
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 28.02.2022  

o 09:00 hod., v budove Kultúrneho domu.  

 

Zápisnica  28.02.2022            overovatelia:   1. Miroslav Tkáč  2. Roman Kováč 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  
Počet poslancov:   4 
Počet prítomných:   1 
Neprítomný/-í:    0 
 
 

P r o g r a m 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine - prerokovanie 
5. Rôzne 
6. Záver  

 
 

R o k o v a n i e 
 

1/ Otvorenie  
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 09:00 hod., a viedol starosta obce Ing. 
Jaroslav Podhorány. Privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so 
zákonom č.369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní štyria z piatich poslancov obecného 
zastupiteľstva (ďalej len OZ) a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko je prítomný 
potrebný počet poslancov. Poslanci hlasovali o programe.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 9/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  

I. konštatuje, že 
obecné zastupiteľstvo  je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

II. schvaľuje  
program zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Malatíny v nasledovnom znení:  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine - prerokovanie  
5. Rôzne 
6. Záver  

 
Hlasovanie:  

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    
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Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
Ku schválenému programu starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány navrhol zmenu, a to vypustenie 
bodov programu 3. Kontrola plnenia uznesení a 5. Rôzne z rokovania, nakoľko sa jedná o mimoriadne 
zasadnutie OZ a vypustené body budú predmetom najbližšieho zasadnutia OZ. Poukázal pri tom na 
krátkosť času, ktorý uplynul od predchádzajúceho zastupiteľstva konaného dňa 17.02.2022. Poslanci 
návrh prerokovali a hlasovali o navrhovanej zmene programu. 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 10/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach schvaľuje navrhovanú zmenu programu a následné prečíslovanie 
bodov programu tak, že bod 3. Kontrola plnenia uznesení a bod 5. Rôzne nebudú predmetom 
mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
schvaľuje 
zmenu programu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine - prerokovanie 

4. Záver 

Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 

 
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
Ing. Jaroslav Podhorány starosta obce určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú pracovníčku 
obecného úradu a overovateľov zápisnice, poslancov Miroslava Tkáča a Romana Gejdoša. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 11/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
berie na vedomie určenie  

a. zapisovateľa:        Ing. Zuzana Jašková 

b. overovateľov zápisnice:  1. Miroslav Tkáč  
2. Roman Kováč 
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Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
3/ Mimoriadna situácia v súvislosti s vojnou na Ukrajine - prerokovanie 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány zosumarizoval poslancom informácie o vyhlásenej  mimoriadnej 
situácii z dôvodu vojny na Ukrajine. Informoval o opatreniach štátnych orgánov v súvislosti 
s očakávaným príchodom utečencov na Slovensko. Uviedol, že štátne orgány postupne vypracovávajú 
plány pomoci a plány opatrení, o čom je naša obec pravidelne informovaná prostredníctvom odboru 
krízového riadenia Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši. Ďalej uviedol, že zo strany štátu  je 
požiadavka na aktualizáciu dokumentácie civilnej obrany, na čom momentálne obecný úrad pracuje. 
Zároveň uviedol, že všetky aktuálne informácie v súvislosti s vojnou obecný úrad zverejňuje na svojej 
internetovej stránke. Starosta obce poslancom oznámil, že dňa 1. marca 2022 sa bude konať 
zasadnutie Krízového štábu okresu Liptovský Mikuláš, na ktoré sú pozvaní všetci starostovia a primátori 
obcí a miest a ktorého sa taktiež zúčastní. O výsledkoch zasadnutia bude poslancov operatívne 
informovať. Následne prebehla diskusia. Poslanci v rozprave vojnový konflikt odsúdili a zhodli sa, že by 
sa aj naša obec mala zapojiť do pomoci Ukrajine. Poslanec Roman Kováč navrhol zbierku materiálnej 
pomoci v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou. Za koordinátora zbierky materiálnej pomoci bol 
navrhnutý Roman Kováč. Vyššie uvedené informácie a návrhy starostu obce a poslancov OZ boli 
následne prerokované. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 12/2/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
I. berie na vedomie 
Informácie starostu obce o opatreniach a požiadavkách zo strany štátnych orgánov v súvislosti 
s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu vojny na Ukrajine 
II. prerokovalo  
Mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s vojnou na Ukrajine 
III. schvaľuje  

a. vyhlásenie zbierky materiálnej pomoci v obci v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou 
b. koordinátora materiálnej zbierky v obci Malatíny poslanca Romana Kováča  

IV. poveruje 
starostu obce, aby zabezpečil všetky potrebné úkony a nevyhnutné opatrenia v súvislosti s vyhlásenou 
mimoriadnou situáciou z dôvodu vojny na Ukrajine. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 
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Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
4/ Záver 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 10:00 
hod. 
 
Zapisovateľka:   Ing. Zuzana Jašková 
Overovatelia:   1. Miroslav Tkáč 
   2. Roman Kováč 
         
 
 
 
         Jaroslav Podhorány 
               starosta obce 


