
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 16/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018 

(16/05/02/2018 -29/05/02/2018) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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. Čerpanie rozpočtu za 1.štvrťrok 2018 
5. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených UoZ 50+ na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 
6. Rozpočtové opatrenia č. 1/2018 a 2/2018 
7. Mandátna zmluva – preventívna požiarna ochrana - schválenie 
8. Majetko-právne náležitosti – zámer predaja pozemkov  
9. Prijatie úveru na predfinancovanie Nenávratného finančného príspevku a prijatie bankovej 

záruky na financovanie investície „Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny“ vo výške 
30.743,40 eur. 

10. Doručené podania 
11. Záver. 

 

 

14.05.2018 

 

 
    Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Uznesenie  č. 17/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie 

 

a) overovateľov zápisnice  : 1.  Ing. Jaroslava Podhorányho 

                                            2.  Martina Gejdoša 

 

b) zapisovateľa :  Gabrielu Cabanovú 

 

14.05.2018 

 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

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

 

Uznesenie  č.18/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa  14.05.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa 20.03.2018 

. 

14.05.2018 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 4. Text :  Čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018. 

 

Uznesenie  č. 19/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2018, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. 

 

14.05.2018 

 

                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 
 

K bodu programu č. 5. Text :   Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia 

pracovného miesta pre znevýhodnených  UoZ 50+ ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 

 

Uznesenie  č. 20/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) prerokovalo návrh žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia 

pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 50+  

b) konštatuje, že náklady na vytvorené pracovné miesto na pomocné práce po dobu 

minimálne 12 mesiacov a s požadovaným úväkom 0,80 t.j. 30 hodín týždenne by pre 

obec Malatíny  predstavovali sumu 4608,00 eur.  

c) neschvaľuje podanie žiadosti na ÚPSVaR Liptovský Mikuláš  o o poskytnutie 

finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených 

UoZ 50+     

d) schvaľuje vytvorenie pracovného miesta na pomocné práce – údržba verejných 

priestranstiev obce Malatíny na dobu 4 mesiace s uväzkom 0,80 t.j. 30 hodín týždenne 

s nástupom od 01.06.2018. 

 

 

14.05.2018 

 
                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 
 



 

K bodu programu č. 6. Text :   Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 a 2/2018 

Uznesenie  č. 21/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2018 a 2/2018, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

14.05.2018 

 
 
 
                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

K bodu programu č.7. Text :  Mandátna zmluva – preventívna požiarna ochrana-schválenie. 

 

Uznesenie  č. 22/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

doporučuje 

starostovi obce zabezpečiť odborníka na vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci 

Malatíny a s tým súvisiace povinnosti vyplývajúce zo Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov a predložiť mandátnu zmluvu na schválenie. 

 

Zodpovedný : starosta obce                         Termín : 29.06.2018 

 

 
 
14.05.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 

 



K bodu programu č. 8. Text :   Majetkoprávne náležitosti – zámer predaja pozemkov. 
 

Uznesenie  č. 23/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo  

doručený list p. Jozefa Kováčika 

b) schvaľuje 

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

neskorších predpisov zámer predaja pozemkov KN-C parcela číslo 533/5–zastavané 

plochy a nádvoria – 97 m2, vytvorená z parcely KN-E č. 731/2 zastavaná plocha a 

nádvorie, vedených na liste vlastníctva číslo 738 katastrálneho územia obce Malatíny, GP 

č. 44026595-26/2018 zo dňa 13.3.2018 a to priamym predajom najmenej za cenu vo 

výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovených znaleckým posudkom č. 88/2018 zo 

dňa 23.04.2018. Všeobecná hodnota  pozemku KN-C parcela číslo 533/5 - zastavané 

plochy a nádvoria –  97 m2  je za cenu 1051,48 € za celú výmeru, t.j.10,84€/m2,   Lehota 

podávania cenových ponúk záujemcom je stanovená na 15 dní odo dňa zverejnenia 

zámeru na webovej stránke obce Malatíny. 

 

Zodpovedný : starosta obce                    Termín :  16.05.2018 

 
14.05.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 

K bodu programu č.9. Text :  Prijatie úveru na predfinancovanie Nenávratného finančného 

príspevku a prijatie bankovej záruky na financovanie investície „Úprava verejného 

priestranstva v obci Malatíny“ vo výške 30.743,40 eur. 

 

 

Uznesenie  č. 24/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

súhlasí s prijatím 

a) úveru na predfinancovanie NFP v objeme 30743,40 eur z Prima banky Slovensko,  a.s.,    

    Hodžova 11, 010 11 Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš 

 

b)bankovej záruky v objeme 30743,40 eur na krytie zálohovej platby z PPA z Prima banky   

   Slovensko,  a.s.,  Hodžova 11, 010 11 Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš 

 
14.05.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 



K bodu programu č.10 Text :  Doručené podania - Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. KN-C 37, 

KN-C 524/2 

  

 

Uznesenie  č. 25/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) berie na vedomie 

 

žiadosť o odpredaj  časti pozemku KN-C p.č.  37 a KN-C p.č. 524/2  k.ú. Malatíny pána Ing. 

Zdenka Palúcha, trvale bytom Vlkanovská 62/40, 976 31 Vlkanová. 

 

b) doporučuje 

starostovi obce  dať spracovať znalecký posudok znalcovi Ing. Miroslavovi Todákovi. 

 

14.05.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 

K bodu programu č.10. Text :  Doručené podania -  PRV 2014-2020 (Program rozvoja vidieka). 

 

Uznesenie  č. 26/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

poveruje 

starostu obce  

a) dať vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu a rekonštrukciu miestnej 

komunikácie  parcelné číslo KN-E 739, 730, 740 k.ú Malatíny zapísané na LV 738 

b) podať žiadosť o NFP  z PRV 2014-2020. 

 

Zodpovedný : starosta obce                                     Termín : 15.06.2018 

 

 

14.05.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 
 



 

K bodu programu č.10. Text :  Doručené podania -  Cenová ponuka na opravu miestnej 

komunikácie 
 

Uznesenie  č. 27/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo 

 predložené cenové ponuky na opravu miestnej komunikácie - číslo parcely KN-E  732/1 

LV číslo 738 

b)  schvaľuje 

             cenovú ponuku firmy DOPstav s.r.o. vo výške  2995,20 eur s DPH na opravu miestnej     

             komunikácie – číslo parcely KN-E 732/1 LV číslo 738 

 

 

 

 

14.05.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 

K bodu programu č.10. Text :  Doručené podania - MASK – Stredný Liptov 
 

Uznesenie  č. 28/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 

vypracovanie projektovej dokumentácie  a žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov 

v rámci opatrenia PRV 2014-2020 -  2.2. Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry – vo výške 8300 eur pre obec Malatíny. 
 

 

14.05.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 



K bodu programu č. 10. Text :  Doručené podania - Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov 

Malatíny. 
 

Uznesenie  č. 29/05/02/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 14.05.2018. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

informáciu o úprave komunikácie KN-E 731/2 Pozemkovým spoločenstvom bývalých 

urbárnikov Malatíny. 

 

14.05.2018 
 
 

Ing. Peter Pethö                                                                                                                                             
starosta obce 


