
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 23/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa28.06.2017 

(23/06/03/2017 -37/06/03/2017) 

_________________________________________________________________________________ 

 

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. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malatíny na druhý polrok 2017 - schválenie 
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Malatíny k návrhu záverečného účtu  obce Malatíny za rok 

2016 
6. Záverečný účet obce Malatíny za rok 2016 – schválenie 
7. Návrh VZN č. 1/2017 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Malatíny – prejednanie 
8. Doručené podania 
9. Rozpočtové opatrenia č. 3/2017 
10. Rôzne 
11. Záver. 

 
    Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 
 

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

 

Uznesenie  č. 24/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa28.06.2017 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie 

 

a) overovateľov zápisnice  : 1. Cabanová Gabriela 

                                            2. Gejdoš Martin 

 

       b)  zapisovateľky :  Libuše Moravčíkovej 
 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 



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

 

Uznesenie  č. 25/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa 20.04.2017 

. 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

K bodu programu č. 4. Text : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malatíny na druhý 
polrok 2017 – schválenie. 

 

Uznesenie  č. 26/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

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 2017, 

ktorý je prílohou tohto uznesenia 

 

c) p o v e r u j e  

Bc. Gabrielu Moravovú, hlavnú kontrolórku obce Malatíny vykonať kontroly 

schválené v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017.  
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 

 



K bodu programu č. 5. Text : Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Malatíny k návrhu záverečného 
účtu obce Malatíny za rok 2016. 

 

Uznesenie  č. 27/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce Malatíny k záverečnému účtu obce  Malatíny za rok 2016. 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

K bodu programu č. 6. Text : Záverečný účet obce Malatíny za rok 2016 - schválenie 

 

Uznesenie  č. 28/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) konštatuje, že 

Obec Malatíny dosiahla k 31.12.2016 nasledovné výsledky hospodárenia : 

1. Prebytok bežného rozpočtu vo výške    :                         28.572,94 € 

2. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške  :                      8.935,21€ 

3. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške :    19.637,73€ 

4. Schodok finančných operácií vo výške :                          19.637,73€ 

5. Súhrnný výsledok rozpočtového hospodárenia 

       po zapojení finančných operácií je prebytok vo výške :           0,00€ 

 

b) schvaľuje 

1. výsledok hospodárenia obce Malatíny za rok 2016 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 : 19.637,73€ 

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

19.637,73€ 

3. zostatok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2016 znížený o schodok finančných operácií 

v čiastke 0,00€ 

4. záverečný účet obce Malatíny a celoročné hospodárenie obce Malatíny v roku 2016 bez 

výhrad 

 

 

 

. 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 



K bodu programu č. 7. Text : Návrh VZN č. 1/2017 o vylepovaní volebných plagátov na území obce 
Malatíny – prejednanie 
 

Uznesenie  č. 29/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo  

návrh VZN č. 1/2017 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Malatíny 

b) berie na vedomie 

návrh VZN č. 1/2017 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Malatíny 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

K bodu programu č. 8. Text :  Doručené podania – Žiadosť o odkúpenie parcely KN C parcela číslo 
133/4, 133/6  a 133/7. 

Uznesenie  č. 30/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

a) prerokovalo  

doručený list p. Tomáša Hrnčiara a Barbory Jurkovej 

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 133/4 –zastavané 

plochy a nádvoria – 71 m2, KN-C parcela číslo 133/6 – zastavané plochy a nádvoria – 19 

m2  a KN –C  parcela číslo 133/7 – zastavané plochy a nádvoria – 13 m2, vedených na 

liste vlastníctva číslo 276 katastrálneho územia obce Malatíny, priamym predajom 

najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovených znaleckým 

posudkom č. 131/2017 zo dňa 6.6.2017. Všeobecná hodnota  pozemku KN-C parcela 

číslo 133/4 - zastavané plochy a nádvoria –   71 m2  je za cenu  623,38€ za celú výmeru, 

t.j. 8,78€/m2,   všeobecná hodnota  pozemku KN-C parcela číslo 133/6 - zastavané 

plochy a nádvoria –  19 m2  je za cenu  138,89€ za celú výmeru, t.j.  7,31€/m2,  

všeobecná hodnota  pozemku KN-C parcela číslo 133/7 - zastavané plochy a nádvoria –  

13 m2  je za cenu  95,03€ za celú výmeru, t.j.  7,31€/m2. Lehota podávania cenových 

ponúk záujemcom je stanovená na 15 dní odo dňa zverejnenia zámeru na webovej stránke 

obce Malatíny. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 



K bodu programu č.  8 Text :  Doručené podania - Žiadosti  o pridelenie obecného nájomného bytu 
a výpoveď zmluvy o nájme bytu nájomcom. 

 

Uznesenie  č. 31/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) prerokovalo  

doručené žiadosti o prenájom obecného nájomného bytu a výpoveď zmluvy o nájme bytu 

nájomcom. 

b) berie na vedomie 

doručené žiadosti o prenájom obecného nájomného bytu a výpoveď zmluvy o nájme bytu 

nájomcom. 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

K bodu programu č. 9 Text :  Rozpočtové opatrenia č. 3/2017 

Uznesenie  č. 32/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

 rozpočtové opatrenie č. 3/2017, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia  

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu programu č. 10 Text :  Rôzne – Neplatiči daní a poplatkov v obci Malatíny 
k 28.6.2017 

 

Uznesenie  č. 33/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie   

správu o neplatičoch daní a poplatkov v obci Malatíny k 28.6.2017, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou uznesenia.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

K bodu programu č. 10 Text :  Rôzne – Úprava cesty  a priekopy pri RD 43 

 

Uznesenie  č. 34/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

doporučuje   

starostovi obce dať vypracovať cenovú ponuku na úpravu cesty a priekopy firme Pavol 

Gejdoš  Dopstav, 032 14 Ľubeľa 75  

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 10 Text :  Rôzne –  Verejné osvetlenie 

Uznesenie  č. 35/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

berie na vedomie   

              úpravu nastavenia večerného zapínania verejného osvetlenia v obci Malatíny 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

K bodu programu č. 10 Text :  Rôzne – Protipovodňové opatrenia 

Uznesenie  č. 36/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

doporučuje 

starostovi obce vyzvať Slovenskú správu ciest o úpravu priekop  pri  komunikácii – cesty III. 

triedy(Stredné Malatíny). 

   

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu programu č. 10 Text :  Rôzne – Westernový večer 

Uznesenie  č. 37/06/03/2017 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 28.06.2017. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

  schvaľuje   

               príspevok na kultúrne podujatie „Westernový večer“ rekreačnému zariadeniu MAGURA 

VILLAGE s.r.o. Malatíny  č. 132 - vo výške 150€. 

 

 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 


