
K bodu programu č. 1. Text : Otvorenie 

Uznesenie  č. 70/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 

(70/10/06/2018-80/10/06/2018) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje,  že 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

nasledovný program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva : 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 – schválenie 

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2019 a 

roky 2020 a 2021. 

6. Návrh rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej štruktúry na rok 2019 

a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021  bez záväznosti.  

7. Návrh na  vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015 – 2018  
v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov. 

8. Doručené podania 

9. Záver 

 

 

31.10.2018 

    Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

 
 

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

 

Uznesenie  č. 71/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie 

 

a) overovateľov zápisnice  : 1. Martina Gejdoša 

                                           2. Ing. Jaroslava Podhorányho 

 

b) zapisovateľa : Libušu Moravčíkovú 

 

31.10.2018 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 



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

 

Uznesenie  č.72/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

       správu o plnení uznesení prijatých dňa 12.09.2018. 

. 

31.10.2018 

 

                                                                                                                                          Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             starosta obce 

 

K bodu programu č. 4. Text : Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019 - schválenie 

 

Uznesenie  č. 73/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 

 

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 1. polrok 2019, 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 1. polrok 2019.  

            

 

 

 

31.10.2018 

 

                      Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                             starosta obce 
 
 



K bodu programu č. 5. Text : Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 

obce Malatíny na rok 2019 a roky  2020 a 2021 

 

Uznesenie  č. 74/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 

  

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 
berie na vedomie 
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny pre rok 2019 a roky 
2020 a 2021, ktoré je súčasťou tohto uznesenia 
 
 
 
31.10.2018 

 
  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 

 

 

 

K bodu programu č. 6. Text : Návrh rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej 

štruktúry na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021 bez záväznosti 

 

Uznesenie  č. 75/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) b e r i e  n a   v e d o m i e 

 

Predložený návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2019 a roky 2020-2021 

 

b) k o n š t a t u j e, že 

 

    1. Rozpočet na rok 2019, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový  

        vo výške 22.000,00 eur, po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet na strane    

        príjmov  117.045,00 eur a na strane  výdavkov  117.045,00 eur.  

        Rozpočet ako celok je vyrovnaný 

   2.Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške                        25.595,00 eur  

   3.Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške                                             117.045,00 eur 

  4.Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške                                             91.450,00 eur 

  5.Kapitálový rozpočet je zostavený vo výške                                            -3.595,00 eur 

  6.Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške                                                 0,00 eur 

  7.Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške                                       3.595,00 eur 

  8. Schodok kapitálových operácií je krytý   

     z prebytku bežného rozpočtu vo výške                                                     3.595,00 eur 

  9.Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške                                    0,00 eur 

10.Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške                        22.000,00 eur 

11.Schodok finančných operácií je krytý  



      prebytkom bežného a kapitálové rozpočtu vo výške                              22.000 eur 

 

c) s c h v a ľ u j e    

   1. Rozpočet obce Malatíny na rok 2019 v záväznosti bez programovej štruktúry a viacročný  

       rozpočet  na roky  2020 – 2021  bez záväznosti.  

   2.Bežný rozpočet na rok 2019 v príjmovej časti  vo výške                   117.045,00 eur 

                                                    vo výdavkovej časti    vo výške              91.450,00 eur 

   3.Kapitálový rozpočet na rok 2018 v príjmovej časti    vo výške                     0,00 eur 

                                                     vo výdavkovej časti     vo výške               3.595,00 eur 

   4.Finančné operácie na rok 2018 príjmové                    vo výške                     0,00 eur                                                                    

                                                            výdavkové                  vo výške         22.000,00 eur 

 

 

 

 
            31.10.2018 

                                                                                                                           Ing. Peter Pethö  
                                                                                                                                starosta obce 

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu č. 7. Text : Návrh na  vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 

v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015-2018 v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení 

neskorších predpisov.  

                                                 

Uznesenie  č. 76/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest 
 
schvaľuje  
 
vyplatenie náhrady platu starostu obce Malatíny  Ing. Petra Pethö za nevyčerpanú dovolenku v počte 
20 dní. 
 
 
 
31.10.2018 

  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 
 
 
 



 
 
 
 

K bodu programu č. 8. Text : Doručené podania - Rozpočtové opatrenie č. 8/2018  
 

Uznesenie  č. 77/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  
 
schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 8/2018 ,  ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 
 
 
 
 
31.10.2018 

  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu programu č. 8. Text : Doručené podania – úprava poškodenej komunikácie KN-E 731/2 
a úprava priekop pri obecnej komunikácii z kultúrnym domom v časti Nižné Malatíny  
 

Uznesenie  č. 78/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  
 
schvaľuje 
úpravu krajníc, úpravu priekop v časti komunikácie  KN-E 731/2, odstránenie náletových drevín, 
čistenie priepustov ako aj úpravu priekop pri obecnej komunikácii v časti Nižné Malatíny za 
kultúrnym domom vo výške 1740,00 eur s DPH - firmou DOPstav Pavol Gejdoš. 
 
 
31.10.2018 

  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 
 
 
 



 
 
 
 
K bodu programu č. 8. Text : Doručené podania – Zastavovacia štúdia – IBV v časti Nižné Malatíny   
lokalita Kiartov  
 

Uznesenie  č. 79/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  
 
schvaľuje 
zastavovaciu štúdiu IBV v  časti Nižné Malatíny lokalita Kiartov. 
 
 
 
31.10.2018 

  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu programu č. 8. Text : Doručené podania – autobusová zastávka - oprava  
 

Uznesenie  č. 80/10/06/2018 
z riadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 31.10.2018. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  
 
schvaľuje 
opravu poškodenej autobusovej zastávky 
 
 
31.10.2018 

  Ing. Peter Pethö 

 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


