
Zápisnica 10.12.2018   overovatelia : Roman Kováč    Martin Gejdoš 

 

Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 10.12.2018 

v Kultúrnom dome o 17,30 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

                Počet poslancov :       5 

                Počet  prítomných  :  5 

                Neprítomný/-í  : 

Program: 

R o k o v a n i e 

 

1. Štátna hymna 
2. Otvorenie    

Vykoná : starosta obce 
3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Malatíny a odovzdanie osvedčení o 

zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva 

     Vykoná : predseda miestnej volebnej komisie 

o Zloženie sľubu starostu obce do rúk odstupujúceho starostu obce, prevzatie insígnií 

a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce  

o Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Malatíny do rúk 

novozvolenému starostovi obce 

o  Vystúpenie odstupujúceho starostu obce 

o Vystúpenie novozvoleného starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období 

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie komisií 

obce – voľba predsedov a členov komisií, voľba predsedu a členov komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce. 

7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch 

podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

8. Voľba zástupcu starostu obce. 

9. Zriadenie dočasnej – inventarizačnej komisie- na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 a voľba predsedu a členov komisie. 

10. Určenie platu starostu 

11. Diskusia 

12. Záver. 

Na úvod rokovania obecného zastupiteľstva zaznela  štátna hymna 

 

2/ Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Peter Pethö – starosta obce. Privítal prítomných 

a vyzval pani Gabrielu Cabanovú  - predsedkyňu miestnej volebnej komisie,  aby podala správu 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Malatíny a odovzdala osvedčenia o zvolení 

za starostu obce Malatíny a novozvoleným poslancom 
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3/ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Malatíny a odovzdanie osvedčení o   

zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva  

o Zloženie sľubu starostu obce do rúk odstupujúceho starostu obce, prevzatie insígnií 

a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce  

o Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Malatíny do rúk 

novozvolenému starostovi obce 

 

 

S výsledkami volieb do orgánov samosprávy oboznámila prítomných  pani Gabriela 

Cabanová –  predseda miestnej volebnej komisie. Následne odovzdala osvedčenie o zvolení za 

starostu obce pánovi  Ing. Jaroslavovi Podhoránymu. Pani Cabanová Gabriela odovzdala 

osvedčenie o zvolení  novozvoleným poslancom OZ obce Malatíny. 

 

Starosta obce Ing. Peter Pethö vyzval Ing. Jaroslava Podhorányho , aby zložil zákonom č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predpísaný sľub starostu obce 

Malatíny. 

Ing. Jaroslav Podhorány prečítal sľub starostu - podaním ruky p. Ing. Petrovi Pethö 

a slovom sľubujem ako i svojím podpisom sľub potvrdil. Následne Ing. Peter Pethö  odovzdal 

insígnie novozvolenému starostovi Ing. Jaroslavovi Podhoránymu a požiadal ho aby prevzal 

vedenie zasadnutia OZ. Sľub starostu je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice 
 

Starosta obce Ing.Jaroslav Podhorány  vyzval novozvolených poslancov, aby prečítali 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predpísaný sľub. 
Pán Martin Gejdoš prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Následne podal 

ruku starostovi obce Ing. Jaroslavovi Podhoránymu a slovom sľubujem ako i svojím podpisom 

sľub potvrdil.  

Pán Radislav Hazucha prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Následne podal 

ruku starostovi obce Ing. Jaroslavovi Podhoránymu a slovom sľubujem ako i svojím podpisom 

sľub potvrdil.  

            Pán  Tomáš Hrnčiar prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Následne podal 

ruku starostovi obce Ing. Jaroslavovi Podhoránymu a slovom sľubujem ako i svojím 

podpisom sľub potvrdil.  

Pán Roman Kováč prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Následne podal 

ruku starostovi obce Ing. Jaroslavovi Podhoránymu a slovom sľubujem ako i svojím podpisom 

sľub potvrdil.  

Pán Miroslav Tkáč prečítal sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Následne podal 

ruku starostovi obce Ing. Jaroslavovi Podhoránymu a slovom sľubujem ako i svojím podpisom 

sľub potvrdil.  

Sľub poslancov je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice 

 

Odstupujúci starosta Ing. Peter Pethö zablahoželal novozvolenému starostovi obce Malatíny 

Ing. Jaroslavovi Podhoránymu ako aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva a to 

pevné zdravie a veľa sily pri výkone povinnosti v zastupovaní našej obce. 

 

Starosta Ing. Jaroslav Podhorány poďakoval odchádzajúcemu starostovi 

a odchádzajúcim poslancom za prácu počas predchádzajúceho volebného obdobia a novým 

poslancom  zaželal veľa úspechov pri zveľaďovaní našej obce.  

 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 1/12/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
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a) b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

b) k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolený starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva :   Martin Gejdoš 

                                            Radislav Hazucha 

                                                            Tomáš Hrnčiar 

                                                            Roman Kováč 

                                                            Miroslav Tkáč 

 
Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

 

 

 
4/Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Ing.Jaroslav Podhorány – starosta obce určil  zapisovateľa zápisnice p. Gabrielu Cabanovú  

a  overovateľov zápisnice  1.Romana Kováča 

                                            2. Martina Gejdoša 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2/12/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie  

a)  zapisovateľa : p. Gabrielu Cabanovú 

b) overovateľov zápisnice :  1. Romana Kováča 

                                            2.Martina Gejdoša 
 

 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

 

 

 

 

5/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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Starosta obce otvoril pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia  OZ. 

 

Starosta skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov obecného 

zastupiteľstva a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko je prítomný potrebný 

počet poslancov. 

 

Starosta obce navrhol pokračovať v programe tak, ako bol navrhnutý, informoval poslancov, 

že každý obdržal  dokumenty súvisiace so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre poslancov ako aj pre členov komisií – občanov, 

ktorí svojim podpisom na dokumente „Návrh na obsadenie člena komisie obecného 

zastupiteľstva“ dávajú súhlas s vykonávaním funkcie člena v komisii.  Tieto údaje poskytujú 

obci za účelom zabezpečenia ich dostupnosti na rokovania až do ukončenia poslaneckého 

mandátu a členom komisií do ukončenia členstva v komisii. Jedná sa o súhlas so spracovaním 

osobných údajov t.j. súkromnej emailovej adresy, mobilného čísla. Súhlas s poskytnutím 

fotografie za účelom prípadného  zverejnenia na úradnej tabuli na obecnom úrade a 

zverejnenie na webovej stránke obce.  

 

K programu neboli žiadne  návrhy na zmenu. Poslanci hlasovali o programe. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3/12/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo  je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

1. Štátna hymna 
2. Otvorenie      

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Malatíny a odovzdanie osvedčení o 

zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva 

     Vykoná : predseda miestnej volebnej komisie 

o Zloženie sľubu starostu obce do rúk odstupujúceho starostu obce, prevzatie insígnií 

a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce  

o Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Malatíny do rúk 

novozvolenému starostovi obce 

o  Vystúpenie odstupujúceho starostu obce 

o Vystúpenie novozvoleného starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období     

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie komisií 

obce – voľba predsedov a členov komisií, voľba predsedu a  členov komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce. 

7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch 

podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

8. Voľba zástupcu starostu obce. 

9. Zriadenie dočasnej – inventarizačnej komisie- na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 a voľba predsedu a členov komisie. 

10. Určenie platu starostu 

11. Diskusia 

12. Záver. 



Zápisnica 10.12.2018   overovatelia : Roman Kováč    Martin Gejdoš 

Hlasovanie : 

 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

 

 
6/Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie 
komisií obce – voľba predsedov a členov komisií, voľba členov komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce. 
 

Starosta obce navrhol, aby voľba komisií bola vykonaná verejným hlasovaním. 

K návrhu neboli žiadne pripomienky 

Pristúpilo sa k voľbe mandátovej  a návrhovej komisie. Úlohou mandátovej komisie je 

informovať o uplatnení mandátu a predkladať obecnému zastupiteľstvu správu o zložení 

sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Úlohou návrhovej komisie je 

spracovávať a predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy uznesení OZ.  

 

 

Za predsedu mandátovej  a návrhovej komisie starosta odporučil poslanca OZ: 

Martina Gejdoša 

a za členov: 

Miroslava Tkáča a Tomáša Hrnčiara 

 

K predloženému návrhu neboli pripomienky. 

 

Predseda a členovia mandátovej a návrhovej komisie boli schválení. 

 

Pristúpilo sa k voľbe volebnej komisie.  

Volebná komisia vykonáva činnosť spojenú s volebným aktom. V prípade tohto 

zasadnutia dohliadala  nad voľbou komisií obecného zastupiteľstva a  nad voľbou, poslanca 

OZ, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutie OZ v zákonom určených prípadoch. 

 

     Za predsedu volebnej komisie starosta odporučil poslanca OZ 

pána  Radislava Hazuchu 

a za členov: 

1. Romana Kováča 

2. Tomáša Hrnčiara 

 

K predloženému návrhu neboli pripomienky. 

 

 

Pristúpilo sa k zriadeniu komisií ako aj k voľbe predsedov a členov ďalších komisií :  
1. Komisia stavebná, bytová, životného prostredia, verejného poriadku 

2. Komisia kultúry, školstva, športu 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 



Zápisnica 10.12.2018   overovatelia : Roman Kováč    Martin Gejdoš 

 
 Tieto komisie na rozdiel od predchádzajúcich komisií sa volia na celé volebné obdobie. 

Okrem poslancov môžu byť komisie : Komisia stavebná, bytová, životného prostredia, verejného 

poriadku a Komisia kultúra, školstva, športu zložené i z ďalších osôb zvolených obecným 

zastupiteľstvom.  Výnimku tvorí komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 

obce kde členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je 

zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto 

spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s 

najvyšším počtom poslancov.  

V tejto súvislosti starosta vyzval poslancov OZ o predloženie návrhov ďalších osôb, ktoré 

majú záujem v komisiách pracovať s písomným súhlasom člena komisie pracovať v uvedenej 

komisii. 

 

 Za predsedu komisie stavebnej, bytovej, životného prostredia, verejného poriadku, starosta 

odporučil poslanca OZ Miroslava Tkáča, za členov odporučil predseda komisie s predloženým 

písomným súhlasom člena pracovať v uvedenej komisii : 

 1. Tomáša Hrnčiara - poslanca 

 2. Ladislava Kollára - občana 

 3. Veroniku Frniakovú - občana 

 

Za predsedu komisie kultúry, školstva, športu starosta odporučil poslanca OZ Martina 

Gejdoša 

za členov odporučil predseda komisie s nepredloženým písomným súhlasom občana - člena 

pracovať v uvedenej komisii  : 

 1. Romana Kováča - poslanca 

 2. Petru Diškancovú - občana 

 3. Silviu Nejedlú - občana 

 

 

Za predsedu komisie ochrany verejného záujmu starosta odporučil poslanca OZ p. 

Radislava Hazuchu 

a za členov: 

1. Martina Gejdoša -  poslanca 

2. Tomáša Hrnčiara - poslanca 

 
Návrh na členku komisie stavebnej, bytovej, životného prostredia, verejného poriadku  p. Smrekovskú 

Dagmar predložil p. Martin Gejdoš.  Z dôvodu nedoloženia písomného súhlasu  od p. Smrekovskej 

Dagmary, pracovať v uvedenej komisii,  starosta vyzval poslancov OZ o predloženie zoznamu- návrhu 

ďalších osôb - občanov obce, ktorí majú záujem v komisiách pracovať,  na zasadnutie ďalšieho 

zastupiteľstva spolu s písomným súhlasom navrhnutých členov - občanov, že majú záujem pracovať 

v komisii, čo je podmienkou aby poslanci mohli pristúpiť k ich voľbe. 

 

K návrhu na predsedov  komisií neboli žiadne pripomienky. 
 

 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 6/12/1/2018 

 

Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach  

a) určuje 

            voľbu komisií verejným hlasovaním 
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b) zriaďuje 

I. - dočasné komisie – pracovné komisie 

1. Mandátovú komisiu a Návrhovú komisiu 

2. Volebnú komisiu 

 

 

 

II. - stále komisie 

1. Komisia stavebná, bytová, životného prostredia, verejného poriadku 

2. Komisia kultúry, školstva, športu 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 

 

c) Volí 

I. – u dočasných pracovných komisií 

 

1. predsedu Mandátovej a Návrhovej komisie : Martin Gejdoš 

2. členov Mandátovej  a Návrhovej komisie  : Miroslav Tkáč, Tomáš Hrnčiar 

3. predsedu Volebnej komisie :  Radislava Hazuchu 

4. členov volebnej komisie : Romana Kováča a Tomáša Hrnčiara. 

 

II. - u stálych komisií 

 

1. predsedu Komisie stavebnej, bytovej životného prostredia, verejného poriadku : 

Miroslava Tkáča 

Členov : 1. Tomáša Hrnčiara - poslanca 

               2. Ladislava Kollára - občana 

               3. Veroniku Frniakovú  - občana      

2. predsedu Komisie kultúry, školstva, športu :  Martina Gejdoša 

Členov : 1. Romana Kováča - poslanca 

 

3. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce : 

Radislava Hazuchu 

Členov komisie na ochranu verejného záujmu :  

Členov : 1 Gejdoša Martina - poslanca 

               2.Tomáša Hrnčiara - poslanca 

  d) Ukladá 

 

I.  predsedom (stálych) komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce 

zasadnutie    obecného zastupiteľstva k voľbe členov komisií zoznam členov komisií 

spolu s písomným  súhlasom člena  pracovať v určenej komisii, ktorý bude podkladom 

ku ich voľbe. 

II. poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa rozhodli vzdať sa odmeny za výkon 

funkcie poslanca, doložiť čestným vyhlásením vzdanie sa odmien za 

vykonávanie  funkcie poslanca obecného zastupiteľstva  podľa článku 8 - Zásad 

odmeňovania poslancov  a to  v celej čiastke po dobu výkonu funkcie. 
3. Zodpovední :  Martin Gejdoš 

                        Radislav Hazucha 

                                         Tomáš Hrnčiar 

                                         Roman Kováč 

                                         Miroslav Tkáč                  T: 13.12.2018 
                                                       

Hlasovanie : 
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Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

       

 

 

7/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v 
prípadoch podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 
tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, že v zmysle zákona je nutné poveriť poslanca 

OZ, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie OZ v zákonom určených prípadoch. Jedná sa 

o prípady podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tieto 

ustanovenia sa dostali do zákona novelou na základe prípadov z praxe, kedy dochádzalo 

k zablokovaniu funkcií obecného zastupiteľstva pretože zastupiteľstvo nezvolal prípadne 

neviedol starosta ani jeho zástupca. Poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie OZ 

v zákonom určených prípadoch poveruje obecné zastupiteľstvo.  

Starosta obce odporučil, aby sa poslancom OZ, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutie 

OZ v zákonom určených prípadoch stal poslanec : Martin Gejdoš 

 

K návrhu neboli žiadne pripomienky. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4/12/1/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) p o v e r u j e 

poslanca  Martina Gejdoša  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

b) u k la dá 

Obecnému úradu v Malatínach pripraviť písomné poverenie obecného zastupiteľstva pre p. 

Martina Gejdoša a predložiť na podpis  

 

Termín: do 15.01.2019 
 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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8/ Voľba zástupcu starostu obce 

 

Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce oboznámil poslancov ohľadom voľby zástupcu 

starostu. Zastupovanie starostu rieši § 13b zákona o obecnom zriadení 369/1990 Zb.. Starostu 

zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním 

starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné 

zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu 

kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho 

poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Na základe uvedeného starosta obce 

poveruje pána Radislava Hazuchu  ako poslanca neuvoľneného na výkon funkcie za 

zástupcu starostu. Pán Radislav Hazucha funkciu zástupcu starostu prijíma. Odmeny za 

vykonávanie tejto funkcie podľa článku 8 - Zásad odmeňovania poslancov sa vzdáva v celej 

čiastke po dobu výkonu funkcie, čo doloží čestným vyhlásením v zmysle uvedených zásad. 

OZ prijalo nasledovné uznesenie : 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 5/12/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach v zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 zákona . 369/1990   

Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)  

a) berie na vedomie, že Ing. Jaroslav Podhorány poveril funkciou zástupcu starostu p. 

Radislava Hazuchu, bytom: 032 15 Malatíny č. 148 ako poslanca neuvoľneného na výkon 

uvedenej funkcie.  

b) určuje mu okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený zástupca starostu vykonávať:    

 1) dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností 

 2) koordinácia spoločenských a kultúrnych podujatí v Obci Malatíny organizovaných obcou     

     alebo spoločenskými organizáciami v obci  

3) v súčinnosti s OcÚ Malatíny koordinuje činnosť všetkých komisií zriadených pri obecnom 

zastupiteľstve v Malatínach  

4) vypracovanie odborných usmernení a metodických pokynov vo zverenej oblasti  

5) pripomienkovanie všeobecných záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich    

    aktov  

6) vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu obce 

 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 

 

 

Starosta obce požiadal, predsedu mandátovej komisie o predloženie správy o uplatnení 

mandátu novozvoleného starostu obce Malatíny a mandátu poslancov Obecného zastupiteľstva 

v Malatínach.   

p. Martin Gejdoš prečítal správu mandátovej a návrhovej komisie: 
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Správa Mandátovej komisieo overení sľubu starostu obce Malatíny a poslancov 

Obecného zastupiteľstva v obci Malatíny vo volebnom období 2018 - 2022 

Mandátová komisia potvrdzuje, že na základe volieb do orgánov samosprávy obce, 

konaných 10.11.2018 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov: 

a) novozvolený starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce Malatíny, 

 

 

b) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v obci Malatíny: 

 

1. Martin Gejdoš 

2. Radislav Hazucha 

3. Tomáš Hrnčiar 

4. Roman Kováč 

5. Miroslav Tkáč 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného  zastupiteľstva v obci Malatíny. 

 

 

9/ Zriadenie dočasnej – inventarizačnej komisie- na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 a voľba predsedu a členov komisie. 

Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na zriadenie inventarizačnej komisie 

a voľbu jej predsedu a členov a to predsedu Miroslava Tkáča a členov Tomáša Hrnčiara, 

Radislava Hazuchu, Gabrielu Cabanovú a Libušu Moravčíkovú v zmysle zákon 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení jeho neskorších zmien a doplnkov ako aj v súlade so Smernicou obce 

Malatíny o inventarizácii majetku a záväzkov zo dňa 19.12.2008. 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 7/12/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) zriaďuje 

inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2018 

b) volí 

predsedu inventarizačnej komisie : Miroslava Tkáča 

členov inventarizačnej komisie : 1. Tomáša Hrnčiara - poslanca 

                                                        2.Radislava Hazuchu- poslanca 

                                                        3.Gabrielu Cabanovú - občana 

                                                        4. Libušu Moravčíkovú – zamestnanca obce           

 

 
Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
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10/ Určenie  platu starostu 

 

Starosta obce odovzdal slovo poslancovi p. Martinovi Gejdošovi, ktorý predniesol 

návrh na určenie platu starostu obce Malatíny: 

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. 
A to v rozsahu 75% určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr  90 dní pred voľbami 

pod číslom 51/08/04/2018 

     V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. starostovi obce Malatíny patrí minimálne 

plat podľa zákona vo výške 1,65 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve. 

 

     V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. plat starostu nemôže byť nižší, ako je 

uvedené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až 

o 60%. 

 

 Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 bola 

954 ,00 Eur. 

 

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky 

 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 8/12/1/2018 

 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

I. 

k o n š t a t u je, ž e 

a)  

základný mesačný plat starostu obce Malatíny je určený podľa § 3 a 4 ods. 1) zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov, ako 1,65.–násobok priemernej mesačnej mzdy 

v hospodárstve Slovenskej republiky vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu  

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, v rozsahu určenom doterajším 

obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami a to v rozsahu 75% v zmysle 

uznesenia  č. 51/08/04/2018. 

 
 

b) mesačný plat starostu sa upravuje každoročne vždy po oficiálnom zverejnení 

priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok na základe 

údajov Štatistického úradu  SR s účinnosťou od 01.01. príslušného roka. 

 
II. 

 

u r č u j e 
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základný mesačný plat starostu obce Malatíny Ing. Jaroslava Podhorányho v súlade s § 3 

a 4 ods. 1)  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 10.12.2018. 
 
 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    
 

 
 

11/ Diskusia 

 

Martin Gejdoš – poslanec OZ  „pripomienkoval VZN o platení za deti za ubytovanie v rekreačnom 

zariadení Sojka, navrhol opraviť VZN a pozvať p. Petra Gerdiho Vanfleteren na zasadnutie OZ“ 

K uvedenej pripomienke nebolo prijaté uznesenie, nakoľko pripomienka nebola predmetom  programu 

ustanovujúceho zasadnutia OZ.  

 

 

 

 

 

 

 

12/ Záver 
 Starosta obce po prejednaní  všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť  
a ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil  o 21,00 hod. 
 
Zapisovateľ : Gabriela Cabanová 
Overovatelia zápisnice : 1. Roman Kováč 

                          2.  Martin Gejdoš                                     

Ing. Jaroslav Podhorány 

 starosta obce 
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Zápisnica 10.12.2014 
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