Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 25.02.2021
o 16:00 hod., v budove Kultúrneho domu.

Prítomní:
Počet poslancov:
Počet prítomných:
Neprítomný/-í:

podľa prezenčnej listiny
5
3
Radislav Hazucha, Tomáš Hrnčiar

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o priebehu prác na vodnom toku Malatianky
II. stupeň povodňovej aktivity - prerokovanie
Doručené podania
Rôzne
Záver

Rokovanie
1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 16:00 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 traja 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. 1/1/2021
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o priebehu prác na vodnom toku Malatianky
II. stupeň povodňovej aktivity - prerokovanie
Doručené podania
Rôzne
Záver
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Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x

x
x

x
x

spolu

3

3

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x
x

2

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce, určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú, pracovníčku
obecného úradu a overovateľov zápisnice, poslancov Romana Kováča a Miroslava Tkáča.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2/1/2021
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. Roman Kováč
2. Miroslav Tkáč
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x

x
x

x
x

spolu

3

3

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x
x

2

3/ Kontrola plnenia uznesení
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ, starosta obce Ing. Jaroslav
Podhorány informoval poslancov OZ, že návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2021 a roky 2022 a 2023
schválený uznesením č. 5/6/2020 zo dňa 10.12.2020 bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na
internetovej stránke obce. Ďalej informoval, že Výročná správa obce Malatíny za rok 2019 a Správa
z auditu účtovnej závierky za rok 2019, ktorú OZ zobralo na vedomie uznesením č. 6/6/2020 zo dňa
10.12.2020 boli zverejnené na úradnej tabuli obce aj na internetovej stránke obce. Starosta obce Ing.
Jaroslav Podhorány informoval, že VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, na ktorom sa OZ uznieslo uznesením č. 8/6/2020 dňa 10.12.2020 ako aj VZN č.
2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
na ktorom sa OZ uznieslo uznesením č. 9/6/2020 dňa 10.12.2020 boli zverejnené na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce. Vo veci doručenej žiadosti Bc. Oľgy Královenskej o riešenie susedských
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vzťahov v súvislosti s výstavbou rodinných domov, starosta obce informoval poslancov OZ, že
postupoval v súlade s uznesením OZ č. 11/6/2020 zo dňa 10.12.2020, inicioval zasadnutie Komisie
stavebnej, bytovej, životného prostredia a verejného poriadku. Ďalej informoval, že zasadnutie komisie
sa konalo dňa 17.12.2020, na ktorom sa členovia komisie uzniesli, že vykonajú obhliadku na tvare
miesta a prizvú dotknuté strany, aby si vypočuli ich názory na vec. Miestna obhliadka na tvare miesta
sa uskutočnila dňa 23.12.2020, za účasti členov komisie, starostu obce a stavebníkov rodinných domov
p. Sekeja a p. Oleja. Pani Královenská sa z účasti na miestnej obhliadke dopredu ospravedlnila. Komisia
sa uzniesla, že žiadosť nie je možné riešiť, nakoľko žiadateľka sa nezúčastnila. V tejto súvislosti starosta
obce uviedol, že v tejto lokalite je medzi dotknutými stranami už od novembra minulého roka v riešení
problematika prístupovej cesty, odvodnenia a oplotenia, ktorú rieši spoločný stavebný úrad
v Liptovskom Mikuláši. Preto pri riešení problematiky v oblasti stavebného práva dôjde aj na úpravu
práv oboch dotknutých strán a teda aj susedských vzťahov, o čom bude starosta obce poslancov OZ
informovať.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3/1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ obce Malatíny.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha

x

Za

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

Tomáš Hrnčiar

x

Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x

x
x

spolu

3

3

2

4/ Informácia o priebehu prác na vodnom toku Malatianky
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o priebehu prác na čistení vodného
toku Malatianky a úpravy jej brehov po povodni z júna 2020. Práce vykonáva správca vodného toku
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – Správa horného Váhu, Ružomberok. Ďalej informoval, že
práce na odstraňovaní škôd po povodní sa vykonávajú počas II. stupňa povodňovej aktivity, ktorý stále
v obci trvá. A to z dôvodu refundácie finančných prostriedkov od štátu. Zároveň informoval, že práce
na čistení toku po povodni budú v najbližšej dobe ukončené. Zeminu z čistenia toku správca odstráni,
keď bude terén suchší, aby mali prístup mechanizmy a ťažká technika. Dočistenie toku Malatianky
správca toku vykoná už v rámci bežnej údržby.
Na základe podaných informácií prebehla diskusia, v ktorej poslanci požadovali dočistenie niektorých
úsekov toku a úpravu brehov toku, a odporučili starostovi obce na doriešenie veci kontaktovať správcu
toku.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4/1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
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I. berie na vedomie
Informácie o priebehu prác na vodnom toku Malatianky
II. odporúča
starostovi obce, aby požiadal správcu vodného toku SVP, š.p., o dočistenie vodného toku Malatianky
a úpravu brehov na vyšpecifikovaných úsekoch toku podľa požiadaviek poslancov.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x

x
x

x
x

spolu

3

3

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x
x

2

5/ II. stupeň povodňovej aktivity - prerokovanie
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov s priebehom II. stupňa povodňovej aktivity
na území obce Malatíny (ďalej len „SPA“), ktorý bol vyhlásený pri povodni v júny minulého roku.
Starosta obce informoval poslancov OZ o priebehu vykonaných prác správcom toku SVP, š.p.,
v súvislosti s odstraňovaním dôsledkov spomenutej povodne. Povodeň zničila aj ČOV pre obecné
nájomné bytovky a most v Nižných Malatínach. Ich rekonštrukciu obec zabezpečila ešte v minulom
roku. Starosta obce ďalej ozrejmil, že práce na odstraňovaní škôd z povodne je možné robiť iba počas
vyhláseného povodňového stupňa. Keďže práce spojené s odstraňovaním škôd už boli ukončené, obec
chce čo najskôr žiadať o refundáciu vynaložených finančných nákladov od štátu prostredníctvom
Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši. A to je možné až po odvolaní II. SPA na území našej obce.
Na základe podaných informácií prebehla diskusia, v ktorej odznelo, či správca toku dokončí dočistenie
a úpravu brehu toku Malatianky v obci aj po odvolaní SPA. Preto sa poslanci OZ zhodli a odporučili
starostovi obce odkonzultovať problematiku so správcom toku.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 5/1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, po prerokovaní
I. berie na vedomie
Informáciou starostu obce o priebehu vykonaných prác správcom toku SVP, š.p., v súvislosti
s odstraňovaním dôsledkov povodne počas II. stupňa povodňovej aktivity
II. odporúča
starostovi obce, aby odvolal II. stupeň povodňovej aktivity po konzultácii so správcom toku Malatianky
SVP, š.p.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
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x
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Proti
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x
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Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x

x
x

spolu

3

3

2

6/ Doručené podania – Výzva č. 3 Správy ciest ŽSK k odstaveniu nákladného vozidla a prívesu na
telese cesty III/2324 v intraviláne obce Malatíny.
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s výzvou č. 3, ktorú obec Malatíny
obdržala na vedomie od Správy ciest ŽSK v súvislosti s nákladným vozidlom a prívesom p.
Královenského odstaveného na telese cesty III/2324 v intraviláne obce. Vo výzve sa uvádza, že Správa
ciest ŽSK opakovane vyzýva vlastníka vozidiel na ich bezodkladné odstránenie z telesa cesty. Zároveň
vo výzve správca cesty definuje vlastníkovi vozidiel hranice cestného telesa a vysvetľuje mu vlastníctvo
cesty ako stavby. V tejto súvislosti starosta obce uviedol, že obec Malatíny taktiež zaslala vlastníkovi
vozidiel na základe jeho dotazu vysvetľujúci mail k rozdielu medzi vlastníctvom k pozemku a stavbe. Zo
strany obce mu bolo taktiež v maily vysvetlené, že výzvu obdržal z dôvodu, že parkovanie nákladného
vozidla nielen znemožňuje údržbu cesty, ale ohrozuje aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
V tejto súvislosti starosta obce informoval poslancov o sťažnosti oficiálne podanej na ŽSK, ktorou sa
obec Malatíny sťažuje na to, že správca cesty riadne nevykonával zimnú údržby v určenom úseku vo
Vyšných Malatínach. Správca cesty to odôvodnil práve spomenutým odstaveným ťahačom s návesom
a niekoľkými neúspešnými pokusmi vyzvať vlastníka vozidiel na ich odstránenie. Z tohto dôvodu
správca štátnej cesty inicioval stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupca cestného správneho orgánu
(Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií), zástupca Správy
ciest ŽSK – závodu Liptov a starosta obce s odporúčaním posúdiť dopravnú situáciu v predmetnom
úseku cesty príslušným dopravným inšpektorátom. Výsledkom posúdenia dopravnej situácie bolo
určenie trvalého obojsmerného zvislého dopravného značenia v predmetnom úseku cesty s osadením
dopravných značiek „zákaz státia“. Toto určenie ZDZ vydal príslušný cestný správny orgán pre cesty III.
triedy Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OULM-OCDPK-2021/002093-003 dňa 24.02.2021 na základe súhlasného stanoviska Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, okresného dopravného inšpektorátu č. ORP-LMODI-49-018/2021 zo dňa 02.02.2021 a na základe súhlasného spoločného vyjadrenia Správy ciest ŽSK
ako správcu cesty a Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka cesty č. 7/2021/114/tsú-8 zo dňa
28.01.2021. Následne starosta obce všetky vyjadrenia poslancom OZ prečítal a predložil
k nahliadnutiu.
Na základe podaných informácií prebehla diskusia a poslanci vec prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 6/1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. prerokovalo
doručené podanie – výzvu č. 3 Správy ciest ŽSK k odstaveniu nákladného vozidla a prívesu na telese
cesty III/2324 v intraviláne obce Malatíny
II. žiada
starostu obce, aby z dôvodu zlepšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky najmä pre zlepšenie
prejazdnosti a vykonávania údržby cesty, zabezpečil obojsmerné trvalé dopravné značenie v súlade s
určením Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.OULM-OCDPK-2021/002093-003 zo dňa 24.02.2021.
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Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x

x
x

x
x

spolu

3

3

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x
x

2

6/ Doručené podania – cenová ponuka na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenej cenovej ponuke na
rekonštrukciu verejného osvetlenia č. CN 200013 zo dňa 19.02.2021 od Jozef Urban – UNI servis, IČO
36992836, 032 14 Ľubeľa 525 vo výške 1510,- EUR. V tejto súvislosti poukázal na dlhodobé problémy
a poruchovosť verejného osvetlenia v obci, čo má vplyv na bezpečnosť, ochranu zdravia a majetku
občanov. Zároveň uviedol, že vzhľadom na malý rozsah prác je náročné obstarať zhotoviteľa, ktorý by
uskutočnil rekonštrukciu v stanovenej lehote a zodpovedajúcej cene. Preto je pre obec prínosom, že
sme obstarali lokálneho zhotoviteľa, ktorý uskutoční rekonštrukciu v stanovenom rozsahu, v termíne
a najmä cene. Následne poslanci vec prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 7/1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. berie na vedomie
informáciu starostu obce o poruchách verejného osvetlenia v obci
II. prerokovalo
cenovú ponuku na rekonštrukciu verejného osvetlenia č. CN 200013 zo dňa 19.02.2021 od Jozef Urban
– UNI servis, IČO 36992836, 032 14 Ľubeľa 525
III. schvaľuje
rekonštrukciu verejného osvetlenia v rozsahu cenovej ponuky č. CN 200013 zo dňa 19.02.2021 od Jozef
Urban – UNI servis, IČO 36992836, 032 14 Ľubeľa 525 vo výške 1510,- EUR
IV. žiada
starostu obce, aby zabezpečil rekonštrukciu verejného osvetlenia v súlade s bodom III. tohto uznesenia
v termíne do 31.03.2021.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x

x
x

x
x

spolu

3

3
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x
x
x
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2
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7/ Rôzne
V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:
Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce :
• informoval poslancov OZ o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Malatíny, ktorá
dosiahla v roku 2020 úroveň 61,13 %. Toto vynikajúce percento sa darí obci dosahovať najmä
vďaka triedeniu zeleného odpadu do pridelených kompostérov. Ďalej uviedol, že od percenta
vytriedenosti komunálnych odpadov sa odvíja zákonom stanovený poplatok za uloženie
komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládke odpadov tzv. skládkovanie. V tomto
roku bude obec platiť 11 eur za tonu odpadu. Je to najnižší možný poplatok, ktorý je obec
povinná podľa zákona platiť za skládkovanie. Preto je potešiteľné, že už druhý rok za sebou sa
obci a najmä jej občanom darí udržať tento trend. Starosta obce sa poďakoval občanom, že sú
uvedomelí a odpady triedia. V tejto súvislosti uviedol, že v obci na jar pribudne kontajner na
separovaný zber kuchynských odpadov z domácností a zberná nádoba na jedlé tuky a oleje z
domácností. Obec o tom občanom podá včas informáciu.
• informoval, že od 15.02.2021 do 31.03.2021 prebieha elektronické samosčítanie obyvateľov
SR prostredníctvom elektronického formulára na stránke Štatistického úradu SR
www.scitanie.sk. Uviedol, že momentálne prebieha v médiách informačná kampaň, v ktorej sa
kladie dôraz na bezkontaktné elektronické samosčítanie. Preto je potrebné pomôcť pri sčítaní
svojim blízkym najmä seniorom, ak o to požiadajú. Ďalej poslancov informoval, že tí z občanov
obce, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu alebo nevedia sčítať sami, budú mať možnosť sčítať
sa pomocou sčítacieho asistenta. Asistované sčítanie bude prebiehať v 6-týždňovej lehote v
období medzi 1.4.2021 a 31.10.2021 na základe žiadosti občana. V obci Malatíny je určeným
sčítacím asistentom pracovníčka obecného úradu p. Jašková. Žiadna iná osoba. Preto je
potrebné si dávať pozor na podvodníkov. Všetky informácie obec zverejnila na internetovej
stránke obce. Zároveň boli tieto informácie vyhlásené aj miestnym rozhlasom. Obecný úrad
bude informácie o sčítaní aktualizovať a pravidelne ich občanom pripomínať.
• informoval, že v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a spustení covidautomatu zo strany
štátu sú občania povinní sa preukazovať potvrdeniami o prekonaní ochorenia resp. potvrdením
o negatívnom výsledku AG-testu alebo PCR-testu. Zároveň informoval, že obyvatelia sa môžu
dať otestovať v mobilných odberných miestach vytvorených v meste Liptovský Mikuláš,
Liptovský Hrádok a Ružomberok. Zároveň sa pravidelne testuje v obci Partizánska Ľupča, ku
ktorej je pričlenená na testovanie aj obec Malatíny. Preto obyvatelia našej obce nemusia mať
obavy, že by v Partizánskej Ľupči nebolo dostatok testov aj pre našich obyvateľov. Informácie
o testovaní obecný úrad pravidelne zverejňuje na svojej internetovej stránke a vyhlasuje v
miestnom rozhlase.
• v súvislosti s informáciami, ktoré boli prejednávané na decembrovom zastupiteľstve v roku
2020 pri schvaľovaní VZN č. 2/2020 o miestnej dani a poplatku za komunálny odpad vo veci
užívania obecného humna jedným z poslancov OZ, starosta obce oboznámil poslancov o
existencii zápisnice zo zasadnutia OZ zo dňa 26.06.1995 a uznesenia č. 29/1995, v ktorom sa
uvádza, že p. Jozef Tomko (vtedajší člen OZ) požiadal OZ o možnosť uskladnenia svojho náradia
v obecnom humne v Malatínach. Na uvedenom OZ mu poslanci žiadosť schválili a určili
nájomné vo výške 30,- Sk na 1 mesiac s výpovednou lehotou na 2 mesiace, pričom nájomná
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zmluva sa uzavrela od 01.07.1995. O tejto veci starostu informovala p. M. Pethövá, ktorá bola
v tej dobe kontrolórkou obce. Následne prebehla medzi poslancami diskusia. Starosta obce
informoval poslancov, že preverením verejne prístupných informácií o vlastníctve k
predmetnému humnu bolo zistené, že obec nie je vlastníkom a ani spoluvlastníkom tejto
stavby ani pozemku pod ňou
informoval, že v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, obecný úrad zabezpečil 700 ks
certifikovaných respirátorov FFP2 v celkovej sume 420,- Eur. Respirátory budú postupne
odovzdané občanom v počte 3 kusy na osobu vo veku 10 rokov a viac s trvalým pobytom v obci
Malatíny. Informácia bude oznámená občanom prostredníctvom miestneho rozhlasu. Zároveň
bude zverejnená aj na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.
Informoval, že obci bola pridelený od PPA nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
obecnej Zvonice v sume 10 822,64 Eur t.j. v celkovej žiadanej sume. Momentálne obec čaká na
doručenie zmluvy od PPA.
Martin Gejdoš, poslanec OZ:
poukázal na nastavenie verejného osvetlenia
upozornil na vytekanie vody na cestu vo Vyšnom Malatínach pri RD Stodolovcov. K uvedenému
starosta obce uviedol, že tento problém evidujeme, avšak účinné odvedenie povrchovej vody
bude možné až po vysporiadaní vlastníctva k ceste vedúcej k miestnemu cintorínu, kde bude
možné urobiť rigol a napojiť ho na odvodňovací rigol pri štátnej ceste.
podal návrh na častejšie zvolávanie obecného zastupiteľstva. K uvedenému návrhu, starosta
obce uviedol, že v roku 2020 sa uskutočnilo 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva t.j. uskutočnili
sa v zákonných lehotách cca každý druhý kalendárny mesiac. V tejto súvislosti upozornil na
šírenie ochorenia COVID-19 a uviedol, že zasadnutia OZ sa budú v r. 2021 konať tak, ako nám
to epidemiologická situácia umožní.
Informácia k odstráneniu áut p. Tholta – starosta obce uviedol, že menovanému bola zo strany
poslancov navrhnutá pomoc s odstránením áut, tú však odmietol. Pán Tholt so starostom
komunikuje a prisľúbil, že automobily odstráni.
Informácia k spolupráci s p. Milanom Martinkom – starosta obce uviedol, že obec má s ÚPSVaR
v Liptovskom Mikuláši uzatvorenú dohodu o pomoci v hmotnej núdzi za účelom aktivácie
evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Preto p. Martinka v súlade s touto dohodou bude pre
obec po celý rok 2021 vykonávať malé obecné služby. Za vykonanie prác dostáva od ÚPSVaR
pravidelnú mesačnú dávku. Pracovníci úradu práce p. Martinku pravidelne kontrolujú a vedú
mu dochádzku. Starosta obce uviedol, že ak si to situácia vyžiada môže obec p. Martinku
zamestnať počas letnej sezóny na dohodu, tak ako po v predchádzajúcich rokoch.

Poslanci jednotlivé požiadavky, návrhy a pripomienky zobrali na vedomie, prerokovali ich s tým, že
odporúčajú prijať adekvátne opatrenia na ich riešenie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 8/1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. berie na vedomie
podané návrhy starostu obce a poslancov OZ obce Malatíny
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II. odporúča
starostovi obce, aby zabezpečil vykonanie navrhnutých opatrení a požiadaviek zo strany poslancov OZ.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x

x

x

x

x

spolu

3

3

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x
x

2

8/ Záver
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 18:00 hod.

Zapisovateľka:

Ing. Zuzana Jašková

Overovatelia:

1. Roman Kováč
2. Miroslav Tkáč

Jaroslav Podhorány
starosta obce
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