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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 21.05.2015 v kancelárii 

obecného úradu o 16,00 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

                Počet poslancov :       5 

                Počet  prítomných  :  3 

                Ospravedlnený :         1 do 17,30 hod 

                Ospravedlnený :         1 do 18,00 hod 

                  

 - Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 15/05/2/2015 

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 o výsledku kontroly „Kontrola plnenia uznesení prijatých obecným 

zastupiteľstvom v období od 1.7.2014 do 31.12.2014.“ 
5. Doručené podania. 
6. Rôzne 
7. Diskusia  
8. Záver 

Hlasovanie :              

Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Ing. Jaroslav Podhorány, )        

Proti :0 

Zdržal sa:0 

 

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.Martina Gejdoša a p. Gabrielu 

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

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 16/05/2/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 určuje  

a) overovateľov zápisnice  : 1.Martin Gejdoš 

                                            2. Gabriela Cabanová 

b)  zapisovateľa :  Moravčíkovú Libušu  

                  

 

Hlasovanie :              

             

Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány, )        

Proti :0 
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Zdržal sa:0 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

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

10.12.2014  do 17.3.2015. 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 17/05/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení od 10.12.2014 do 17.3.2015. 

 

Hlasovanie :              

             

Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,)        

Proti :0 

Zdržal sa:0 

 

4. Správa o výsledku kontroly „Kontrola plnenia uznesení prijatých obecným     
zastupiteľstvom v období od 1.7.2014 do 31.12.2014.“ 

Ing. Anna Rašiová – hlavná kontrolórka obce predložila správu o výsledku kontroly v zmysle §18f 
ods. 1 písm.d zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontrolou neboli 
zistené žiadne nedostatky. Z kontroly bol vypracovaný záznam.  

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 18/05/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

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

zastupiteľstvom v období od 1.7.2014 do 31.12.2014“ predloženú hlavnou kontrolórkou obce v zmysle 
§18f ods. 1 písm.d zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Hlasovanie : 

Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,)  

Proti :0 

Zdržal sa:0 

 

5. Doručené podania – Žiadosť Mária Medzihradská. 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti pani Medzihradskou 
Máriou, Malatíny č. 74 (č. 74 uvedené v žiadosti a číslo 101 uvedené v daňovom priznaní) zo dňa 
29.4.2015, v ktorej žiada obecné zastupiteľstvo o opravu Rozhodnutia č. 1510004915. Nakoľko 
správu dane z nehnuteľností vykonáva obec Malatíny v zmysle § 99 zákona 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
neprináleží túto správu dane vykonávať obecnému zastupiteľstvu ani rozhodovať o „oprave“ 
uvedeného rozhodnutia v žiadosti.  

             K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie 
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5. Doručené podania – Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v základnej škole 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti Základnej školy 
s materskou školou Partizánska Ľupča o pridelenie finančných prostriedkov na záujmové 
vzdelávanie detí od 5 do 15 rokov, ktoré sú žiakmi uvedenej školy. 

Poslanec Martin Gejdoš navrhol výšku príspevku  200 €  

 

Hlasovanie : 
 

 Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : 1( Martin Gejdoš,,)  

Proti : 2(Gabriela Cabanová,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Zdržal sa :0 

 

Poslankyňa Gabriela Cabanová navrhla výšku príspevku 100€ 

 

Hlasovanie : 
 

 Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za :  2(Gabriela Cabanová,  Ing. Jaroslav Podhorány,)  

Proti : 0 

Zdržal sa : 1( Martin Gejdoš) 

 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo  19/05/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) berie na vedomie žiadosť Základnej školy s materskou školou Partizánska Ľupča 

o pridelenie finančných prostriedkov 

b) schvaľuje 

dotáciu vo výške 100€ na záujmové vzdelávanie detí Základnej školy s materskou školou 

v Partizánskej Ľupči,  IČO 37810405 na základe podanej žiadosti a v súlade s VZN obce Malatíny 

číslo 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  

 

Hlasovanie : 
 

 Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : : 2(Gabriela Cabanová,  Ing. Jaroslav Podhorány,)  

Proti : 0 

Zdržal sa : 1( Martin Gejdoš) 

 

 

5. Doručené podania – Žiadosť o prenájom obecného bytu 

 
Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti p. Fedora Feherpatakyho 
o prenájom obecného bytu. 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 20/05/2/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
berie na vedomie 

žiadosť pána Fedora Feherpatakyho  o prenájom bytu. 

 

Hlasovanie : 

Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,)  
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Proti :0 

Zdržal sa:0 

 

6. Rôzne – Založenie občianskeho združenia 

 
Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o možnosti zloženia občianskeho združenia 
obce Partizánska Ľupča a Malatíny za účelom čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja 
vidieka na odkanalizovanie obcí a iné projekty. Podrobnejšie informácie podal poslanec Obecného 
zastupiteľstva obce Partizánska Ľupča Ing. Martin Sameliak. 

-Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 21/05/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) berie na vedomie 

       informáciu starostu obce Malatíny  Ing. Petra Pethö a poslanca obecného zastupiteľstva obce     

      Partizánska Ľupča pána Ing. Martina Sameliaka o možnosti založenia občianskeho združenia  

      obcí Partizánska Ľupča a Malatíny za účelom čerpania finančných prostriedkov z Programu  

       rozvoja vidieka na odkanalizovanie obcí a iné projekty 

b) súhlasí  

       so založením Občianskeho združenia obcí Partizánska Ľupča a Malatíny za účelom čerpania         

       finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka a IROP (Integrovaný regionálny  operačný   

       program) 

c) schvaľuje 

      členov do občianskeho združenia obcí Partizánska Ľupča a Malatíny 

      1. Ing. Peter Pethö  

      2. Ing. Jaroslav Podhorány 

 

Hlasovanie : 

Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,)  

Proti :0 

Zdržal sa:0 

 

6.Rôzne –  Zadanie spracovania výškopisného a polohopisného plánu v k.ú. Malatíny spoločnosti 
REAL Liptov s.r.o. , Kapitána Nálepku 2027/12, Liptovský Mikuláš, 031 01. 
Starosta obce Ing. Peter Pethö informoval poslancov o zadaní spracovania výškopisného 
a polohopisného plánu k.ú. Malatíny z dôvodu revitalizácie námestia 
 
K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie 

 

6.Rôzne – Cenová ponuka na zverejňovanie dokumentov na portáli  TOPSET 

www.samosprávaonline.sk   

Pani Moravčíková informovala poslancov o výhodách zverejňovania dokumentov z programu 

WinCITY účtovníctvo cez  www.samosprávaonline.sk   a to : 

- profesionálne riešenie portálu a prepojenia s účtovníctvom od jednej firmy 

-jednoduchosť spracovania priamo z účtovníctva 

-úspora nákladov, žiadna práca navyše 

-zverejnené údaje netreba znovu kontrolovať, pretože ich zdrojom je účtovníctvo 

-rýchla odozva na legislatívne zmeny – limity cien a pod. 

Cena je odvodená od počtu obyvateľov a to do 700 obyvateľov  nadobúdacia cena je 95€ bez DPH 

a mesačné platby 5 € bez DPH. 

-Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 22/05/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) berie na vedomie 

 

informáciu o cenovej ponuke  na zverejňovanie dokumentov na portáli  TOPSET 

www.samosprávaonline.sk   

http://www.samospr�vaonline.sk/
http://www.samospr�vaonline.sk/
http://www.samospr�vaonline.sk/
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Hlasovanie : 

Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,)  

Proti :0 

Zdržal sa:0 

 

6.Rôzne – Vodoprávne  povolenie – rozšírenie vodovodu – Vyšné Malatíny 

 

Starosta obce Ing. Peter Pethö informoval poslancov, že obec Malatíny má v súčasnosti vydané 

územné rozhodnutie na rozšírenie vodovodu Vyšné Malatíny. Obec požiada následne o vydanie 

vodoprávneho povolenia na uvedenú stavbu. 

 
K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie 

 

6. Rôzne – Občianske združenie Stredný Liptov – Zmluva o spolupráci 

  

Starosta obce Ing. Peter Pethö informoval poslancov o návrhu zmluvy o spolupráci pri spracovávaní 

žiadosti a projektov z PRV  SR 2014 -2020  (Programu rozvoja vidieka SR) 

 

-Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 23/05/2/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

uzavretie predloženej zmluvy o spolupráci v zmysle ustanovenia  §269 ods.2 zákona 513/1991 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie : 

Prítomní : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,) 

Za : 3( Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš,  Ing. Jaroslav Podhorány,)  

Proti :0 

Zdržal sa:0 

 

6.Rôzne – Kultúrne podujatie - Deň detí  

 

Poslankyňa Gabriela Cabanová informovala poslancov o príprave programu a súťaží pre deti ku dňu 

sviatku Dňa deti a to na deň 31.5.2015  
K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie 

 

7. Diskusia 
 

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

                           2. Gabriela Cabanová                          SIGNED 

                                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                SIGNED 

 
                                                                                                                                         Ing. Peter Pethö 
 
                                                                                                                                             starosta obce 
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