
 

K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 31/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.07.2014 o 18,00 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  

 

 

                                                                                                                          SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 
 

 

 

 

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

Uznesenie  č. 32/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.07.2014 o 18,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

_________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 určuje  

a) overovateľov zápisnice  :  1.Ing. Jaroslav Podhorány 

                                                           2.Ján Šlachta    

b)  zapisovateľa   :                    Cabanovú  Gabrielu, 

    
                                                                                                                          SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 
K bodu programu č. 3 Text : Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

Uznesenie  č. 33/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.07.2014 o 18,00 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 : Voľba hlavného kontrolóra obce Malatíny. 

Uznesenie  č. 34/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa  22.07.2014 o 18,00 hodine 

 na obecnom úrade v Malatínach 

__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 
                     a. b e r i e n a   v e d o m i e  
prezentáciu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra  

b. k o n š t a t u j e,  

že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

c. v o l í  
v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení  Ing. Rašiovú Annu. do funkcie hlavného kontrolóra obce Malatíny na dobu určitú od 23. 

07. 2014 – 22.07.. 2020  

d. u r č u j e  
1) v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení s účinnosťou od 23.07.2014  

a) plat hlavného kontrolóra obce  podľa § 18c ods. 1) písm. g) zákona 

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

b) mesačnú odmenu podľa § 18c ods. 5) ) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení vo výške 30 % z určeného 

platu  

2) v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v 

rozsahu  10 %.  

 

 
                                                                                                                          SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 5 Text : Rôzne - Návrh počtu poslancov,  počtu volebných obvodov a návrh rozsahu výkonu 

funkcie starostu obce na volebné obdobie  2015 – 2018 

Uznesenie  č. 35/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.07.2014 o 18,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

_________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

určuje 

a) 5 poslancov v jednom volebnom obvode 

             v zmysle ustanovenia § 9 zákona SNR 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy   

            obcí v znení neskorších predpisov 

b) rozsah funkcie starostu obce na volebné obdobie 2015-2018 na 75% úväzok v zmysle 

ustanovenia §11 ods. 4 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 
                                                                                                                          SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 
K bodu programu č. 5. Text : Rôzne –multifunkčné ihrisko 

Uznesenie  č. 36/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.07.2014 o 18,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a)  odporúča  
starostovi obce  osloviť vlastníkov parcely registra E č. 329/2 s možnosťou odkúpy  časti 

uvedenej parcely na multifunkčné ihrisko  a  pripraviť návrh kúpnej zmluvy 

b) schvaľuje 

cenu pozemku  parcely registra E č. 329/2  (o výmere podľa návrhu kúpnej zmluvy) 2,5 eura 

za m2 

 

 
                                                                                                                          SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
K bodu programu č. 5. Text : Rôzne –Ponuka kalendáre na  rok 2015 

Uznesenie  č. 37/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.07.2014 o 18,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 

zakúpenie 100 kusov  kalendárov pre rok 2015  pre občanov obce Malatíny v hodnote  94,80€ 

 

 

                                                                                                                          SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 

K bodu programu č. 5. Text : Rôzne –Žiadosť o písomné stanovisko ku skutočnostiam 

 

Uznesenie  č. 38/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.07.2014 o 18,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo 
žiadosť p. Magdalény Pethovej 

b)  ukladá 
pani  Cabanovej Gabriele – poslancovi OZ spracovať stanovisko k uvedenej žiadosti 
T: 31.08.2014 
 

                                                                                                                          SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

K bodu programu č. 5. Text :  Rôzne – Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014 

 
 

Uznesenie  č. 39/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.07.2014 o 18,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo 
rozpočtové opatrenie č. 1/2014 

b) schvaľuje 

            rozpočtové opatrenie č. 1/2014 
 

                                                                                                                          SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 



K bodu programu č. 5. Text : Ponuka firmy Envirotrend spol. s r.o. Košice na Multifunkčné    

 

                                               ihrisko vrátane sprostredkovateľských služieb 

 

                                    Uznesenie  č. 40/2014 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa 22.07.2014 o 18,00 hodine 

  na obecnom úrade v Malatínach 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo 
cenovú ponuku firmy Envirotrend spol. s r.o. Košice na Multifunkčné ihrisko Malatíny vrátane 

sprostredkovateľských služieb.  

b) schválilo  
cenovú ponuku firmy Envirotrend spol. s r.o. Košice na Multifunkčné ihrisko Malatíny vrátane 

sprostredkovateľských služieb vo výške 2350 €.  

 

 

                                                                                                                          SIGNED 

                                                                                                                                         Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 
 

 


