
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 49/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017 

(49/12/06/2017 -59/12/06/2017) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 - schválenie 
5. Rozpočtové opatrenia – schválenie 
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2018 

a roky 2019 a 2020. 
7. Schválenie rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej štruktúry na rok 2018 

a viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020  bez záväznosti. 
8. Zriadenie  dočasnej komisie – inventarizačnej - na vykonanie účtovnej inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 
9. Návrh VZN č. 2/2017 o nakladaní s KO a DSO na území obce Malatíny zmeny a doplnky – 

schválenie 
10. Návrh VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce 

Malatíny zmeny a doplnky – schválenie 
11. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce Malatíny za rok 2016 
12. Prevod majetku obce Malatíny  z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť p. Diškanec Milan 

a Mgr. Diškancová Petra – schválenie zámeru 
13. Prevod majetku obce Malatíny z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadosť p.  Mgr. Libuša 

Střelcová – schválenie zámeru 
14. Rôzne 
15. Záver. 

 

 
    Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

 

Uznesenie  č. 50/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie 

 

a) overovateľov zápisnice  : 1.  Ing. Jaroslava  Podhorányho 

                                            2.  Jána Šlachtu 

 

       b)  zapisovateľa :  Libušu Moravčíkovú 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

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

 

Uznesenie  č. 51/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa  12.12.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa 27.09.2017 

. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 



K bodu programu č. 4. Text :  Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018– schválenie. 

 

Uznesenie  č. 52/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) k o n š t a t u j e, že  

prerokovalo v súlade s § 18f ods.1 písm.b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení návrh plánu kontrolnej činnosti, predložený hlavnou kontrolórkou 

obce Malatíny 

 

b) s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na 1. polrok 2018, 

ktorý je prílohou tohto uznesenia 

 

c) p o v e r u j e  

Bc. Gabrielu Moravovú, hlavnú kontrolórku obce Malatíny vykonať kontroly 

schválené v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018.  
 

 

 

 

                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

K bodu programu č. 5. Text :   Rozpočtové opatrenia - schválenie 

Uznesenie  č. 53/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo rozpočtové opatrenie  č. 5/2017 

b) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 5/2017, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 
 



K bodu programu č.6. Text :  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 
obce Malatíny pre rok 2018 a roky 2019 a 2020 

 

Uznesenie  č. 54/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny pre rok 2018 

a roky 2019 a 2020, ktoré je súčasťou tohto uznesenia                                                                                                                                                         
 
 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu programu č. 7. Text :  Schválenie rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej 
štruktúry na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019 a 2020 

 

Uznesenie  č. 55/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017. 

 

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 2018 a roky 2019-2020 

 

b) k o n š t a t u j e, že 

 

    1. Rozpočet na rok 2017, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový  

        vo výške 22.000,00 eur, po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet na strane    

        príjmov  108.100,00 eur a na strane  výdavkov  108.100,00 eur.  

        Rozpočet ako celok je vyrovnaný 

   2.Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške    22.000,00 eur  

   3.Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške    108.100,00 eur 

  4.Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške   86.100,00 eur 

  5.Kapitálový rozpočet je zostavený vo výške   0,00 eur 

  6.Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške   0,00 eur 

  7.Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške   0,00 eur 

  8.Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške    0,00 eur 

  9.Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške    22.000,00 eur 

10.Schodok finančných operácií je krytý prebytkom bežného a kapitálové rozpočtu  

     vo výške  22.000 eur 

 

 

 

c) s c h v a ľ u j e    

   1. Rozpočet obce Malatíny na rok 2018 v záväznosti bez programovej štruktúry a viacročný  

       rozpočet  na roky  2019 – 2020  bez záväznosti.  

   2.Bežný rozpočet na rok 2018 v príjmovej časti  vo výške             108.100,00 eur 

                                                    vo výdavkovej časti    vo výške           86.100,00 eur 

   3.Kapitálový rozpočet na rok 2018 v príjmovej časti    vo výške                   0 eur 

                                                     vo výdavkovej časti     vo výške                       0 eur 

   4.Finančné operácie na rok 2018 príjmové                    vo výške                   0 eur                                                                    

                                                            výdavkové                  vo výške    22.000,00 eur 

 

 

    Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 

 

 

 

 



K bodu programu č. 8. Text :  Zriadenie dočasnej komisie – inventarizačnej – na vykonanie 
účtovnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 

 

Uznesenie  č. 56/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) zriaďuje  
 

inventarizačnú komisiu  na vykonanie účtovnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov k 31.12.2017 

b) volí 
 predsedu inventarizačnej komisie : Cabanová Gagriela 

členov inventarizačnej komisie : 1. Šlachta Ján 

                                                   2. Moravčíková  Libuša   

    Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 

 

 

 

K bodu programu č. 11. Text :  Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 
Malatíny za rok 2016 

 

Uznesenie  č. 57/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Malatínach 

 v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest 

 s c h v a ľ u j e  

náhradu platu starostu obce Malatíny za nevyčerpanú dovolenku za rok 2016 za 5 dní nevyčerpanej 

dovolenky.  

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 



 

 

K bodu programu č. 12. Text :  Prevod majetku obce Malatíny z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa –   žiadosť p. Diškanec Milan a Mgr. Diškancová Petra – schválenie zámeru 

 

Uznesenie  č. 58/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo  v Malatínach 

I. Schvaľuje 
 a) spôsob prevodu vlastníctva bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia ako prípad  
    osobitného zreteľa 
 
b) zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  
    majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemku vo vlastníctve obce Malatíny v  
    katastrálnom území Malatíny vedeného na LV č. 738, parcela registra E č.115/102 o výmere 423    
    m2, druh trvalo trávny porast,  v prospech Milana Diškanca, rodeného Diškanca, narodeného   
    10.12.1981, rodné číslo 811210/7751  a manželky  Mgr. Petry Diškancovej rod. Jurisovej  narodenej  
    08.09.1985 rodné číslo  855908/8076 , obaja  bytom  032 15 Malatíny 146, do BSM v 1/1 k celku     
   a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a  
   ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v   
   tom, že predmetný pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Milana Diškanca a  
   manželky  Mgr. Petry Diškancovej rod. Jurisovej.  
  Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Malatíny dlhodobo    
  nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný    
  pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije. 
 

c)  kúpnu cenu  pozemku  vo výške 16,50 eur za m2 t.j. celková cena je 6979,50 eur 

     
II.  Ukladá 

 obecnému úradu v Malatínach 

zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Malatíny  hodného osobitného 

zreteľa na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce 
             Termín: do 13.12.217 

 

 

 

 

 

    Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



K bodu programu č. 13. Text :  Prevod majetku obce Malatíny z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa –   žiadosť p.  Mgr. Libuša Střelcová – schválenie zámeru 

 

Uznesenie  č. 59/12/06/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 12.12.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

I. Schvaľuje 

a) spôsob prevodu vlastníctva bližšie špecifikovaného v písm. b) tohto uznesenia ako prípad  
    osobitného zreteľa 
 
b) zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o   
    majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemku vo vlastníctve obce Malatíny v  
   katastrálnom území Malatíny vedeného na LV č. 738, parcela registra C č. 446/5 o výmere 115 m2,  
   druh trvalý trávny porast,  v prospech Mgr. Libuši  Střelcovej, rodenej Střelcovej, narodenej  
   .................., rodné číslo .................. ,   bytom Harmónia 3316, 900 01 Modra, do vlastníctva v 1/1 k  
   celku, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §     
   9a  ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
   spočívajúci v  tom, že predmetný pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Mgr. Libuši    
   Střelcovej rod. Střelcovej.  
   Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Malatíny dlhodobo     

   nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcej, ktorá sa o predmetný   

   pozemok  stará a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.   

 

c)  kúpnu cenu  pozemku  vo výške 10,00 eur za m2 t.j. celková cena je 1150,00 eur 

     
II. Ukladá 

 obecnému úradu v Malatínach 

zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Malatíny hodného osobitného zreteľa na 

úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce 

 
       Termín: do 13.12.2017 

  

 

 

    Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 


