Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 13.06. 2019 v kancelárii
obecného úradu o 17,00 hod..
__________________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov : 5
Počet prítomných : 4
Neprítomný/-í :
1
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Právne posúdenie uplatňovania nárokov k Sp. zn. 3T/105/2017-621
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2018.
Záverečný účet obce Malatíny za rok 2018– schválenie
Projekt – „Zvonica Malatíny“
Audit rok 2018 - návrh zmluvy
Doručené podania.
Rôzne.
Záver.

Rokovanie
1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 17,00 hod . a viedol starosta obce Ing. Jaroslav
Podhorány . Privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní4 poslanci obecného
zastupiteľstva a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko je prítomný potrebný
počet poslancov.
K programu neboli žiadne návrhy na zmenu. Poslanci hlasovali o programe.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.18/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) konštatuje, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny
b) schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Právne posúdenie uplatňovania nárokov k Sp. zn. 3T/105/2017-621
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2018.
Záverečný účet obce Malatíny za rok 2018– schválenie
Projekt – „Zvonica Malatíny“
Audit rok 2018 - návrh zmluvy
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9. Doručené podania.
10. Rôzne.
11. Záver.

Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x
4

x
x
x
x
4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

2/Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing.JaroslavPodhorány – starosta obce určil zapisovateľa zápisnice Libušu Moravčíkovú
a overovateľov zápisnice 1.Radislav Hazucha
2. Tomáš Hrnčiar
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 19/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie určenie
a) zapisovateľa : Libušu Moravčíkovú
b) overovateľov zápisnice : 1.Radislav Hazucha
2. Tomáš Hrnčiarš
Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x
4

x
x
x
x
4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

3/ Kontrola plnenia uznesení

Starosta Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva
prijatých dňa 11.04.2019.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.20/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo dňa 11.04.2019 zasadnutia OZ

Hlasovanie :
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Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x
4

x
x
x
x
4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

4/Právne posúdenie uplatňovania nárokov k sp. zn. 3T/105/2017-621

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov o doručení uznesenia č.
3T/105/2017 zo dňa 9.5.2019 od JUDr. Zuzany Medveckej a na základe uvedeného
odporučil poslancom o zvážení rozhodnutia - neuplatňovať náhradu škody obcou
Malatíny prostredníctvom civilného konania a ani náhradu škody iným spôsobom a to
vzhľadom na skutočnosť, že spôsobená škoda bola nahradená riadne a obci by vznikli výdavky
na právne trovy, čo potvrdzuje aj právnym posúdením JUDr. Zuzana Medvecká zo dňa
26.03.2019 ako aj uznesením 3T/105/2017 zo dňa 9.5.2019, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
zápisnice.

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 21/03/6/2019

a) konštatuje, že
starosta Obce Malatíny Ing. Jaroslav Podhorány preveril ďalšie možnosti postupu v
konaní o náhradu škody spôsobenej obci Malatíny v zmysle uznesenia č. 4/01/2/2019
bod 9 a predložil právne vyjadrenie spracované JUDr. Zuzanou Medveckou, ako aj
uznesenie 3T/105/2017 zo dňa 9.5.2019.
b) súhlasí s tým,
že Obec Malatíny si nebude uplatňovať náhradu škody v zmysle Trestného rozkazu, resp.
prostredníctvom civilného konania a zároveň obec Malatíny netrvá na náhrade škody iným
spôsobom a to vzhľadom na skutočnosť, že spôsobená škoda bola nahradená riadne a včas,
čo potvrdzuje aj právne vyjadrenie JUDr. Zuzany Medveckej zo dňa 26.3.2019 a Uznesením
3T/105/2017 zo dňa 9.5.2019.

Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x
4

x
x
x
x
4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1
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5/Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2018.

Ing.JaroslavPodhorány – starosta obce oboznámil poslancov so stanoviskom hlavného kontrolóra obce
Malatíny k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018 - pani Bc. Gabriely Moravovej,

v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.22/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie

stanovisko hl. kontrolóra obce Malatíny k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok
2018, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.
.
Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x
4

x
x
x
x
4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

6/Záverečný účet obce Malatíny za rok 2018– schválenie

Záverečný účet obce Malatíny za rok 2018“ predložil spracovateľ materiálu Ing. Juraj Brziak.
Návrh záverečného účtu obce Malatíny za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
Malatíny ako aj webovej stránke obce od 28.05.2019 do 12.06.2018„Záverečný účet obce
Malatíny za rok 2018 je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 23/03/6/2019
a) konštatuje, že
Obec Malatíny dosiahla k 31.12.2018 nasledovné výsledky hospodárenia :
1. Prebytok bežného rozpočtu vo výške :
22.683,02 €
2. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške :
-22.749,00 €
3. Schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške : - 65,98 €
4. Prebytok finančných operácií vo výške :
10.367,10 €
5. Súhrnný výsledok rozpočtového hospodárenia
po zapojení finančných operácií je prebytok vo výške : 10.301,72 €
b) schvaľuje
1. výsledok hospodárenia obce Malatíny za rok 2018 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a
toschodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške : -65,98 €
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2. z prebytku bežného rozpočtu a prebytku finančných operácií vykryť schodok kapitálového
rozpočtu v čiastke 22.749,00 €
3. zostatok bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2018vo výške 10.301,72
Eur
4. zostatok bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií za rok 2018 s vylúčením
prostriedkov do garančného fondu vo výške 2307,48 € a vyrovnanie fondu opráv vo výške
3193,64€ a vyrovnanie garančného fondu vo výške 4000,00€.
(10.301,72-2307,48-3193,64-4000,00=800)
5. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia :
vo výške 800,00 € na tvorbu rezervného fondu obce Malatíny
6. záverečný účet obce Malatíny a celoročné hospodárenie obce Malatíny v roku 2018 bez
výhrad.
Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x
4

x
x
x
x
4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

7/ Projekt – „Zvonica Malatíny“
Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce oboznámil poslancov o spracovanom projekte „Zvonica
Malatíny.“
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.24/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie
informáciu o spracovanom projekte „Zvonica Malatíny“

Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x
4

x
x
x
x
4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

8/ Audit rok 2018 - návrh zmluvy
Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce oboznámil poslancov s návrhom zmluvy firmou
MAKROAUDIT.
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.25/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) prerokovalo
predložený návrh zmluvy medzi Obcou Malatíny a firmou MAKROAUDIT
b) schvaľuje
zmluvu medzi Obcou Malatíny a firmou MAKROAUDIT, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
uznesenia.

Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x

x
x
x
x

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

9/ Doručené podania – návrh zmluvy podaný Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbárnikov
Malatíny.
Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov o predloženom návrhu zmluvy Pozemkovým
spoločenstvom bývalých urbárnikov Malatíny. Po prerokovaní
uvedeného návrhu zmluvy s uvedením adresy obecného úradu Malatíny 9 – ako sídla
Pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Malatíny.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.26/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) prerokovalo
predložený návrh zmluvy medzi Obcou Malatíny a Pozemkovým spoločenstvom bývalých
urbárnikov Malatíny s ročným nájomným 50 eur
b) schvaľuje
zmluvu medzi Obcou Malatíny a Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbárnikov
Malatíny s ročným nájomným 50 eur, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x

X
X
X
X

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1
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9/ Doručené podania – návrh zmluvy podaný Pozemkovým spoločenstvom Matejovo.
Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov o predloženom návrhu zmluvy Pozemkovým
spoločenstvom Matejovo. Po prerokovaní uvedeného návrhu zmluvy – s uvedením adresy
obecného úradu Malatíny 9 – ako sídla Pozemkového spoločenstva Matejovo.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.27/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) prerokovalo
predložený návrh zmluvy medzi Obcou Malatíny a Pozemkovým spoločenstvom Matejovo
s ročným nájomným 50 eur
b) schvaľuje
zmluvu medzi Obcou Malatíny a Pozemkovým spoločenstvom Matejovo s ročným
nájomným 50 eur, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x

X
X
X
X

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

9/ Doručené podania – Žiadosť o finančný príspevok - Mgr. Miroslav Nemec PhD.
Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov o doručení žiadosti o finančný príspevok na
vydanie publikácie zameranej na dejiny liptovského súdnictva od Mgr. Miroslava Nemca PhD.
zo dňa 13.6.2019 .č.j. 188/2019. Po prerokovaní uvedenej žiadosti
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.28/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) prerokovalo
žiadosť Mgr. Miroslava Nemca PhD o finančný príspevok na vydanie publikácie
zameranej na dejiny liptovského súdnictva
b) schvaľuje
finančný príspevok na vydanie publikácie zameranej na dejiny liptovského súdnictva vo
výške 50€.

Hlasovanie :
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Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x

X
X
X
X

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

9/ Doručené podania – Rozpočtové opatrenie č.3/2019.
Ing. Juraj Brziak - spracovateľ účtovníctva obce predložil poslancom rozpočtové opatrenie č.
3/2019 .
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.29/03/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) prerokovalo
rozpočtové opatrenie č. 3/2019
b) schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 3/2019, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia
Hlasovanie :
Meno poslanca
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč
spolu

Prítomný

Za

x
x
x
x

X
X
X
X

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný
x

1

10/ Rôzne

Roman Kováč - podal návrh na zmenu hlavnej kontrolórky, nakoľko zo
poslanec

zasadnutia OZ zo dňa 11.4.2019 nepodala správu o požadovanom
prešetrení efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov obecných
bytov

- umožniť občanom v určených dňoch umiestniť odpad do
veľkoobjemného kontajnera s kontrolou druhu vyvezeného dopadu
- ako je to so značením na ceste 18
- zastávka v Nižnom Malatíne je zarastená trávou a sú tam drobné
skalky, či je možnosť jej úpravy zamestnancom obce p. Martinkom,
- ako je to s projektom na miestne komunikácie
- je potrebné upraviť zábradlie mosta - Nižné Malatíny
- miestna komunikácia je po ťažbe dreva zničená, je potrebné ju
uviesť po ťažbe do pôvodného stavu
Ing. Jaroslav Podhorány – hlavná kontrolórka obce je dlhodobo PN a na zasadnutí
starosta
OZ dňa 11.4.2019 nebolo k Vami uvedenej požiadavke
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-

-

rozšírenia plánu kontrol prijaté uznesenie, počas pracovnej
neschopnosti hlavnej kontrolórky obce sa úlohy pre HK
neukladajú.
vývoz odpadu do veľkoobjemného kontajnera je na
požiadanie
značenie na ceste 18 je zatiaľ v riešení, SSC vydala súhlas, žiadosť
je odoslaná do Žiliny
zastávku dá do poriadku zamestnanec obce p. Martinka Milan,
projekt na miestne komunikácie je spracovaný, čaká sa na
vyhlásenie výzvy – s vhodnými podmienky
oprava zábradlia mosta – starosta preverí možnosti opravy
vyslovil poďakovanie za veľmi dobrú akciu dňa detí, súťaže ako aj
stavanie mája
oznámil poslancom, že Sociálnou poisťovňou, pobočka Liptovský
Mikuláš bola vykonaná kontrola za obdobie od 1.1.2016 do
30.11.2018, za spracovanie podkladov ku kontrole ako aj za
odvedenú prácu za uvedené obdobie poďakoval zamestnankyni obce
za dobre vykonanú prácu.
Informoval poslancov o možnosti zadováženia kontajnerov na drevo
pre nájomcov bytov v bytových domoch, umiestnenie by bolo možné
za bytovým domom č. súp. 110, je potrebné zistiť záujem o uvedené
kontajnery a na budúce zastupiteľstvo pripraviť podmienky
k užívaniu kontajnerov na drevo.

11/ Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 19,10 hod.
Zapisovateľ : Libuša Moravčíková
Overovatelia zápisnice : 1. Radislav Hazucha
2. Tomáš Hrnčiar

Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce
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