
 

 
 

K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 29/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

  (29/06/4/2015 -41/06/4/2015) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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. Správa o výsledku kontroly – „Kontrola plnenia opatrení prijatých starostom obce dňa 

29.4.2014 na odstránenie nedostatkov uvedených v kontrole NKÚ SR zo dňa 
16.4.2014.“ 

5. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke rok 2014 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2014 
7. Návrh záverečného účtu obce Malatíny za rok 2014 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na II. polrok 2015 – 

schválenie 
9. Návrh rozpočtového opatrenia číslo 1/2015 
10. Rôzne 
11. Diskusia  
12. Záver                                                                                                SIGNED 

                                                                                                                                     Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 
 

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

 

Uznesenie  č. 30/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 určuje  

a) overovateľov zápisnice  : 1. Gabriela Cabanová 

                                            2.  Ján Šlachta 

       b)  zapisovateľa :  Martin Gejdoš                                                                   SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 
 



 

 

 

 

K bodu programu č. 3. Text : Kontrola plnenia uznesení. 

 

Uznesenie  č. 31/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

       berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa 02.6.2015. 

 

                                                                                                               SIGNED 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

K bodu programu č. 4. Text  : Správa o výsledku kontroly – „Kontrola plnenia opatrení prijatých 
starostom obce dňa 29.4.2014 na odstránenie nedostatkov uvedených v kontrole NKÚ SR zo dňa 
16.4.2014.“ 

Uznesenie  č. 32/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

predloženú správu o výsledku kontroly : Kontrola plnenia opatrení prijatých starostom obce dňa 
29.4.2014 na odstránenie nedostatkov uvedených v kontrole NKÚ SR zo dňa 16.4.2014.“ 

 
 

                                                                                                                         SIGNED 

 
                                                                                                                                     Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 
 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 5. Text : . Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke rok 2014 

 

Uznesenie  č. 33/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky obce Malatíny za rok 2014. 

 

                                                                                                     SIGNED 

                                                                                                Ing. Peter Pethö 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

K bodu programu č. 6. Text : Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
Malatíny za rok 2014 

 

 

Uznesenie  č. 34/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 
správu hlavného kontrolóra obce Malatíny k záverečnému účtu obce obce Malatíny za rok 2014 

 

                                                                                                    SIGNED 

                                                                                                Ing. Peter Pethö 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 7. Text : Návrh záverečného účtu obce Malatíny za rok 2014 

 

Uznesenie  č. 35/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) konštatuje, že 

 

Obec Malatíny dosiahla k 31.12.2014 nasledovné výsledky hospodárenia : 

1. Prebytok bežného rozpočtu vo výške    :                          24.980,60 € 

2. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške  :                          323,10€ 

3. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške :    24.657,50€ 

4. Schodok finančných operácií vo výške :                          22.780,23€ 

5. Súhrnný výsledok rozpočtového hospodárenia 

       po zapojení finančných operácií je prebytok vo výške :     1.877,27€ 

 

b) schvaľuje 

1. výsledok hospodárenia obce Malatíny za rok 2014 v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 

583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je 

prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu vo výške : 24.657,50€ 

2. z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu sa vykryje schodok z finančných operácií v čiastke  

22.780,23€ 

3. zostatok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2014 znížený o schodok finančných operácií 

v čiastke 1.877,27€ 

4. zo zostatku zdrojov podľa bodu 3  odpočítanie celej čiastky vytvoreného prebytku hospodárenia 

t.j. 1.877,27€ za účelom krytia zostatku fondu opráv a údržby s tým, že zostatok na ďalšie 

prerozdelenie je nula. 

5. celoročné hospodárenie obce Malatíny bez výhrad. 

 

 

 

 

                                                                                                    SIGNED 

                                                                                                Ing. Peter Pethö 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 8. Text : Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na II. 
polrok 2015 – schválenie 

 

Uznesenie  č. 36/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) k o n š t a t u j e, že  

prerokovalo v súlade s § 18f ods.1 písm.b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení návrh plánu kontrolnej činnosti, predložený hlavnou 

kontrolórkou obce Malatíny 

 

b) s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na 2. polrok 2015, 

ktorý je prílohou tohto uznesenia 

 

c) p o v e r u j e  

Ing. Annu Rašiovú, hlavnú kontrolórku obce Malatíny vykonať kontroly schválené 

v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2015  
   

                                                                                                    SIGNED 

                                                                                                Ing. Peter Pethö 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

K bodu programu č. 9. Text : Návrh  rozpočtového opatrenia  číslo 1/2015 
 

Uznesenie  č. 37/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 
rozpočtové opatrenie číslo 1/2015 

                                                                                                    SIGNED 

 

                                                                                               Ing. Peter Pethö 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 10. Text : Rôzne – oprava priepustu 

 

Uznesenie  č. 38/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 
informáciu o potrebe úpravy priekop a priepustu popod miestnu komunikáciu na parcele číslo KN-C 
514 a informáciu o pripravovanej oprave miestnej komunikácie. 
 

 

                                                                                                    SIGNED 

                                                                                               Ing. Peter Pethö 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

K bodu programu č. 10. Text : Rôzne - Vypracovanie PD na stavbu „Úprava verejného priestranstva 
v obci Malatíny.“ 

 

Uznesenie  č. 39/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 
informáciu o výbere dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu : 
„Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny.“ 
 

                                                                                                          SIGNED  

                                                                                               Ing. Peter Pethö 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

K bodu programu č. 10. Text : Rôzne – Kultúrne podujatie – „Westernový večer“ 
 

Uznesenie  č. 40/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

informáciu o kultúrnom podujatí „Westernový večer“, ktoré sa bude konať dňa 25.7.2015. 

 

                                                                                                        SIGNED            

 

                                                                                               Ing. Peter Pethö 

                                                                                                  starosta obce 

 

 



 

 

K bodu programu č. 10. Text : Rôzne –  oprava miestnej komunikácie 

 

Uznesenie  č. 41/06/4/2015 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 30.06.2015 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 
informáciu o potrebe úpravy  miestnej komunikácie. 
 

 

                                                                                                     SIGNED   

                                                                                               Ing. Peter Pethö 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 


