
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 59/11/8/2016 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 29.11.2016 

  (59/11/8/2016-62/11/8/2016) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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. Zmluva podľa § 18b o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí uzavretá za účelom uskutočnenia 

konkrétnej úlohy podľa § 20a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

5. Záver 

 
                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

Uznesenie  č. 60/11/8/2016 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 29.11.2016 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie  

 

a) overovateľov zápisnice  : 1. Hazuchu Radislava 

                                           2.  Cabanovú Gabrielu 

       b)  zapisovateľa :  Šalchtu Jána 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 3. Text : Kontrola plnenia uznesení. 

 

Uznesenie  č. 61/11/8/2016 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 29.11.2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

       berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa  19.10.2016 

. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

3. K bodu programu č. 4. Text : Zmluva podľa § 18b o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí 
uzavretá za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Uznesenie  č. 62/11/8/2016 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 29.11.2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo 

zmluvu podľa § 18b o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí uzavretú za účelom uskutočnenia 

konkrétnej úlohy podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

b) schvaľuje 
1) vykonávanie inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra obce v iných obciach 

2) zmluvu podľa § 18b o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí uzavretú za účelom 

uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


