
 

 

K bodu programu č. 3 Text : Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Malatíny 

a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva. 

o Zloženie sľubu starostu obce do rúk odstupujúceho starostu obce, prevzatie insígnií 

a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce  

o Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Malatíny do rúk 

novozvolenému starostovi obce 

 

Uznesenie  č. 1/12/1/2018 
 z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 10.12.2018 

(1/12/1/2018 - 8/12/1/2018) 

_________________________________________________________________________________ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

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

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

b) k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolený starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva : 

                                            Martin Gejdoš 

                                            Radislav Hazucha 

                                                            Tomáš Hrnčiar 

                                                            Roman Kováč 

                                                            Miroslav Tkáč 

 
 V Malatínach 10.12.2018                                                                                                                                                   

                                                                    
                                                                                                                                        Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                 starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu programu č. 4. Text : Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Uznesenie  č. 2/12/1/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 10.12.2018) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 berie na vedomie určenie  

a)  zapisovateľa : p. Gabrielu Cabanovú 

b) overovateľov zápisnice :  1. Romana Kováča 

                                            2.Martina Gejdoša 

 

 
V Malatínach 10.12.2018                                                                                                                                                   
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                    starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

K bodu programu č. 5 Text : Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Uznesenie  č. 3/12/1/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 10.12.2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje, že 

       obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

       program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva   :      

 

1. Štátna hymna 
2. Otvorenie      

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Malatíny a odovzdanie osvedčení o 

zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva 

     Vykoná : predseda miestnej volebnej komisie 

o Zloženie sľubu starostu obce do rúk odstupujúceho starostu obce, prevzatie insígnií 

a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom obce  

o Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Malatíny do rúk 

novozvolenému starostovi obce 

o  Vystúpenie odstupujúceho starostu obce 

o Vystúpenie novozvoleného starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období     

4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na zriadenie komisií 

obce – voľba predsedov a členov komisií, voľba predsedu a  členov komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce. 

7. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch 

podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 

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



8. Voľba zástupcu starostu obce. 

9. Zriadenie dočasnej – inventarizačnej komisie- na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 a voľba predsedu a členov komisie. 

10. Určenie platu starostu 

11. Diskusia 

12. Záver 

V Malatínach 10.12.2018                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                  starosta obce 
 
 
 
K bodu programu č. 6 Text : Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, návrh na 

zriadenie komisií obce – voľba predsedov a členov komisií, voľba predsedu a členov komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 
 

Uznesenie  č. 4/12/1/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 10.12.2018 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) určuje 

voľbu komisií verejným hlasovaním 

b) z r i a ď u j e 

- dočasné komisie – pracovné komisie 

1. Mandátovú komisiu a Návrhovú komisiu 

2. Volebnú komisiu 

 

 

 

- stále komisie 

1. Komisia stavebná, bytová, životného prostredia, verejného poriadku 

2. Komisia kultúra, školstva, športu 

3. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce 

 

 

c) Volí 

I. – u dočasných pracovných komisií 

 

1. predsedu Mandátovej a Návrhovej komisie : Martin Gejdoš 

2. členov Mandátovej  a Návrhovej komisie  : Miroslav Tkáč, Tomáš Hrnčiar 

3. predsedu Volebnej komisie :  Radislava Hazuchu 

4. členov volebnej komisie : Romana Kováča a Tomáša Hrnčiara. 

 

II. - u stálych komisií 

 

1. predsedu Komisie stavebnej, bytovej životného prostredia, verejného poriadku : 

Miroslava Tkáča 

Členov : 1. Tomáša Hrnčiara - poslanca 

               2. Ladislava Kollára - občana 

               3. Veroniku Frniakovú   - občana     

 



2. predsedu Komisie kultúry, školstva, športu :  Martina Gejdoša 

Členov : 1.Romana Kováča - poslanca 

 

3. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce : 

Radislava Hazuchu 

Členov komisie na ochranu verejného záujmu :  

Členov : 1 Gejdoša Martina - poslanca 

               2.Tomáša Hrnčiara- poslanca 

 

 

  d) Ukladá 

 

I.  predsedom (stálych) komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce 

zasadnutie    obecného zastupiteľstva k voľbe členov komisií zoznam členov komisií 

spolu s písomným  súhlasom člena  pracovať v určenej komisii, ktorý bude podkladom 

ku ich voľbe. 

II. poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa rozhodli vzdať sa odmeny za výkon 

funkcie poslanca, doložiť čestným vyhlásením vzdanie sa odmien za 

vykonávanie  funkcie poslanca obecného zastupiteľstva  podľa článku 8 - Zásad 

odmeňovania poslancov  a to  v celej čiastke po dobu výkonu funkcie. 
    Zodpovední :  Martin Gejdoš 

                        Radislav Hazucha 

                                         Tomáš Hrnčiar 

                                         Roman Kováč 

                                         Miroslav Tkáč                  T: 13.12.2018 
 

 

V Malatínach 10.12.2018                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu programu č. 7 Text : Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

OZ v prípadoch podľa § 12  ods. 2 prvá veta,  ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov 
 

Uznesenie  č. 5/12/1/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 10.12.2018. 

_________________________________________________________________________________ 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) p o v e r u j e 

     poslanca Martina Gejdoša  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

b) u k l a d á 

      Obecnému úradu v Malatínach pripraviť písomné poverenie obecného zastupiteľstva pre  

      p. Martina Gejdoša a predložiť  na podpis 

      

     Termín: do 15.01.2019 
 

  V Malatínach 10.12.2018                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                    starosta obce 
 

 

 

 

 
K bodu programu č. 8 Text : Voľba zástupcu starostu obce 
 

Uznesenie  č. 6/12/1/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 10.12.2018. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach v zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 zákona . 369/1990   

Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)  

a) berie na vedomie, že Ing. Jaroslav Podhorány poveril funkciou zástupcu starostu p. 

Radislava Hazuchu, bytom: 032 15 Malatíny 148 ako poslanca neuvoľneného na výkon 

uvedenej funkcie.  

b) určuje mu okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený zástupca starostu vykonávať:    

 1) dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností 

 2) koordinácia spoločenských a kultúrnych podujatí v Obci Malatíny organizovaných obcou     

     alebo spoločenskými organizáciami v obci  

3) v súčinnosti s OcÚ Malatíny koordinuje činnosť všetkých komisií zriadených pri obecnom 

zastupiteľstve v Malatínach  

4) vypracovanie odborných usmernení a metodických pokynov vo zverenej oblasti  

5) pripomienkovanie všeobecných záväzných noriem, interných predpisov a iných riadiacich    

    aktov  

6) vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva v neprítomnosti starostu obce 

 

 

  V Malatínach 10.12.2018                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                    starosta obce 



K bodu programu č. 9 Text : Zriadenie dočasnej – inventarizačnej komisie- na vykonanie 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 a voľba predsedu 

a členov komisie. 

 
 

Uznesenie  č. 7/12/1/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 10.12.2018. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) zriaďuje 

inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2018 

b) volí 

predsedu inventarizačnej komisie : Miroslava Tkáča 

členov inventarizačnej komisie : 1. Tomáša Hrnčiara - poslanca 

                                                        2.Radislava Hazuchu - poslanca 

                                                        3.Gabrielu Cabanovú - občana 

                                                        4. Libušu Moravčíkovú  - zamestnanca obce         

 

 V Malatínach 10.12.2018                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                    starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu programu č. 10 Text : Určenie  mesačného platu starostu 
 

Uznesenie  č. 8/12/1/2018 
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Malatíny, zo dňa 10.12.2018. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

I. 

k o n š t a t u je, ž e 

a)  

základný mesačný plat starostu obce Malatíny je určený podľa § 3 a 4 ods. 1) zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov, ako 1,65.–násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve 

Slovenskej republiky vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu  Slovenskej republiky 

za predchádzajúci kalendárny rok, v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom 

najneskôr 90 dní pred voľbami a to v rozsahu 75% v zmysle uznesenia  č. 51/08/04/2018. 

 
 

b) mesačný plat starostu sa upravuje každoročne vždy po oficiálnom zverejnení priemernej 

mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci rok na základe údajov 

Štatistického úradu  SR s účinnosťou od 01.01. príslušného roka. 

 
II. 

 

u r č u j e 

základný mesačný plat starostu obce Malatíny Ing. Jaroslava Podhorányho v súlade s § 3 a 4 

ods. 1)  zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 10.12.2018. 
 
 
 
 
V Malatínach 10.12.2018                                                                                                                                                      
                                                                                                                                          Ing. Jaroslav Podhorány 
                                                                                                                                                    starosta obce 
 


