
Zápisnica  11.12.2019   overovatelia :  1. Hrnčiar  Tomáš  2. Hazucha Radislav 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 11.12.2019 v kancelárii 
obecného úradu o 16,30 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
                Počet poslancov :      5 
                Počet  ostatných prítomných  : 4 
                Neprítomný/-í  :   ..... 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Dodatok č. 2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny a s majetkom štátu, 

ktorý obec užíva - schválenie 
5. Čerpanie rozpočtu obce Malatíny k 30.09.2019 
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2020 a 

roky 2021 a 2022. 
7. Návrh rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej štruktúry na rok 2020 a viacročný 

rozpočet na roky 2021 a 2022  bez záväznosti.  
8. Správa z auditu účtovnej závierky -  rok 2018 
9. Údržba verejného osvetlenia – schválenie 
10. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 - schválenie 
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny 
12. Doručené podania. 
13. Záver. 

 
R o k o v a n i e 
 
1/ Otvorenie  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 16:30 h. hod. a viedol starosta obce  Ing. Jaroslav 
Podhorány . Privítal všetkých  prítomných, osobitne hostí. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v 
súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria poslanci obecného zastupiteľstva s tým, 
že ospravedlnil poslanca p. Romana Kováča, ktorý príde na rokovanie trochu neskôr a teda obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko je prítomný potrebný počet poslancov. 
 
Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Poslanci hlasovali o programe. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.38/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) konštatuje, že 
obecné zastupiteľstvo  je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 
program  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4.  Dodatok č. 2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny a s majetkom štátu,  

ktorý obec užíva – schválenie 
5.  Čerpanie rozpočtu obce Malatíny k 30.09.2019 
6.  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2020 a 

roky 2021 a 2022. 
7.  Návrh rozpočtu obce Malatíny ako záväzný bez programovej štruktúry na rok 2020 a viacročný 

rozpočet na roky 2021 a 2022  bez záväznosti.  
8. Správa z auditu účtovnej závierky -  rok 2018 
9. Údržba verejného osvetlenia – schválenie 
10. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – schválenie 
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny 
12. Doručené podania. 
13. Záver. 
 
Doplnenie a zmena programu:  
Ku schválenému programu boli predložené tri návrhy a to starostom obce Ing. Jaroslavom 
Podhoránym návrh na doplnenie bodu programu o bod Výročná správa obce Malatíny za rok 2018, 
ktorý odporúča zaradiť za bod 8. Správa z auditu účtovnej závierky – rok 2018 a bod „Rôzne“, ktorý 
odporučil zaradiť ako bod 13., s tým že bod  „Záver“ bude prečíslovaný na bod 14.  
Poslanec p. Martin Gejdoš navrhol zmeniť poradie prerokovávaného programu tak, aby pôvodný bod 
programu č.11. Návrh VZN č.1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny bol prerokovaný ako bod 4. a ostatné body sa 
následne prečíslujú. Ako dôvod uprednostniť tento bod rokovania uviedol účasť na zasadnutí OZ 
zástupcov ubytovateľov a to pp. Silvia Vanfleteren, Anna Rajská a Milan Rajský, ktorí avizovali svoju 
účasť práve k tomuto bodu programu. 
  
Starosta obce predložil predložené návrhy k programu rokovaniu formou uznesenia:  
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 39/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
schvaľuje navrhované zmeny na doplnenie bodu programu  Výročná správa obce Malatíny za rok 
2018 ako nový bod 9, bod Rôzne ako bod č.13. a presunutie pôvodného bodu programu č. 11 ako 
bod 4. s tým, že body všetky body programu sa prečíslujú : 
 

Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
Program zasadnutia po schválenej zmene :  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 



Zápisnica  11.12.2019   overovatelia :  1. Hrnčiar  Tomáš  2. Hazucha Radislav 

4.  Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny 

5.  Dodatok č. 2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny a s majetkom štátu,  
ktorý obec užíva – schválenie 

6. Čerpanie rozpočtu obce Malatíny k 30.09.2019 
7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2020 a roky 

2021 a 2022. 
8. Návrh rozpočtu obce Malatíny ako záväzný bez programovej štruktúry na rok 2020 a viacročný 

rozpočet na roky 2021 a 2022  bez záväznosti.  
9. Správa z auditu účtovnej závierky -  rok 2018 
10. Výročná správa obce za rok 2018. 
11. Údržba verejného osvetlenia – schválenie 
12. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – schválenie 
13. Doručené podania. 
14. Rôzne 
15. Záver. 
 
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Ing.Jaroslav Podhorány – starosta obce určil  zapisovateľa zápisnice: Ing. Anna Rašiová 
a  overovateľov zápisnice  1. Tomáš Hrnčiar 
                                           2. Radislav Hazucha 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 40/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
berie na vedomie určenie  

a)  zapisovateľa : Ing. Anna Rašiová 
b) overovateľov zápisnice :  1. Tomáš Hrnčiar 

     2. Radislav Hazucha 
 
Hlasovanie : 
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
 
Starosta Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva 
prijatých dňa 12.9.2019.  
 
Informoval, že bol podaný projekt „Stavebné úpravy Zvonice Malatíny“ v rámci výzvy MAS OZ Stredný 
Liptov č.MAS_070/4/1.2.-7.4. s tým, že všetky požadované náležitosti obec dodala.  
 
Informoval, že Smernica stanovenie výšky nájomného nájomných bytov na rok 2020 je podpísaná 
a uvedená do platnosti, bolo zabezpečené aj vypracovanie a podpísanie nových nájomných zmlúv 
v zmysle nových podmienok. 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.41/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v z.n.p. 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 12.9.2019  
 
Hlasovanie : 
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
4) Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malatíny 
 
Ing. Jaroslav Podhorány – informoval, že p. Roman Kováč je už prítomný na rokovaní OZ. 
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Všeobecne záväzného    nariadenia obce č. 1/2019 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady    a drobné stavebné odpady na území 
obce Malatíny, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 14.11.2019 a poslancom 
obecného zastupiteľstva odoslaný dňa 14.11.2019. Uviedol, že zmeny vo VZN sa týkajú najmä sadzby 
poplatku za vývoz TKO, dane za psa a dane za ubytovanie.  
 
Informoval ďalej, že k návrhu VZN boli doručené tieto pripomienky:  

• dňa 28.11.2019 od p.Magdalény Pethovej k výške dane za psa, či je nevyhnutné zvyšovať daň o 1 
Eur a tiež k možnosti oslobodenie od dane pre dôchodcov;  

• dňa 26.11.2019 od prevádzkovateľov ubytovacích zariadení (Sojka, s.r.o., Holidaj Raj, VIAVITAL-
TEAM, s.r.o. a JuEkon, s.r.o. k náležitostiam dane z ubytovania, t.j. k vedeniu preukaznej evidencie 
a spôsobu výberu dane, tiež k tabuľke pre poskytovateľov ubytovania;   

• dňa 1.12.2019 pripomienka od p. Martina Gejdoša k výške dane za psa, či je nevyhnutné ju zvyšovať, 
nakoľko nejde o významný príjem do rozpočtu obce  

• dňa 6.12.2019 bolo obci doručené právne stanovisko advokátskej kancelárie JANČI & Partners s.r.o. 
k uvedeným pripomienkam a možnostiam zákona zapracovať ich do VZN č.1/2019.  

• Pripomienky boli spracované a vyhodnotené dňa 6.12.2019 a predložené poslancom obecného 
zastupiteľstva.   

 
Starosta obce informoval, že na základe predložených pripomienok a právneho stanoviska 
advokátskej kancelárie odporúča vykonať tieto úpravy vo VZN č.1/2019 :  
 
 
§ 8 
8. Na účely vedenia preukaznej evidencie je platiteľ povinný viesť prehľadnú evidenciu prechodne 
ubytovaných osôb v ubytovacom zariadení („Knihu ubytovaných“) , ktorú na výzvu predloží správcovi 
dane na kontrolu. V knihe je povinný uviesť meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, ČOP, 
dátum príchodu a odchodu hosťa ubytovaného v ubytovacom zariadení. V poznámke uvedie dôvod 
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oslobodenia od dane uplatnený v zmysle tohto VZN. 
 
9. Platiteľ dane vyberá daň z ubytovania od daňovníka : 
    a)  v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane alebo 
    b) bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na bankový účet platiteľa dane 
 
10. Pri zaplatení dane daňovníkom spôsobmi podľa § 8 ods. 9 je platiteľ povinný vydať osobe doklad o 
zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, sadzbu dane na osobu, 
dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté, počet prenocovaní a celkovú výšku 
dane za ubytovanie. Platiteľ si ponechá kópiu dokladu o zaplatení dane daňovníkom. Platiteľ dane je na 
výzvu správcu dane povinný preukázať výšku zaplatenej dane z ubytovania daňovníkom. 
 
V § 9 sa za bod 16 vkladá nový bod (17), ktorý znie : 
(17) Sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad určuje obec vo výške 0,05 Eur za jeden kilogram 
odpadu.  Výšku poplatku stanovuje ako súčin sadzby poplatku za drobný stavebný odpad a hmotnosti 
odobratého stavebného odpadu. Držiteľ odovzdá drobný stavebný odpad na mieste a v termíne 
stanovenom obcou Malatíny a poplatok uhradí do pokladne obce. Držiteľ môže drobný stavebný odpad 
odovzdať aj na zberný dvor vo Sv.Kríži, ktorý prevádzkuje spoločnosť OZO, a.s., kde poplatok priamo aj 
zaplatí podľa podmienok a sadzieb prevádzkovateľa zberného dvora.  
 
Informoval o potrebe opravy formálneho nedostatku návrhu VZN ku ktorému došlo omylom v odkaze 
na príslušný paragraf : 
V § 9 v ods. (14), (15) a (16) sa upravuje odvolávka „§10“ a to tak, že sa mení na „§9“ 
 
Následne starosta obce otvoril diskusiu k predloženým doplnkom a zmenám VZN, k zaslaným 
pripomienkam občanov k návrhu VZN ako aj k celému zneniu návrhu VZN č.1/2019.  
 
V rámci diskusie boli diskutované názory :  
Daň za psa: 

• či zvýšenie dane za psa o 1 Euro je potrebné, nakoľko nejde o významný ekonomický prínos do 
rozpočtu obce; názor ponechať pôvodnú sadzbu 4 Eura; 

• či zaviesť oslobodenie od dane zo psa pre dôchodcov žijúcich v obci Malatíny ako odporúča p. 
Pethová, je to otázka na diskusiu do budúcnosti; 

• prítomní sa zhodli na tom, že pre rok 2020 odporúčajú ponechať pôvodnú sadzbu 4 Eur a 
a prípadné oslobodenia pre dôchodcov diskutovať v budúcnosti, keď bude k tomu pripravená aj 
analýza o dopade na rozpočet obce; 
 

Daň za ubytovanie: 
Starosta obce prečítal pripomienky od prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a prečítal v plnom 
znení návrh úprav VZN (§8 ods. 8., 9. a 10.) ktoré by riešili tieto ich pripomienky (zmeny sú citované 
vyššie). 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány súčasne informoval prítomných, že povinnosť obce vydať 
ubytovateľom registračné tabuľky bola zapracovaná vo VZN už predtým. Uviedol, že v zmysle tohto 
ustanovenia VZN zabezpečí vyrobenie registračných tabuliek a vyzve prevádzkovateľov ubytovacích 
zariadení aby si ich prevzali a umiestnili na svoje prevádzky.  
 
Starosta obce požiadal zástupcov ubytovacích zariadení o vyjadrenie názoru k predloženým zmenám 
VZN, ktoré by novým spôsobom riešili preukaznú evidenciu výberu dane z ubytovania, ako aj spôsob 
výberu dane od daňovníkov – ubytovaných hostí.  
Prítomní zástupcovia ubytovacích zariadení sa vyjadrili, že s predloženým návrhom zmien súhlasia. 
Súčasne sa vyjadrili, že k návrhu zvýšenia dane za ubytovanie na 1 Euro nemajú pripomienky, otvorili 
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však otázku oslobodenia od dane pre detí nie od 10 rokov ako je v návrhu VZN, ale od 11,99  a tiež 
oslobodenie pre ZŤP, čo je štandardom u väčšiny ubytovacích zariadení.  
 
K návrhom prebehla diskusia poslancov, ktorí sa zhodli na tom, že podporia prijatie sadzby 1 dane 
z ubytovania vo výške 1 Eur, uplatnenie oslobodenia od dane za ubytovanie pre daňovníkov, ktorí sú 
držiteľmi preukazov ZŤP, ale oslobodenie pre deti ponechať od 10 rokov. 
 
Daň za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval, že sadzba za TKO sa zvyšuje z doterajších 14,60 Eur 
na 20 Eur, a že k navrhnutej sadzbe  neboli zo strany verejnosti vznesené žiadne pripomienky. 
Informoval o dôvode zvýšenia sadzby tohto poplatku, t.j. zabezpečiť, aby obec pri nakladaní 
s odpadom nebola stratová, t.j. náklady súvisiace s likvidáciou odpadu musia byť hradené 
z miestneho poplatku, čo pri súčasných sadzbách obec nevie zabezpečiť. Tiež informoval, že 
koeficient poplatku za uloženie odpadu sa bude z roka na rok zvyšovať, čo má vplyv na celkové 
náklady obce.   
Súčasne prečítal návrh na doplnenie VZN ohľadne sadzby a spôsobu odovzdania drobného 
stavebného odpadu (§ 9 ods. 17) VZN – citované vyššie v zápise). 
 
V rámci diskusie k tomuto bodu poslanci uznali dôvody zvýšenia poplatku, súhlasili s tým, odporúčali 
ale robiť osvetu medzi obyvateľmi vo veci triedenia odpadu, aby náklady obce na odvoz a likvidáciu 
stále nerástli čo by súčasne malo vplyv aj na stabilizáciu poplatku za odpad pre občanov obce.  
Odporučili starostovi obce, aby pri doručovaní rozhodnutí o poplatku za komunálny odpad v roku 
2020 bol priložený aj informačný list s odôvodnením prečo sa poplatok zvyšuje a ako ho občania majú 
možnosť ovplyvniť disciplínou pri triedení odpadu.  
Súčasne poslanci diskutovali o tom, že by bolo potrebné zaviesť kontrolu dodržiavania VZN 
o nakladaní s odpadmi, pri nedodržaní VZN poslať upozornenie a následne vyrubiť pokutu.  
Prítomní diskutovali aj ostatné náležitosti nakladania s odpadom (zber elektroodpadu a pod.). 
 
Po ukončení diskusie starosta obce predložil poslancom návrhy na prijatie predložených čiastkových 
zmien VZN č.1/2009 a tiež celkové znenie VZN č.1/2019.  
 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na týchto čiastkových zmenách VZN č.1/2019 : 
§ 7 Daň za psa. Ods.1 písm. a) sadzba 4,00 eur, písm. b) sadzba 4,00 eur 
 
Hlasovanie: všetci poslanci hlasovali ZA. 
 
§ 8 Daň za ubytovanie. Zmena a doplnenie bodov č. 8.,9. a 10. a 14. nasledovne: 
 
§ 8 
8. Na účely vedenia preukaznej evidencie je platiteľ povinný viesť prehľadnú evidenciu prechodne 
ubytovaných osôb v ubytovacom zariadení („Knihu ubytovaných“) , ktorú na výzvu predloží správcovi 
dane na kontrolu. V knihe je povinný uviesť meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, ČOP, 
dátum príchodu a odchodu hosťa ubytovaného v ubytovacom zariadení. V poznámke uvedie dôvod 
oslobodenia od dane uplatnený v zmysle tohto VZN. 
 
9. Platiteľ dane vyberá daň z ubytovania od daňovníka : 
    a)  v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane alebo 
    b) bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na bankový účet platiteľa dane 
 
10. Pri zaplatení dane daňovníkom spôsobmi podľa § 8 ods. 9 je platiteľ povinný vydať osobe doklad o 
zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, sadzbu dane na osobu, 
dátum odkedy a dokedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté, počet prenocovaní a celkovú výšku 
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dane za ubytovanie. Platiteľ si ponechá kópiu dokladu o zaplatení dane daňovníkom. Platiteľ dane je na 
výzvu správcu dane povinný preukázať výšku zaplatenej dane z ubytovania daňovníkom. 
 
14. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane 

a) Pre fyzickú osobu do 10 rokov 
b) Pre držiteľov a po predložení preukazu ZŤP  

 
Hlasovanie: všetci poslanci hlasovali ZA. 
 
§ 9 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
bod (4): zostáva navrhnutá sadzba 0,0548 eur za osobu a kalendárny deň. 
 
V § 9 sa za bod 16 vkladá nový bod (17), ktorý znie : 
(17) Sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad určuje obec vo výške 0,05 Eur za jeden kilogram 
odpadu.  Výšku poplatku stanovuje ako súčin sadzby poplatku za drobný stavebný odpad a hmotnosti 
odobratého stavebného odpadu. Držiteľ odovzdá drobný stavebný odpad na mieste a v termíne 
stanovenom obcou Malatíny a poplatok uhradí do pokladne obce. Držiteľ môže drobný stavebný odpad 
odovzdať aj na zberný dvor vo Sv.Kríži, ktorý prevádzkuje spoločnosť OZO, a.s., kde poplatok priamo aj 
zaplatí podľa podmienok a sadzieb prevádzkovateľa zberného dvora.  
  
Oprava formálneho nedostatku: 
V § 9 v ods. (14), (15) a (16) sa upravuje odvolávka „§10“ a to tak, že sa mení na „§9“ 
 
Hlasovanie: všetci poslanci hlasovali ZA. 
 
Po prijatí čiastkových zmien starosta obce predložil návrh na vyjadrenie sa k celkovému zneniu VZN č. 
1/2019 vrátane už prijatých čiastkových zmien.  
 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Malatíny č. 1/2019 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Malatíny. 
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

5). Dodatok č. 2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny a s majetkom štátu, 
ktorý obec užíva - schválenie 

Starosta obce, Ing. Podhorány informoval prítomných, že Dodatok k Zásad hospodárenia s 
majetkom obce sa odporúča prijať ako opatrenie z kontroly, ktorú vykonal Okresný úrad Žilina, 
odbor výstavby a bytovej politiky dňa 24.09.2019. Z kontroly vyplynula povinnosť upraviť vo VZN 
alebo v Zásadách hospodárenia spôsob prideľovania nájomných bytov postavených s podporou 
štátu (ŠFRB). V dodatku č.2 k Zásadám hospodárenia sa upravuje spôsob nakladania 
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a prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu a jeho schválením bude opatrenie 
z kontroly splnené.  
 
K uvedenému bodu starosta obce otvoril diskusiu: poslanci nemali k predloženému návrhu žiadne 
pripomienky.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.42/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
s c h v a ľ u j e   
Dodatok č. 2. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Malatíny a s majetkom štátu, ktorý 
obec užíva, schválených obecným zastupiteľstvom dňa 25.3.2011.  
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 
 
6) Čerpanie rozpočtu obce Malatíny k 30.09.2019  
Informáciu o čerpaní rozpočtu obce Malatíny k 30.9.2019 spracoval a predložil Ing. Juraj Brziak, 
spoločnosť TopEkon, s.r.o., ktorý poskytuje obci externé služby v oblasti rozpočtu a účtovníctva. 
Informoval, že obec Malatíny skončila k 30.9. s prebytkom cca 11 tis. Eur, vývoj hospodárenia je 
v súlade s rozpočtom.  
V rámci diskusie bolo zodpovedané na čiastkové otázky poslancov na vedenie jednotlivých 
rozpočtových položiek, tiež požiadavka poslancov vyžadovať od daňovníkov platobnú disciplínu, aby 
plánované príjmy rozpočtu obce boli naplnené.  
 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 43/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
b e r i e   n a v e d o m i e   
informatívnu správu o čerpaní rozpočtu obce Malatíny k 30.09.2019 
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 
7) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2020 a 
roky 2021 a 2022 
 
Starosta obce Malatíny Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že pani 
Bc. Gabriela Moravová – hlavná kontrolórka obce : v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zaslala emailom obecnému 



Zápisnica  11.12.2019   overovatelia :  1. Hrnčiar  Tomáš  2. Hazucha Radislav 

zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2020 a roky 2021 – 2022, v 
ktorom konštatuje, že „Po predložení návrhu rozpočtu na rok 2020 odporúčam obecnému 
zastupiteľstvu v Malatínach predložený rozpočet schváliť bez výhrad a návrh rozpočtu na roky 2021 a 
2022 zobrať na vedomie.“ 
 
Starosta obce ospravedlnil p. hlavnú kontrolórku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z dôvodu 
dlhodobej práceneschopnosti.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.44/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 B e r i e  n a  v e d o m i e  
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny pre rok 2020 a roky 
2021 a 2022, ktoré je súčasťou tohto uznesenia. 
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 
8) Návrh rozpočtu obce Malatíny ako záväzný bez programovej štruktúry na rok 2020 a viacročný 
rozpočet na roky 2021 a 2022  bez záväznosti.  
 
Návrh rozpočtu predložili starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány a Ing. Juraj Brziak, spoločnosť 
TopEkon, s.r.o,. Uviedli, že návrh je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vychádza 
z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období a z potrieb obce. Zohľadňuje nárasty, ktoré 
vyžadujú príslušné právne predpisy, ako celok je návrh rozpočtu vyrovnaný. V kapitálových výdavkoch 
je zohľadnená čiastka 7.480 Eur, ktorá zatiaľ nie je špecifikovaná, bude to na rozhodnutí poslancov na 
aké investičné potreby ju využijú v budúcom roku.  
Starosta obce podal informáciu o pripomienkach, ktoré boli predložené k návrhu rozpočtu a to od 
p.Magdalény Pethovej, ktorá uviedla, že viaceré čiastky v návrhu rozpočtu uvedené v stĺpci rozpočet 
2019 nesúhlasia s čiastkami, ktoré boli pôvodne schválené. Odpovedal Ing. Brziak s tým, že v 
tomto  stĺpci sa uvádzajú už čísla po rozpočtových opatreniach (po priebežných úpravách rozpočtu 
v roku 2019), čo sa považuje za „schválený rozpočet“ a je to v súlade so zákonom.  
K ďalšej pripomienke od zástupcov ubytovateľov, prečo nie je v návrhu rozpočtu uvedená vyššia čiastka 
z príjmu za daň z ubytovania ako 10.000 eur bolo zodpovedané, že rozpočtuje sa predpis dane 
z predchádzajúcich rokov, nakoľko výber tejto dane nie je zaručený. Prípadné lepšie plnenie v priebehu 
roka 2020 sa zohľadní v rozpočtových opatreniach.  
 
Starosta obce otvoril k tomuto bodu programu diskusiu.  
V rámci diskusie poslanci predložili návrhy, aby boli pripravené rozvojové programy, resp. drobné 
výdavky, ktoré sa môžu postupne realizovať a ktoré by priniesli do obce rozvojový prvok (napr. kotlík 
na guláš, kostýmy na Mikuláša, reproduktory). Bolo zodpovedané, že rozpočet sa v priebehu roku môže 
upravovať rozpočtovými opatrenia v kompetencii starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 
V súčasnosti je potrebné, aby rozpočet bol schválený v reálnych číslach, vývojom v priebehu roku sa 
môže upraviť a zaradiť nové výdavky podľa požiadaviek poslancov.  
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Na základe predloženého odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce 
Malatíny pre rok 2020 a roky 2021-2022, po diskusii a zodpovedaní otázok predložil starosta obce 
návrh na schválenie rozpočtu.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.45/05/12/2019 
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 2020 a roky 2021-2022  

b) k o n š t a t u j e, že  
1. Rozpočet na rok 2020, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový vo výške 
22.000 Eur. Po zapojení výdavkových finančných operácií vo výške 22.000 Eur je celkový 
rozpočet na strane príjmov 129.050 Eur a na strane výdavkov 129.050 Eur ako celok 
vyrovnaný. 
2.Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 29.480 Eur  
    a) Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 129.050 Eur  
    b) Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 99.570 Eur  
3.Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 7.480 Eur 

               a) Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 0 Eur  
               b) Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 7.480 Eur  
 4. Rozpočet finančných operácií je schodkový vo výške 22.000 Eur 
     a) Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 EUR 
     b) Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 22.000 Eur.  
 
 Schodok  kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je krytý z prebytku 
 bežného rozpočtu vo výške  29.480 Eur.     
               
           
c) s c h v a ľ u j e  
         1. Rozpočet obce Malatíny na rok 2020 ako záväzný, bez programovej štruktúry a   
            viacročný rozpočet na roky 2021 – 2022 bez záväznosti.  
        2. Bežný rozpočet na rok 2020 v príjmovej časti vo výške 129.050 Eur vo výdavkovej   
            časti vo výške 99.570 Eur. 
        3. Kapitálový rozpočet na rok 2020 v príjmovej časti vo výške 0 Eur vo výdavkovej   
            časti vo výške 7.480 Eur.  
        4.Finančné operácie na rok 2020 príjmové vo výške 0 Eur výdavkové vo výške   
           22.000 Eur. 
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 
9) Správa z auditu účtovnej závierky -  rok 2018 
 
Ing.Jaroslav Podhorány, starosta obce informoval prítomných o záveroch auditu účtovnej závierky za 
rok 2018, ktorú je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 



Zápisnica  11.12.2019   overovatelia :  1. Hrnčiar  Tomáš  2. Hazucha Radislav 

neskorších zmien a doplnkov. Audit vykonala audítorská spoločnosť MAKROAUDIT, s.r.o. Bratislava. V 
správe z overenia dodržiavania povinnosti obce Malatíny podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 
pravidlách je konštatované, že obec Malatíny konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 
pravidlách.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.46/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Malatíny za rok 2018 vykonanej pre 
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Malatíny, zo dňa 28.októbra 2019. 
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x X    

Radislav Hazucha x X    

Tomáš Hrnčiar x X    

Roman Kováč x X    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 
 
10) Výročná správa obce za rok 2018 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány a Ing. Brziak informovali prítomných, že Výročná správa obce 
za rok 2018 bola spracovaná v súlade s príslušným zákonom, obsahuje údaje zo záverečného účtu 
obce Malatíny za rok 2018, ktoré poslanci obecného zastupiteľstva už schvaľovali a obsahuje 
všeobecné údaje o obci Malatíny. Výročnú správu overil audítor. Predkladáme túto informáciu 
poslancom na vedomie.   
Poslanci nahliadli do Výročnej správy, ktorá má charakter zviazaného dokumentu a následne zobrali 
uvedenú informáciu na vedomie.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.47/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
Informáciu o spracovaní, o obsahu Výročnej správy obce Malatíny za rok 2018 a o jej overení 
audítorom.  
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x X    

Radislav Hazucha x X    

Tomáš Hrnčiar x X    

Roman Kováč x X    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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11) Údržba verejného osvetlenia – schválenie 
 
Starosta obce, Ing. Jaroslav Podhorány predložil informáciu o údržbe verejného osvetlenia.  
V rámci diskusie boli položené od poslancov pripomienky, že sa zdá, že niektoré stĺpy sú naklonené, 
preveriť u dodávateľa, či je to zámer pre lepšiu svietivosť, alebo to uplatniť ako požiadavku v rámci 
záruky od dodávateľa. Starosta obce bude kontaktovať dodávateľa so žiadosťou o preverenie stavu.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.48/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
schvaľuje 
 
údržbu verejného osvetlenia vo výške do 2.500 Eur 
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 
 
11) Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 
 
Návrh na rozpočtové opatrenie predložil Ing. Juraj Brziak s odôvodnením, že ide o finančné krytie 
výdavkov za verejné osvetlenie a vianočnú výzdobu.  
V rámci diskusie prítomní ocenili inštaláciu vianočného osvetlenia, ktoré navodilo v obci príjemnú 
atmosféru.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.49/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 5/2019 
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x X    

Radislav Hazucha x X    

Tomáš Hrnčiar x X    

Roman Kováč x X    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 
 
12/ Doručené podania 

Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce postupne oboznámil poslancov s doručenými podaniami na 
ich prerokovanie. 
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Petra a Milan Diškanec, Malatíny 146 - žiadosť o osadenie spomaľovacieho pruhu z dôvodu 
bezpečnosti, nakoľko sa nedodržiava pri prejazde popred dom 146 povolená rýchlosť, čím dochádza 
k ohrozovaniu chodcov a detí.  

Vysvetlenie starostu: podáme na Okresnú správu ciest oficiálnu žiadosť na umiestnenie 
spomaľovacieho pruhu.   

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.50/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
Berie na vedomie  
 
Informáciu o požiadavke na umiestnenie spomaľovacieho pruhu pp. Petry a Milana Diškanca a návrh 
riešenia predložený starostom obce.  
 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x X    

Radislav Hazucha x X    

Tomáš Hrnčiar x X    

Roman Kováč x X    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

2) Žiadosť Rodičovského združenia pri Základnej škole s Materskou školou v Partizánskej Ľupči 
o sponzorský dar – Benefičný ples.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.51/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
S c h v a ľ u j e   

Sponzorský dar do výšky 100 Eur pre Rodičovské združenie pri Základnej škole s Materskom školou 
v Partizánskej Ľupči pre účely tomboly Benefičného plesu, ktorý sa bude konať 1.2.2020.  

Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x X    

Radislav Hazucha x X    

Tomáš Hrnčiar x X    

Roman Kováč x X    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

3) Edita Burianová, Na Letné 479/49 Olomouc – žiadosť o odkúpenie pozemku.  

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval prítomných o žiadosti p. Burianovej, ktorá má 
záujem odkúpiť pozemok nachádzajúci sa pred ich rodinným domom, nakoľko podľa jej vyjadrenia 
nie je dlhodobo udržiavaný, slúži ako miesto pre skladovanie dreva, trávy a podobne, čo im 
znepríjemňuje život. Majú záujem v budúcnosti sa trvalo usadiť v obci Malatíny.  
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Starosta obce sa vyjadril, že pozemok využívajú aj ostatní občania  obce, používa sa na umiestnenie 
na zloženie dreva iba občas pre obyvateľov nájomných bytoviek, teda nie je to trvalá záležitosť.  

K situácii sa vyjadrili aj ostatní poslanci s tým, že sa zhodli na tom, že nesúhlasia aby sa pozemok 
odpredal, ale odporúčajú prijať opatrenia na jeho využívanie tak, aby to bolo únosné aj pre 
obyvateľov žijúcich v okolitých nehnuteľnostiach.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.52/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

A) n e s ú h l a s í  
s odpredajom pozemku pre Editu Burianovú, Na Letné 479/49 Olomouc 

B) odporúča starostovi obce 
prijať opatrenia na využívanie pozemku v takom rozsahu, aby to neobťažovalo obyvateľov 
okolitých nehnuteľností  

 
Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x X    

Radislav Hazucha x X    

Tomáš Hrnčiar x X    

Roman Kováč x X    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

4) LVS – žiadosť o súhlas na použitie finančných prostriedkov „Vybudovanie redukčnej šachty v obci 
Malatíny“ – odpoveď  

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval prítomných, že LVS, a.s. Liptovský Mikuláš zamietla 
žiadosť obce Malatíny na použitie finančných prostriedkov určených na investičné akcie LVS, a.s. pre 
Združenie obcí stredného Liptova – EKOLÓG na vybudovanie redukčnej šachty v obci Malatíny, 
nakoľko podľa ich vyjadrenia prevádzka vodovodu je v obci v súčasnosti dostatočne zabezpečená 
a pre spoľahlivú dodávku pitnej vody v danej lokalite nie je potrebná ďalšia redukčná šachta. 
V diskusii bol vyslovený názor požiadať o to isté budúci rok.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.53/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
b e r i e  n a v e d o m i e 

Stanovisko LVS, a.s. Liptovský Mikuláš, ktorým zamietla použitie finančných prostriedkov na 
vybudovanie redukčnej šachty v obci Malatíny.  

Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x X    

Radislav Hazucha x X    

Tomáš Hrnčiar x X    

Roman Kováč x X    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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5) Zmluva o spoločnom obecnom úrade pre stavebnú oblasť. 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány podal informáciu, že mesto Liptovský Mikuláš ako sídlo 
spoločného obecného úradu pre stavebnú oblasť poslal návrh novej zmluvy, ktorá má platiť od 
1.1.2020 s požiadavkou, aby obce, ktoré chcú zotrvať v tomto úrade, zabezpečili jej schválenie vo 
svojich obecných zastupiteľstvách. Mesto Liptovský Mikuláš predloží potom zmluvu aj vo svojom 
zastupiteľstve zajtra, t.j. 12.12.2019.  

Starosta súčasne odporučil túto zmluvu schváliť, nakoľko obec Malatíny nemá v súčasnosti inú 
možnosť ako zabezpečovať agendu povoľovania stavieb, nakoľko nemá k tomu personálne kapacity 
s požiadavkou na osobitnú spôsobilosť v oblasti stavebného zákona.  Doteraz  za túto službu obec 
Malatíny ročne zaplatila cca 1 tis. Eur. Uviedol, že v prípade, že by sa zriadil menší spoločný obecný 
úrad napríklad v Partizánskej Ľupči, obec by mohla zvažovať prejsť do tejto úradovne.  

Prebehla diskusia o spôsobe financovania a tiež, že bude vhodné do budúcnosti hľadať iné riešenie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.54/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
s c h v a ľ u j e  

Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu pre oblasť územného rozhodovania a stavebného 
poriadku so sídlom v Liptovskom Mikuláši a účasť obce Malatíny v tomto spoločnom obecnom úrade.  

Hlasovanie : 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x X    

Radislav Hazucha x X    

Tomáš Hrnčiar x X    

Roman Kováč x X    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

14) Rôzne 

V rámci bodu rôzne bolo prerokované nasledovné: 

Poslanec p. Martin Gejdoš :  

• riešiť protipovodňové opatrenia – odpoveď starostu obce, že to riešil s Povodím Váhu, 
prečistia v intraviláne určité úseky - tam, kde sa budú môcť dostať – preto je potreba vypíliť, 
resp. odpratať nánosy, ktoré bránia prístupu techniky;  

• položil otázku, či vieme, dokedy bude pani hlavná kontrolórka na PN, resp. či je možné túto 
situáciu  nejako riešiť, nakoľko v súčasnej dobe je obec už dlhodobo bez hlavného kontrolóra, 
čo nie je priaznivé pre obec. Starosta obce odpovedal, že hlavný kontrolór je volený obecným 
zastupiteľstvom, odvolať ho je možné iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. Volebné 
obdobie súčasnej pani hlavnej kontrolórky je do roku 2022. Informoval poslancov, že je s ňou 
v kontakte, má naozaj zdravotné problémy, nie je to v kompetencii obce to v súčasnosti riešiť, 
iba daný stav akceptovať. Každý sa môže dostať do situácie, keď mu zdravotný stav 
neumožňuje vykonávať svoju prácu.  
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• Odporúča, aby komisie obecného zastupiteľstva vykonávali kontrolu v teréne (napr. 
odpadové koše, kosenie trávy, čierne stavby); 

• Odporučil prijať pravidlá na využívanie Domu kultúry. Navrhuje, aby správcu (vydávať kľúče, 
riady, viesť harmonogram využívania DK, sledovať inventár, odovzdávať a preberať priestory 
a pod). robila napr. p. Šlachtová, s ktorou predbežne o tom hovoril. V rámci diskusie sa 
hľadalo riešenie medzi možnosťami obce používať priestory prevádzkovým zamestnancom 
obce, pre ktorého sú tieto priestory pracovným zázemím a vytvorením podmienok preto, aby 
prevádzkovanie DK malo svoj systém a aby sa DK skultúrnil.  
Po diskusii všetci súhlasili s týmto návrhom s tým, že kľúče od DK musia byť aj na obecnom 
úrade a s tým, že priestory DK bude môcť ako doteraz využívať aj prevádzkový pracovník, pre 
ktorého je to  pracovné zázemie. 

• Podal informáciu, že 24.12. bude stretnutie pri stromčeku 

• Podal informáciu, že na 25.1.2020 pripravujú veselicu, lístky je potrebné nahlásiť, vstupné 20 
Eur. 

• Podal informáciu, že pripravia burzu – termín ešte určia.  

Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce :  

• predložil návrh, že je potrebné vyriešiť úhradu za využívanie Domu kultúry pre cvičenie 
„tejbo“ skupinou občanov obce. V rámci diskusie bolo dohodnuté, že z dôvodov, že počas 
vykurovacieho obdobia sú náklady na prevádzku vyššie, určí sa cena za jedno cvičenie 10 Eur 
počas zimného obdobia, neskôr sa cena prehodnotí.  

• Informoval, že na Tri krále zabezpečí obec divadlo z Vlách, presný termín sa ešte určí. 

• Informoval prítomných o výsledku kontroly z PPA na dotáciu na verejné priestranstvo. 
Kontrola dopadla bez akýchkoľvek zistení a očakáva sa, že do konca tohto roku by mohla byť 
na obec pripísaná zvyšná čiastka z dotácie.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.55/05/12/2019 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

A. S c h v a ľ u j e  
Nájom Domu kultúry za cvičenie „tejbo“ vo výške 10 Eur za jedno cvičenie počas zimného 
vykurovacieho obdobia.  

B. S ú h l a s í  
So zriadením správcu Domu kultúry, ktorý by dozeral na prevádzku DK s tým, že priestory DK 
môže využívať aj prevádzkový pracovník obce ako svoje pracovné zázemie a kľúče od DK 
zostanú aj na obci.  

 
Hlasovanie : 
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x X    

Radislav Hazucha x X    

Tomáš Hrnčiar x X    

Roman Kováč x X    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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15) Záver 
 

 
Starosta obce po prejednaní  všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť . Poďakoval 
poslancom obecného zastupiteľstva za prácu v celom roku 2019, poprial im príjemné a šťastné 
Vianočné sviatky a všetko dobré do nového roku 2020.  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 20:00 hod.  
 
Zapisovateľ : Ing. Anna Rašiová  
Overovatelia zápisnice : 1. Tomáš Hrnčiar 

                             2. Radislav Hazucha 
 
 

Ing. Jaroslav Podhorány 
 starosta obce 

 
 
 
 
 
 

 


