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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 20.03.2018 v kancelárii 

obecného úradu o 17,00 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

                Počet poslancov :      5 

                Počet  prítomných     5    

                Ospravedlnení/ý :      0    

                                

 - Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 01/03/01/2018 

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. Správa z auditu účtovnej závierky rok 2016 
5. Majetko-právne náležitosti- návrh zmlúv - schválenie 
6. Rôzne 
7. Záver. 

 

Hlasovanie : 

 
Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová X x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5    

          

 

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. Hazuchu Radislava 

                                                                                                  2. Cabanovú Gabrielu 

Za zapisovateľku zápisnice bola  určená Libuša Moravčíková. 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 02/03/01/2018  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie  určenie  

a) overovateľov zápisnice  : 1. Hazuchu Radislava 

                                                2. Cabanovú Gabrielu 

       b)  zapisovateľku : Libušu Moravčíkovú 
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  Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5    

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

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

prijatých dňa  12.12.2017. 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 03/03/01/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení prijatých dňa  12.12.2017. 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5    

 

 

4. Správa z auditu účtovnej závierky rok 2016  

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov so správou audítora z účtovnej závierky roku 

2016 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 04/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 

berie na vedomie 
predloženú správu audítora z účtovnej závierky roku 2016 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5    
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5. Majetkoprávne náležitosti – návrh zmlúv - schválenie 

Ing. Peter Pethö – starosta obce predložil návrh zmlúv  ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 

zápisnice. Na základe žiadosti pána Milana Diškanca  a manželky  Mgr. Petry Diškancovej, obaja  

bytom  032 15 Malatíny 146 obecné zastupiteľstvo uznesením č. 58/12/06/2017 schválilo prevod 

vlastníctva ako prípad osobitného zreteľa ako aj zámer  prevodu majetku predajom v súlade s § 9a 

ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemku vo 

vlastníctve obce Malatíny v katastrálnom území Malatíny. Obecný úrad zabezpečil zverejnenie 

zámeru prevodu majetku obce Malatíny hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce 

a internetovej stránke obce a to dňa 13.12.2017. 
Na základe žiadosti pani Mgr. Libuši  Střelcovej, rodenej Střelcovej,    bytom Harmónia 3316, 900 01 

Modra,  obecné zastupiteľstvo uznesením č.59/12/06/2017 schválilo prevod vlastníctva ako prípad 

osobitného zreteľa ako aj zámer  prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8) písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemku vo vlastníctve obce 

Malatíny v katastrálnom území Malatíny. Obecný úrad zabezpečil zverejnenie zámeru prevodu 

majetku obce Malatíny hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce a internetovej 

stránke obce a to dňa 13.12.2017. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 05/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) prerokovalo návrh  kúpnej zmluvy medzi Obcou Malatíny  a  pánom Milanom 

Diškancom s manželkou Mgr. Petrou Diškancovou 

     

b) schvaľuje kúpnu zmluvu medzi Obcou Malatíny  a  pánom Milanom Diškancom 

s manželkou Mgr. Petrou Diškancovou 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5    

 

 

 

 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 06/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) prerokovalo  návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Malatíny a pani Mgr. Libušou    

      Střelcovou. 

b) schvaľuje kúpnu zmluvu medzi Obcou Malatíny a pani Mgr. Libušou  Střelcovou 

             v zmysle prijatého uznesenia č. 59/12/06/2017  a to pozemku vo vlastníctve obce Malatíny    

             v  katastrálnom území Malatíny vedeného na LV č. 738, parcela registra C č. 446/5 o                   

             výmere 115 m2,  druh trvalý trávny porast,  v prospech Mgr. Libuši  Střelcovej, rodenej     

             Střelcovej, narodenej  15.05.1976, rodné číslo 765515/7323 ,   bytom Harmónia 3316,  
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          900 01 Modra, do vlastníctva v 1/1 k celku, a to trojpätinovou väčšinou všetkých   

          poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §    9a  ods. 8) písm. e) zákona č.  

          138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  spočívajúci v  tom, že  

          predmetný pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Mgr. Libuši    Střelcovej  

          rod. Střelcovej. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec  

          Malatíny dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcej,  

          ktorá sa o predmetný  pozemok  stará a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.  

          Kúpna cena  pozemku je  vo výške 10,00 eur za m2 t.j. celková cena je 1150,00 eur. 

 

 

 

Hlasovanie:  

 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5    

 

 

 

6. Rôzne-   Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - návrh 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  informoval poslancov o návrhu zmluvy o budúcej zmluve medzi  
Obcou Malatíny, ako budúci povinný z vecného bremena a povinný z vecného bremena 

a Jozefom ŽILINCOM ako budúci oprávnený z vecného bremena a oprávnený z vecného 

bremena a to právo prechodu a prejazdu (tzv. jednoúčelovú komunikáciu) -  parcela registra 

„C“ číslo 462/1  druh  pozemku trvalé trávne porasty  o výmere 160 m2 a to na dobu neurčitú 

a bezodplatne. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 07/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

schvaľuje 

 

návrh zmluvy o budúcej zmluve medzi  Obcou Malatíny, ako budúci povinný z vecného 

bremena a povinný z vecného bremena a Jozefom ŽILINCOM ako budúci oprávnený z 

vecného bremena a oprávnený z vecného bremena a to právo prechodu a prejazdu (tzv. 

jednoúčelovú komunikáciu) -  parcela registra „C“ číslo 462/1  druh  pozemku trvalé trávne 

porasty  o výmere 160 m2 a to na dobu neurčitú a bezodplatne. 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5            
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6. Rôzne-   Žiadosť o odpredaj  časti pozemku KN-E p.č.  731/2  k.ú. Malatíny 

 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  informoval poslancov o žiadosti o odpredaj  časti pozemku KN-

E p.č.  731/2  k.ú. Malatíny pána Jozefa Kováčika, trvale bytom 92201 Bašovce 134 o výmere  

401m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, a to časti ktorá bola vytvorená GP č. 44026595-26/2018 

zo dňa 13.3.2018 – KN-C p.č. 533/5 o výmere 97 m2. . 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 08/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

a) berie na vedomie 

 

žiadosť o odpredaj  časti pozemku KN-E p.č.  731/2  k.ú. Malatíny pána Jozefa Kováčika, 

trvale bytom 92201 Bašovce 134 o výmere  401m2 ako zastavaná plocha a nádvorie, a to časti 

ktorá bola vytvorená GP č. 44026595-26/2018 zo dňa 13.3.2018 – KN-C p.č. 533/5 o výmere 97 

m2. 

 

b) doporučuje 

starostovi obce  dať spracovať znalecký posudok znalcovi Ing. Miroslavovi Todákovi. 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5            

 

 

6. Rôzne-   Žiadosť  Buch  Marek a Smitek  Michal č.j. 77/2018. 

 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  informoval poslancov o žiadosti na úpravu prístupovej 

komunikácie k pozemkom p.č. C-KN 311/2, 313/1 a 311/1 k.ú. Malatíny, ktorá bola poškodená 

pri úprave vodného toku Malatianka. Uvedení žiadatelia plánujú na uvedených parcelách 

výstavbu rodinných domov.. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 09/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

a)berie na vedomie  

    žiadosť o úpravu prístupovej komunikácie 

 

b) doporučuje starostovi obce dať vypracovať cenovú ponuku na úpravu prístupovej   

komunikácie. 
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Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5            

 

 

 

 

6. Rôzne-   Rozhodnutie - námestie - úprava. 

 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  informoval poslancov, že obci Malatíny bolo doručené  

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PPA, Bratislava na aktivitu 

: úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. Práce budú začaté po 

podpise zmluvy. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 10/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

berie na vedomie 

informáciu o doručení Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z PPA. 

 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5            

 

 

 

 

6. Rôzne-   Otvorenie kancelárie MAS – Stredný Liptov 

 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  informoval poslancov o otvorení kancelárie MAS – Stredný 

Liptov na obecnom úrade v Liptovských Sliačoch. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 11/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

berie na vedomie 
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správu o otvorení kancelárie MAS – Stredný Liptov na obecnom úrade v Liptovských Sliačoch. 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5            

 

 

 

6. Rôzne-   Otočka autobusu – Nižné Malatíny 

 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  informoval poslancov o nevyhovujúcom stave otočky autobusu 

Nižné Malatíny, na ktorú bola telefonicky   upozornená Obec Malatíny zo strany ARRIVA 

Liorbus a.s.. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 12/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

schvaľuje  

úpravu otočky autobusu Nižné Malatíny 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5            

 

 

 

 

 

6. Rôzne-   podanie žiadosti na MF SR – verejné osvetlenie 

 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  informoval poslancov možnosti podať žiadosť o dotáciu na 

modernizáciu verejného osvetlenia v obci Malatíny 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 13/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

doporučuje 

starostovi obce podať žiadosť o dotáciu na modernizáciu verejného osvetlenia v obci Malatíny.  
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Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5            

 

 

 

6. Rôzne-   Smernice pre obce ponuka Verlag Dashöfer, Vydavateľstvo, s.r.o.   

 

 

Libuša Moravčíková – zamestnankyňa  obce  informovala poslancov o ponuke Vydavateľstva  

Verlag Dashöfer s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava a to online kniha „Smernice pre 

obce“ so 124 smernicami a vzormi na stiahnutie aj s aktualizáciou vo výške  147 euro  na 1 rok. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 14/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

schvaľuje 

zakúpenie online knihy „Smernice pre obce“ z Vydavateľstva Verlag Dashöfer s.r.o., 

Železničiarska 13, 814 99 Bratislava vo výške 147 eur na 1 rok. 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5            

 

 

 

6. Rôzne-   Kompostéry - Ekológ. 

 

 

 Ing Peter Pethö  - starosta obce  informoval poslancov o  podaní žiadosti združenia obcí 

Stredného Liptova EKOLÓG o dotáciu na nákup kompostérov pre domácnosti . 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 15/03/01/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

berie na vedomie 

informáciu o podaní žiadosti združenia obcí Stredného Liptova EKOLÓG o dotáciu na nákup 

kompostérov pre domácnosti . 
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Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5            

 

 

7. Záver 

 

Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť   a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 18,45 hod. 

 

 

 

Zapisovateľ :  Libuša Moravčíková                                                   

Overovatelia zápisnice :  1.    Hazucha Radislav                     

                                           2.    Cabanová Gabriela                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                   starosta obce 

                                                                                                     


