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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 29.11.2016 v kancelárii 

obecného úradu o 18,00 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

                Počet poslancov :       5 

                Počet  prítomných  :   5 

                Ospravedlnený :         0 

                                 

 - Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 59/11/8/2016 

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 

Hlasovanie :              

Prítomní :5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :    5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)  

Proti :0 

Zdržal sa:0 

Neprítomný :  0 

 

R o k o v a n i e  
 

 1/ Otvorenie  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Peter Pethö – starosta obce. 

 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Peter Pethö – starosta obce 1. Hazuchu Radislava, 2. Cabanovú 

Gabrielu 

Za zapisovateľa zápisnice bol  určený  Šlachta Ján 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 60/11/8/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie  určenie  

a) overovateľov zápisnice  : 1. Hazuchu Radislava 

                                           2.  Cabanovú Gabrielu 

       b)  zapisovateľa : Šlachtu Jána 

 

Hlasovanie : 

Prítomní : 5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :    5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)  
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Proti : 0 

Zdržal sa:  0 

Neprítomný:  0   

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva 

prijatých dňa  19.10. 2016. 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 61/11/8/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení prijatých dňa  19.10.2016 . 

 

Hlasovanie :              

Prítomní : 5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :  5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)  

Proti : 0 

Zdržal sa: 0 
Neprítomný:  0 

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. 

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov so  zmluvou podľa § 18b zákona č. 369/1990 

Zb. v znení neskorších predpisov  o hlavnom kontrolórovi viacerých obcí.  Ustanovenie zákona 

o obecnom zriadení  dáva možnosť hlavnému kontrolórovi vykonávať činnosť pre viaceré obce. Ak 

hlavný kontrolór vykonáva činnosť pre viaceré obce, dotknuté obce o tom uzatvoria zmluvu na účel 

uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a citovaného zákona. Nakoľko hlavný kontrolór obce bol 

zvolený aj v inej obci, obec o tomto uzatvorí zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy a to na 

vykonávanie kontrolnej činnosti v dotknutých obciach. Táto  zmluva sa predkladá k schváleniu na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malatínach v zmysle odseku  4 § 20a zákona číslo 369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas 

nadpolovičnej  väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Predložená zmluva nemá dopad 

na rozpočet obce. 

 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 62/11/8/2016 

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 
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Hlasovanie :              

Prítomní :  5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján 

Šlachta) 

Za :    5 (Gabriela Cabanová, Martin Gejdoš, Radislav Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Ján Šlachta)     

Proti :0 

Zdržal sa: 0 

Neprítomný:  0 

 
 
 
 
 

5 . Záver 
 
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť   a zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 18,30 hod. 
 
 
 
 
 
Zapisovateľ :                                                      Šlachta Ján  
Overovatelia zápisnice :  1.                           Hazucha Radislav 

                           2.                           Cabanová Gabriela    
 
 
                                                                                                                              SIGNED 
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                         Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                            starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     


