
K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie 
Uznesenie  č. 52/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.10.2014 o 17,00 hodine  
 na obecnom úrade v Malatínach 

__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  
a) konštatuje,  
      že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 
b) schvaľuje 
       program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením  programu o nasledovné body:  

              č. 5.  Návrh na usporiadanie dovolenky starostu v súvislosti s ukončením    
                   funkčného obdobia 2010-2014 
           č. 6. Doplnenie uznesenia číslo 50/2014     

                                                                                                                          SIGNED    
    

                                                                                                                                          
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 

K bodu programu č. 2. Text : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Uznesenie  č. 53/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.10.2014 o 17,00 hodine 
  na obecnom úrade v Malatínach 

_________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 určuje  

a) overovateľov zápisnice  :  1.Radislav Hazucha 
                                                          2.Cabanová Gabriela    

b)  zapisovateľa   :                     Moravčíková Libuša 

                                                                                                                          SIGNED    

                                                                                                                                          
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 

K bodu programu č. 3 Text : Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 
Uznesenie  č. 54/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.10.2014 o 17,00 hodine 
  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 berie na vedomie   
kontrolu plnenia uznesení.  

                                                                                                                          SIGNED    



                                                                                                                                          
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 
K bodu programu č. 4 Text : Zámer pradaja pozemkov 

Uznesenie  č. 55/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.10.2014 o 17,00 hodine 

 na obecnom úrade v Malatínach 
__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
a)berie na vedomie,  informáciu, že na základe uznesenia č. 47/2014 bol  zverejnený zámer predaja 
pozemku na webovej stránke obce a úradnej tabuli  s tým, že boli v obci v lehote doručené dve obálky. 
Vzhľadom na to, že nebola ponuka zverejnená v regionálnej tlači v zmysle  § 9 a) ods. 1 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  tým nebol dodržaný 
zákonný postup a chyby v písaní  a to nesprávne §9 namiesto §9a. 
b)odporúča starostovi obce 
opakovane zverejniť zámer predaja pozemkov priamym predajom nasledovne : 

Obec Malatíny  
 v zmysle § 9 a) ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  zverejňuje 

zámer predaja pozemkov 
KN-C parcela číslo 213/2 – trvalé trávne porasty – 72 m2, 
KN-C parcela číslo 214/2 – záhrady – 213 m2  a KN –C  parcela číslo 207/2 – trvalé trávne porasty – 
53 m2, vedených na liste vlastníctva číslo 738 katastrálneho územia obce Malatíny, priamym 
predajom  najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovených znaleckým 
posudkom.  
Znalecký posudok číslo 228/2014 znalca  Ing. Miroslava Todáka zo dňa 22.9.2014  : 
Všeobecná hodnota pozemku  KN-C  parcela číslo 214/2 záhrady (213 m2)                       = 1384,50€ 
Všeobecná hodnota pozemku  KN-C parcela číslo 207/2 trvalý trávny porast  (53 m2)     =    258,64€ 
Všeobecná hodnota pozemku KN-C  parcela číslo 213/2 trvalý trávny porast (72 m2)      =     351,36€ 
     

                                                                                                                          SIGNED    
                                                                                                                                         
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 

K bodu programu č. 5 Text : Návrh na usporiadanie dovolenky starostu v súvislosti s ukončením 
funkčného obdobia 2010-2014 

Uznesenie  č. 56/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.10.2014 o 17,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 
_________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 v súlade s ustanovením  § 2 ods. 2 zák. NR SR  253/1994 o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov  
s c h v a ľ u j e   
starostovi obce poskytnutie náhrady za nevyčerpanú dovolenku : za rok 2014 v rozsahu 24,5  
dňa z dôvodu, že ju nemohol vyčerpať pre pracovnú zaneprázdnenosť. 

                                                                                                                          SIGNED   



                                                                                                                                          
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 

K bodu programu č. 6. Text : Doplnenie uznesenia číslo 50/2014 
Uznesenie  č. 57/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.10.2014 o 17,00 hodine 
  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
schvaľuje  
zaradenie katastrálneho územia obce Malatíny do územia miestnej akčnej skupiny 

                                                                                                                          SIGNED    
                                                                                                                                          
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 

K bodu programu č. 7. Text : Rôzne - Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v základnej 
škole 

Uznesenie  č. 58/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.10.2014 o 17,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a)       berie na vedomie  
žiadosť Základnej školy s materskou školou v Partizánskej Ľupči 

b) n e s c h v a ľ u j e 
požadovanú dotáciu vo výške 200 €. 

c)  d o p o r u č u j e  

starostovi obce jednať s riaditeľstvom ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči o posune 
školského vyučovania – zosúladenia s dopravou. 

                                                                                                                          SIGNED    
  

                                                                                                                                          
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 



K bodu programu č. 7. Text : Rôzne – Cenová ponuka na projekt pasportizácie cintorína obce 
Malatíny 

Uznesenie  č. 59/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.10.2014 o 17,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

     berie na vedomie 
informáciu o cenovej ponuke na projekt pasportizácie cintorína       

                                                                                                                          SIGNED    
                                                                                                                                           
                                                                                                                                          
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 

K bodu programu č.7. Text : Rôzne – List od Magdalény Pethöovej kontrolórke obce – Ing. Anne 
Rašiovej 
                                    Uznesenie  č. 60/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.10.2014 o 17,00 hodine 
  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

poveruje 
kontrolórku obce Malatíny pani Ing. Annu Rašiovú  ku kontrole  v zmysle listu pani Magdalény 
Pethöovej.  

                                                                                                                          SIGNED    

                                                                                                                                      
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 


