obecnému zastupiteľstvu Malatíny v súlade 

s ust. § 18f ods. 1 písm. b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktoré ukladá 

hlavnému kontrolórovi obce predložiť raz za šesť mesiacov obecnému zastupiteľstvu 

plán kontrolnej činnosti na prerokovanie. Naposledy obecné zastupiteľstvo schvaľovalo 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórke dňa 16.9.2014. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 bol dňa 3.2.2015 zverejnený na úradnej 

tabuli obce,  čím bola splnená povinnosť jeho zverejnenia spôsobom v obci obvyklým 

a to najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve (§ 18f ods. 1 

písm. b) zák.č. 369/1990 Zb. v platnom znení).  

___________________________________________________________________________ 
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V rámci následnej finančnej kontroly predkladám na schválenie dva body kontroly, 

pričom ťažiskom je kontrola plnenia opatrení prijatých starostom obce na odstránenie 

nedostatkov z kontroly vykonanej NKÚ SR, ktorá je svojim obsahom značne rozsiahla 

(ide o kontrolu najmenej ôsmich rôznych oblastí).  

 

Okrem výkonu následnej finančnej kontroly budem plniť ostatné úlohy, ktoré sú uvedené 

v bode II. materiálu.  

 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 6/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

I. k o n š t a t u j e, ţe  

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 

 

II. s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na I. polrok 2015, 

ktorý je prílohou tohto uznesenia 

 

III. 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 I. polrok 2015  

 
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 

Zdržal sa:0 

      

 

9. Správa o výsledku kontroly „Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ od 1.1.2014 do 

30.6.2014.“ 
 

Ing. Anna Rašiová, hlavná kontrolórka obce predložila  poslancom OZ Malatíny správu o výsledku 

kontroly, ktorú ukončila dňa 22.12.2014 v zmysle §18f ods.1 písm.d)  zákona o obecnom zriadení, 

ktorá je prílohou zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 7/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu o výsledku kontroly : „Kontrola plnenia uznesení prijatých obecným 

zastupiteľstvom v období od 1.1.2014 do 30.6.2014“, predloženú hlavnou kontrolórkou obce v zmysle 

ustanovenia §18f ods. 1 písm.d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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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 

Zdržal sa:0 

 

 

10. Správa o výsledku kontroly „Kontrola dodrţiavania zákona NR SR č. 253/1994 Z.z.  

 

Ing. Anna Rašiová, hlavná kontrolórka obce predložila  poslancom OZ Malatíny správu o výsledku 

kontroly, ktorú ukončila dňa 30.12.2014 v zmysle §18f ods.1 písm.d)  zákona o obecnom zriadení, 

ktorá je prílohou zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 8/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu o výsledku kontroly : „Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

zmien a doplnkov v podmienkach obce Malatíny“, predloženú hlavnou kontrolórkou obce v zmysle 

ustanovenia §18f ods. 1 písm.d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

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 

Zdržal sa:0 

 

 

11. Správa o výsledku kontroly „Kontrola vyuţívania sluţobných vozidiel vo 

vlastníctve obce Malatíny 
 
Ing. Anna Rašiová, hlavná kontrolórka obce predložila  poslancom OZ Malatíny správu o výsledku 

kontroly, ktorú ukončila dňa 15.01.2015 v zmysle §18f ods.1 písm.d)  zákona o obecnom zriadení, 

ktorá je prílohou zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 9/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu o výsledku kontroly : „Kontrola využívania služobných motorových vozidiel vo 

vlastníctve obce Malatíny“, predloženú hlavnou kontrolórkou obce v zmysle ustanovenia §18f ods. 1 

písm.d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

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 

Zdržal sa:0 
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12. Správa o výsledku kontroly „Kontrola pohľadávok obce Malatíny k 30.6.2014“ 

 

 
Ing. Anna Rašiová, hlavná kontrolórka obce predložila  poslancom OZ Malatíny správu o výsledku 

kontroly, ktorú ukončila dňa 28.01.2015 v zmysle §18f ods.1 písm.d)  zákona o obecnom zriadení, 

ktorá je prílohou zápisnice. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 10/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu o výsledku kontroly : „Kontrola pohľadávok obce Malatíny podľa stavu 

k 30.6.2014, spôsob ich zabezpečenia a vymáhania“, predloženú hlavnou kontrolórkou obce v zmysle 

ustanovenia §18f ods. 1 písm.d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

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 

Zdržal sa:0 

 

13. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny za rok 2014 

Ing. Anna Rašiová, hlavná kontrolórka obce predložila  poslancom OZ Malatíny správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2014,v zmysle §18f ods.1 písm.e)  zákona o obecnom zriadení, ktorú je hlavný  

kontrolór obce povinný predložiť najmenej raz ročne a to do 60 dní  po uplynutí kalendárneho roku, 

ktorá je prílohou uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 11/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

predloženú správu  o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny za rok 2014, ktorá je 

prílohou tohto uznesenia. 

 

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 

Zdržal sa:0 
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14. Zrušenie  Internej smernice číslo 2  Vedenie pokladnice obce Malatíny 

__________________________________________________________________________________ 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov, že na základe nedostatkov zistených z kontroly 

vedenia pokladne, manipulácie s pokladničnou hotovosťou, náležitosťami pokladničných dokladov,  

stav pokladničnej hotovosti, ostatné činnosti súvisiace s vedením pokladne obce,  prijal starosta obce 

nasledovné opatrenia :  

 

a) v internej smernici „Vedenie pokladnice obce Malatíny“ upraviť postup pre prípadné 

vyplácanie a zúčtovanie preddavkov na nákup hotovosti 

b) upraviť článok 7 ods. 1 smernice č. 2 obce Malatíny tak, aby bol v súlade s § 29 ods. 3 zák. č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve 

Návrh smernice, ktorý zohľadňuje odstránenie týchto nedostatkov je spracovaný a bude účinný od 

18.3.2015. Nakoľko ide o internú smernicu, ktorej schválenie nie je vyčlenené kompetenčne 

obecnému zastupiteľstvu, keďže rieši bežné prevádzkové záležitosti obce, novú smernicu vydá starosta 

obce v súlade s  § 13 ods. 4 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Predtým je však 

potrebné uznesením obecného zastupiteľstva zrušiť pôvodnú smernicu, nakoľko obecné zastupiteľstvo 

ju aj schvaľovalo. Týmto predkladáme návrh na jej zrušenie. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 12/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

ruší 

Internú smernicu č. 2 „Vedenie pokladnice obce Malatíny“ schválenú uznesením obecného 

zastupiteľstva dňa 19.12.2008. 

 

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 

Zdržal sa:0 

15. Schválenie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malatíny 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o hlavnom dôvode  prijatia tohto dokumentu 

a to je zapracovanie kompetencie starostu obce vo veci úprav rozpočtu, ktoré doteraz obec Malatíny 

nemala upravené a to z dôvodu operatívne reagovať na potrebu úhrady niektorých výdavkov tak, aby 

bol dodržaný zákon o finančnej kontrole. Kompetencia úprav rozpočtu je navrhnutá v čl. 6 týchto 

Zásad. Odporúčame aby starosta obce mal kompetenciu na úpravu rozpočtu do 1000 eur vrátane. Nad 

1000 eur o zmenách rozpočtu bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo. 

V ostatných častiach Zásad sa aktualizujú jednotlivé ustanovenia s príslušnými zákonmi. Prijatím 

nových zásad sa súčasne rušia Zásady prijaté v decembri 2008. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 13/03/1/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 
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Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Malatíny s účinnosťou od 18.3.2015. 

 

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 

Zdržal sa:0 

 

 

 

 
 

16. Rôzne – Záznam zo súčinnostného stretnutia OR PZ Liptovský Mikuláš 
 

 Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov  o stretnutí zo dňa 26.2.2015 na Okresom úrade 

v Liptovskom Mikuláši. K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

16. Rôzne -  Členstvo obce v občianskom zdruţení Miestna akčná skupina – zrušenie 

uznesení 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o zmene názvu Občianskeho združenia  Miestna 

akčná skupina na Občianske združenie Stredný Liptov. Z uvedeného dôvodu je potrebné zrušiť 

uznesenia č. 50/2014 a 57/2014. K uvedenému bodu bolo prijaté uznesenie. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 14/03/1/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) ruší 

             uznesenia obecného zastupiteľstva č. 50/2014 a 57/2014. 

b) schvaľuje  

členstvo obce Malatíny v Občianskom združení Stredný Liptov a zaradenie katastrálneho 

územia obce Malatíny do územia Občianskeho združenia Stredný Liptov. 

 

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 

Zdržal sa :  0 

 

 

16. Rôzne –  Stanovenie výšky nájomného v bytových domoch 
 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o stanovení výšky nájomného v bytových 

domoch, ktorá bola určená postupom podľa Opatrenia MFSR z 23.04.2008 č. č. 01/R/2008 o 

regulácii cien nájmu bytov v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od 1.1.2015..  
K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

16. Rôzne –  LVS a.s. Liptovský Mikuláš  – zmeny 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o zmenách vo vedení v LVS a.s. Liptovský 

Mikuláš. K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 
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16. Rôzne –  Žiadosť na ÚPSVaR 

 
 Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti na ÚPSVaR Liptovský 

Mikuláš o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 

zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

16. Rôzne –  Žiadosť na MF SR o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu 
miestneho rozhlasu v obci Malatíny 

 
Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti na MF SR o poskytnutie 

dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho rozhlasu v obci Malatíny . K uvedenému bodu 

nebolo prijaté uznesenie. 
 

16. Rôzne –  Projekt  - stavebné úpravy  pri kultúrnom dome. 
 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o plánovaných stavebných úpravách pri 

kultúrnom dome. K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

16. Rôzne –  Projekt   - multifunkčné ihrisko 
 
Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o realizácii projektu multifunkčného ihriska. 

K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

16. Rôzne –  webová stránka obce Malatíny 
________________________________________________________________________________ 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o realizácii novej webovej stránky obce 

Malatíny do  30.3.2015. K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

 

16. Rôzne -  Ţiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku vo výške  50 eur. na vydanie 

publikácie „Liptovské doliny a II. svetová vojna“ 
 
Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o žiadosti od Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov oblastného výboru Liptovský Mikuláš na poskytnutie sponzorského 

príspevku na vydanie publikácie „Liptovské doliny a II. svetová vojna.“ K uvedenému bodu nebolo 

prijaté uznesenie. 

 

 

16. Rôzne -  Kultúrne akcie  
 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o kultúrnych akciách v obci : 

- Divadelné predstavenie 

- fašiangový sprievod 

- ples 

K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 
17. Diskusia 

 
 

18.  Záver 
 Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť  
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil. 
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Zapisovateľka :        Libuša Moravčíková                                       SIGNED  
Overovatelia zápisnice :  1. Ján Šlachta                                          SIGNED 

                           2. Ing. Jaroslav Podhorány                    SIGNED 

                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           SIGNED 
                                                                                                     
                                                                                                                                         Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 

 


