
K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie 
 

 

Uznesenie  č. 10/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine  

 na obecnom úrade v Malatínach 

__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje,  

      že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

       program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením bodu programu o „Rôzne“ 

    

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 
K bodu programu č. 2. Text : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie  č. 11/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

_________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 určuje  

a) overovateľov zápisnice  :  Gabrielu Cabanovú,  

                                                           Ing. Jaroslava Podhorányho   

b)  zapisovateľa :                     Libušu  Moravčíkovú  

 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 
K bodu programu č. 3 Text : Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia 

 

Uznesenie  č. 12/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 berie na vedomie   

kontrolu plnenia uznesení.  

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 
 

 

 

 



K bodu programu č. 4 Text : Informácia o výsledku kontroly NKÚ. 

 

Uznesenie  č. 13/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo 

správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky číslo Z-

003496/2014/1140/JHA  

b)  berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  číslo Z-

003496/2014/1140/JHA a správu o prijatých opatreniach z kontroly Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky č.  54/2014 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                            starosta obce 
 
  
 
K bodu programu č. 7 Text : Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

 

Uznesenie  č. 14/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

p r e r o k o v a l o 

 

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra Obce Malatíny a návrh na 

ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Obce Malatíny 

a náležitosti prihlášky 

 

I. v y h l a s u j e 

 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a doplnkov utorok  dátum 22.7.2017 za deň konania voľby hlavného kontrolóra 

Obce Malatíny, ktoré sa uskutočnia v zasadačke OcÚ Malatíny. 

 

II. u r č u j e 

a/  dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra s úväzkom 3,75 hod./týždenne a deň 

nástupu do práce 23.7.2014 

.b/ že  hlavný kontrolór obce  môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť 

c/  kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra 

spĺňať : 
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 d/ ďalšie podmienky 



- 5 rokov praxe vo verejnej správe  alebo prax v ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti    

- čestné prehlásenie o odbornej praxi,  

- výhodou manažérske zručnosti 

- dynamická a silná osobnosť 

- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca 

- reprezentatívne vystupovanie 

- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point) 

- flexibilnosť 

- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť         

e/ Náležitosti písomnej prihlášky: 

písomná prihláška musí obsahovať: 

1)      meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón), 

2)      štrukturovaný  profesijný životopis, 

3)      úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

4)     výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, ku dňu podania prihlášky 

5)      informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

6)       čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej 

poisťovni, Obci  Malatíny a daňovému úradu, 

7)      súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného 

kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Malatínach. 

 Termín odovzdania písomnej prihlášky: 

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s 

požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 8.7.2014 do 

15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Malatíny, Malatíny 9, 032 15 Partizánska 

Ľupča -  Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ 

III. S ch v a ľ u j e 

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny 

- verejným hlasovaním 

podľa predloženého návrhu 

 

IV. s p l n o m o c ň u j e 

starostu obce 

vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. 



Ing. Peter Pethö – starosta obce  vymenoval členov komisie : Petera Hazuchu, Ing. Jaroslava 

Podhorányho, Gabrielu Cabanovú  a  Jána Šlachtu. 
 

V. u k l a d á 

zapisovateľke 

zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny na 

úradne tabuli a spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 
K bodu programu č. 8. Text : Rozšírenie verejného vodovodu – Vyšné Malatíny 

 

Uznesenie  č. 15/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo 

cenové ponuky na projekčné práce na rozšírenie verejného vodovodu – Vyšné Malatíny 

b) schvaľuje  

spracovanie projektu  na rozšírenie verejného vodovodu – Vyšné Malatíny  podľa ponuky Ing. 

Juraja Vavru. 

 

 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 
K bodu programu č. 9 Text : Prerokovanie platu starostu obce v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. 

 

Uznesenie  č. 16/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo 

plat starostu obce Malatíny v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

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

b) schvaľuje 

úpravu platu starostu súvisiacu so zmenou priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve za rok 2013, vypočítanú v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. 

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

neskorších predpisov a v súlade s uznesením č. 2 OZ v Malatínach zo dňa 17.12.2010  
 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 



K bodu programu č. 10 Text : Rôzne – predkladanie rozpočtu obce Malatíny 

 

 

 

Uznesenie  č. 17/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa §4 ods.5, zostavenie 

a predkladanie rozpočtu obce Malatíny bez programovej štruktúry. 

 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 
K bodu programu č. 10 Text : Rôzne – Smernica pre používanie služobného motorového vozidla obce 

 

 

Uznesenie  č. 18/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

Smernicu pre používanie služobného motorového vozidla obce Malatíny a súkromných motorových 

vozidiel na služobné účely. 

 

 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 
K bodu programu č. 10 Text : Rôzne – Výsledok kontroly ŠFRB 

 

Uznesenie  č. 19/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly Štátneho fondu rozvoja bývania.  

 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 



 
K bodu programu č. 10 Text : Rôzne – Uzavretie dohody s ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 
 

 

Uznesenie  č. 20/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

informáciu  o uzavretí dohody č. 11/§50j/NS2014/ŠR a dohody č. 14/§50j/NS2014/ŠR s Úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš. 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 
K bodu programu č. 10 Text : Rôzne – Cenová ponuka set programov WinCITY TOPSET 
 

 

Uznesenie  č. 21/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

zakúpenie set programov WinCITY TOPSET podľa cenovej ponuky  

  

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 
K bodu programu č. 10 Text : Rôzne – Kultúrne podujatie v obci 
 

 

Uznesenie  č. 22/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

informáciu o Medzinárodnom dni detí v obci Malatíny 

 

 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 



 
K bodu programu č. 10 Text : Rôzne – Kultúrne podujatie v obci 
 

Uznesenie  č. 23/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 12.06.2014 o 16,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

príspevok v hodnote 100€ na základe žiadosti  Sojka  s.r.o., Malatíny 104, 032 15 Malatíny 

IČO  360 393 14, IČ DPH: SK2020072417, na akciu „Westernový večer“    

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 


