
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, zo dňa 03.04.2020 

(1/1/4/2020 - 9/1/4/2020)  

Uznesenie č. 1/1/4/2020  

K bodu programu č. 1 : Otvorenie  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

a) konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

1. Otvorenie  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie  

5. Žiadosť o kúpu obecného majetku – časti pozemku  

6. Žiadosť o vydanie stanoviska k parcelám  

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020  

8. Doručené podania  

9. Rôzne 

10.  Záver.  

V Malatínach, 09.04.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, zo dňa 03.04.2020 

(1/1/4/2020 - 9/1/4/2020)  

 

Uznesenie č. 2/1/4/2020 

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

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie určenie  

a)  zapisovateľa :        Martin Gejdoš 

b) overovateľov zápisnice :   1. Roman Kováč 

2. Miroslav Tkáč 

V Malatínach, 09.04.2020 

Ing. Jaroslav Podhorány 

 starosta obce 

 

 

 

 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, zo dňa 03.04.2020 

(1/1/4/2020 - 9/1/4/2020)  

 

Uznesenie č. 3/1/4/2020 

K bodu programu č. 3 : Kontrola plnenia uznesení  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ obce Malatíny.  

V Malatínach, 09.04.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 

 

 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, zo dňa 03.04.2020 

(1/1/4/2020 - 9/1/4/2020)  

 

Uznesenie č. 4/1/4/2020 

K bodu programu č. 4 : Upovedomenie o zastavení starej exekúcie  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

informáciu o doručenom upovedomení o zastavení starej exekúcie z dôvodu 

uplynutia rozhodnej doby 5 rokov  

b) súhlasí, že  

obec Malatíny voči tomuto rozhodnutiu nepodá námietky a paušálne trovy uhradí 

v stanovenej výške 42,-EUR.  

V Malatínach, 09.04.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 
  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, zo dňa 03.04.2020 

(1/1/4/2020 - 9/1/4/2020)  

 

Uznesenie č. 5/1/4/2020 

K bodu programu č. 5 : Žiadosť o kúpu obecného majetku – časti pozemku  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

a) berie na vedomie  

žiadosť o kúpu obecného majetku – parcely číslo KN-C 215 o výmere 35m2, ktorá je 

súčasťou obecného pozemku s parcelným číslom KN-E 744/1, o celkovej výmere 3320 

m2  časti pozemku v k.ú. obce Malatíny, evidovaného na LV č.738 vlastníka Obec 

Malatíny vo vlastníckom podiele 1/1.  

a) žiada 

o doplnenie žiadosti, a to, vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku 

k predmetnému pozemku, ktorý si žiadateľ zabezpečí sám na vlastné náklady.  

V Malatínach, 09.04.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány 

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, zo dňa 03.04.2020 

(1/1/4/2020 - 9/1/4/2020)  

 

Uznesenie č. 6/1/4/2020  

K bodu programu č. 6 : Žiadosť o vydanie stanoviska k parcelám  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

schvaľuje  

vydanie stanoviska k predmetnej žiadosti v uvedenom znení:  

,,Parcely č. 542/14; 543/6; 542/13; 542/9 nachádzajúce sa v k. ú. obce Malatíny, zapísané 

v geometrickom pláne č. 44026595-121/2019, úradne overenom dňa 09.12.2019 pod číslom 

G1-1267/2019 sú určené pre stavebné účely “  

V Malatínach, 09.04.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, zo dňa 03.04.2020 

(1/1/4/2020 - 9/1/4/2020)  

 

Uznesenie č. 7/1/4/2020  

K bodu programu č. 7 : Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 1/2020, presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly 

bežné výdavky z položky všeobecné služby na položku ochranné pomôcky a hygienické 

potreby.  

V Malatínach, 09.04.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, zo dňa 03.04.2020 

(1/1/4/2020 - 9/1/4/2020)  

 

Uznesenie č. 8/1/4/2020  

K bodu programu č. 8 : Doručené podania  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

a) berie na vedomie  

uvedené požiadavky doručené od obyvateľky obce Malatíny, pani Magdalény Pethövej  

b) žiada  

starostu obce prijať potrebné opatrenia na riešenie uvedených požiadaviek.  

V Malatínach, 09.04.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce 

  



Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, zo dňa 03.04.2020 

(1/1/4/2020 - 9/1/4/2020)  

 

Uznesenie č. 9/1/4/2020 

K bodu programu č. 9 : Rôzne – návrhy starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva 

Obce Malatíny  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

a) berie na vedomie  

podané návrhy starostu obce a poslancov OZ obce Malatíny  

b) odporúča  

starostovi obce, aby zabezpečil vykonanie navrhnutých opatrení a požiadaviek zo strany 

poslancov OZ.  

V Malatínach, 09.04.2020  

Ing. Jaroslav Podhorány  

starosta obce  

 


