Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 29.04.2021
o 17:00 hod., v budove Kultúrneho domu.

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

podľa prezenčnej listiny
5
5
-

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Riešenie technického stavu ciest vo vlastníctve obce
Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve štátu v intraviláne obce
Návrh na zamestnanie sezónneho pracovníka obcou Malatíny
Rozpočtové opatrenie 1/2021
Doručené podania
Rôzne
Záver

Rokovanie
1/ Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril o 17:00 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 všetci poslanci 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. 9/2/2021
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.
9.
10.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Riešenie technického stavu ciest vo vlastníctve obce
Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve štátu v intraviláne obce
Návrh na zamestnanie sezónneho pracovníka obcou Malatíny
Rozpočtové opatrenie 1/2021
Doručené podania
Rôzne
Záver

Zápisnica 29.04.2021 overovatelia:

1. Radislav Hazucha

2. Tomáš Hrnčiar

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 29.04.2021
o 17:00 hod., v budove Kultúrneho domu.

Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Ing. Jaroslav Podhorány starosta obce určil zapisovateľku zápisnice Ing. Zuzanu Jaškovú pracovníčku
obecného úradu a overovateľov zápisnice, poslancov Radislava Hazuchu a Tomáša Hrnčiara.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 10/2/2021
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. Radislav Hazucha
2. Tomáš Hrnčiar
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

3/ Kontrola plnenia uznesení
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých dňa 25.02.2021 na predchádzajúcom OZ, starosta obce Ing.
Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ, že v súlade s uznesením č. 4/1/2021 požiadal správcu
vodného toku SVP, š.p., o dočistenie vodného toku Malatianky a úpravu brehov na vyšpecifikovaných
úsekoch toku podľa požiadaviek poslancov. Úprava brehov sa urobila. Zeminu z čistenia toku správca
ešte neodstránil, keďže je premočený terén a nie je možný prístup mechanizmov a ťažkej techniky.
Dočistenie toku Malatianky správca toku vykoná už v rámci bežnej údržby. V tejto súvislosti starosta
obce oboznámil poslancov s informáciou správcu toku o tom, že niektorý vlastníci pozemkov vo
Vyšných Malatínach neumožnili prístup k toku, takže čistenie po povodni v niektorých úsekoch toku
nebolo možné zo strany SVP uskutočniť.
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V súvislosti s plnením uznesenia č. 5/1/2021 starosta obce informoval poslancov, že odkonzultoval
odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity na území obce Malatíny (ďalej len „SPA“) so správcom toku
SVP, a.s. Po odvoze zeminy z čistenia toku, bude II.SPA odvolaný.
Starosta obce, Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov o splnení uznesenia č. 6/1/2021, na
základe ktorého zabezpečil obojsmerné trvalé dopravné značenie v súlade s určením Okresného úradu
Liptovský Mikuláš, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 24.02.2021. K uvedenému
prebehla diskusia, ktorú starosta obce ukončil s tým, že dopravné značenie bude prerokované
v samostatnom bode.
Ďalej starosta obce informoval, že uznesenie č. 7/1/2021 bolo splnené, rekonštrukcia verejného
osvetlenia firmou Jozef Urban – UNI servis bola zrealizovaná. Prvý májový týždeň sa dokončí výmena
elektrickej skrine v Nižných Malatínach. Následne budú práce vyfakturované. V tejto súvislosti zo
strany poslancov odznela požiadavka na lepšie nastavenie stmievača VO.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 11/2/2021
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 zasadnutí OZ dňa 25.02.2021.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha

Za

x

x

Tomáš Hrnčiar

x
x

x
x

Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x

x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

4/ Riešenie technického stavu ciest vo vlastníctve obce
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o zlom technickom stave niektorých
úsekov ciest v obci. Jedná sa o úsek komunikácie poza obecný úrad k domu s.č. 6, úsek cesty od domu
s.č. 42 po s.č. 47 a úpravu cesty na pozemku p.č. 735 pri dome s.č. 54, kde voda steká na cestu.
V diskusii, ktorá prebehla bol podaný návrh aj na opravu cesty k cintorínu vo Vyšných Malatínach, kde
taktiež voda a blato z polí steká až na štátnu cestu. K návrhu starosta obce uviedol, že obec môže použiť
financie na opravu len tých ciest a ich úsekov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Cesta k cintorínu vo Vyšných
Malatínach momentálne nie je vo vlastníctve obce , ale na prevode vlastníctva na obec sa pracuje.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 12/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
I. berie na vedomie
Informácie starostu obce o technickom stave ciest vo vlastníctve obce
II. žiada
starostu obce, aby zabezpečil cenové ponuky na rekonštrukciu vytypovaných úsekov ciest a predložil
ich na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zápisnica 29.04.2021 overovatelia:

1. Radislav Hazucha

2. Tomáš Hrnčiar

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 29.04.2021
o 17:00 hod., v budove Kultúrneho domu.

Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

5/ Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve štátu v intraviláne obce
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov so skutočnosťou, že v rámci konania ROEP
v r. 2013 boli niektoré neknihované pozemky v intraviláne obce nesprávne zaradené do vlastníctva
štátu – Slovenskej republiky do správy Okresného úradu Žilina a Slovenského pozemkového fondu.
Jedná sa o pozemky v intraviláne obce, ktoré sú pod telesami komunikácií alebo prislúchajúcimi
cestnými pozemkami. Ako príklad uviedol cestu k cintorínu vo Vyšných Malatínach alebo pozemok pod
krajnicou štátnej cesty v Nižných Malatínach. Následne poslancom predložil súpis týchto pozemkov,
ktorý tvorí prílohu zápisnice. Pozemky, ktorá sú vo vlastníctve SR v správe Okresný úrad Žilina boli už
obci protokolárne odovzdané. Po konzultácii s katastrálnym odborom Okresného úradu Liptovský
Mikuláš by mali byť všetky predmetné pozemky zapísané v prospech obce Malatíny. Následne bod
programu poslanci prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 13/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. berie na vedomie
informáciou starostu obce, že po konzultácii s katastrálnym odborom OÚ Liptovský Mikuláš sa
v intraviláne obce Malatíny nachádzajú neknihované pozemky podľa prílohy, ktoré boli v rámci konania
ROEP v roku 2013 nesprávne zaradené do vlastníctva štátu – Slovenskej republiky – do správy
Okresného úradu Žilina a Slovenského pozemkového fondu.
II. žiada
starostu obce, aby požiadal katastrálny odbor OÚ Liptovský Mikuláš o prešetrenie vlastníctva
k predmetným pozemkom vo vlastníctve Slovenskej republiky v intraviláne obce s následnou opravou
a zápismi vlastníctva v prospech obce Malatíny.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5
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Proti

1. Radislav Hazucha

Zdržal sa
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2. Tomáš Hrnčiar
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6/ Návrh na zamestnanie sezónneho pracovníka obcou Malatíny.
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na zamestnanie sezónneho
pracovníka v obci na vykonávanie pomocných prác – údržby verejných priestranstiev obce na dobu
určitú od 15.05.2021 do 31.10.2021. Jednalo by sa o zametanie, kosenie trávy, čistenie verejných
priestranstiev, zastávok a pod. Ako dôvod uviedol zákonné povinnosti obce pri údržbe obecného
majetku, verejných priestranstiev, dodržiavanie čistoty a zlepšenie vzhľadu obce. Vyčíslil, že pri
pracovnom úväzku 6 hodín denne t.j. 30 hodín týždenne by bola minimálna mzda pre takéhoto
pracovníka 592 EUR a celková cena práce cca 800 EUR. Po diskusii bol zo strany poslancov predložený
návrh skrátiť týždenný pracovný úväzok na 25 hodín. Následne poslanci návrh prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 14/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. prerokovalo
návrh starostu obce na zamestnanie sezónneho pracovníka v obci na vykonávanie pomocných prác –
údržby verejných priestranstiev obce na dobu určitú od 15.05.2021 do 31.10.2021
II. schvaľuje
vytvorenie pracovného miesta pre sezónneho pracovníka v obci na vykonávanie pomocných prác –
údržby verejných priestranstiev na dobu určitú od 15.05.2021 do 31.10.2021 s úväzkom 25 hodín
týždenne.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

7/ Rozpočtové opatrenie 1/2021
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2021
vypracované Ing. Jurajom Brziakom zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš, ktoré je
súčasťou tejto zápisnice. Následne poslanci rozpočtové opatrenie prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 15/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
I. prerokovalo
návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021
II. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 1/2021 podľa prílohy.
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Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

8/ Doručené podania – Upovedomenie o zastavení starej exekúcie
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenom upovedomení, že došlo
k zastaveniu starej exekúcie, pretože dlžník bol oddlžený konkurzom a z ustanovení zákona č. 7/2005
Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii vyplýva, že vyhlásenie konkurzu je dôvodom na zastavenie
exekučného konania.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 16/2/2021
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 doručenom upovedomení o zastavení starej exekúcie z dôvodu, že dlžník bol oddlžený
konkurzom.
II. prerokovalo
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

8/ Doručené podania – dopravná situácia vo Vyšných Malatínach
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o dopravnej situácii vo Vyšných
Malatínach po osadení zvislého dopravného značenia v súlade s uznesením č. 6/1/2021 (ďalej len
„ZDZ“), ktoré prijalo OZ na svojom zasadnutí 25.02.2021. Uviedol, že dopravná polícia vykonáva
kontroly vo vyznačenom úseku a že z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopravná
situácia sprehľadnila. Ďalej uviedol, že zo strany občanov sú k osadeniu ZDZ záporné aj kladné reakcie.
Následne prečítal poslancom mail p. M.Pethovej z 19.04.2021 a poďakovanie p. I.Sekejovej, p. M.Oleja
s manželkou, p. M.Kormana s manželkou a p. T.Frniaka z 27.04.2021. Zároveň informoval poslancov,
že v súvislosti s osadením ZDZ obdržala obec dve žiadosti od p. P.Tholta a p. J.Petho o povolenie
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parkovania osobných motorových vozidiel pred ich rodinnými domami resp. pozdĺž ich rodinných
domov mimo oplotenia. Uviedol, že na žiadosti bolo odpovedané v intenciách zákona t.j., že obec nie
je cestným správnym orgánom pre štátnu cestu a nie je ani jej správca, preto nie je oprávnená vydávať
akékoľvek povolenia týkajúce sa cesty III/2324. Následne prebehla rozsiahla diskusia. Prerokovala sa
problematika, že v tomto úseku je štátna cesta úzka a parkovanie najmä nákladných áut spôsobuje
problémy. V diskusii sa prerokovalo aj to, aby sa našim občanom pri bežnom živote nespôsobovali
problémy. Preto všetci prítomní v zhode navrhli, aby sa dopravná situácia dala opätovne posúdiť
dopravnému inšpektorátu OR PZ v Liptovskom Mikuláši, ale tentokrát na celý úsek cesty vo Vyšných
Malatínach a aby starosta rokoval s dopravným inšpektorátom najmä o riešení vozidiel nad 3,5 t.
V diskusii sa všetci zhodli, že ak by v budúcnosti dochádzalo k obmedzovaniu plynulosti a bezpečnosti
cestnej premávky a ak by sa opäť vyskytli sťažnosti od správcu komunikácie na nemožnosť vykonávať
údržbu, znova dôjde k prehodnoteniu dopravného značenia. Na záver diskusie odznelo, aby si občania
uvedomili, že nemôžu obmedzovať premávku ani bezpečnosť na štátnej ceste a taktiež znemožňovať
údržbu cesty a jej súčastí svojimi vozidlami alebo umiestňovaním rôzneho materiálu, vecí, zariadení
a pod.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 17/2/2021
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 dopravnej situácii vo Vyšných Malatínach po osadení zvislého dopravného
značenia
II. žiada
starostu obce, aby na okresný dopravný inšpektorát OR PZ ODI v Liptovskom Mikuláši podal žiadosť
o posúdenie dopravnej situácie celého úseku cesty III/2324 prechádzajúcej cez Vyšné Malatíny
s s prioritným riešením zákazu státia motorových vozidiel nad 3,5 tony.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

8/ Doručené podania – Majetkové priznanie verejného funkcionára
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o splnení povinnosti podať si
majetkové priznanie v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 18/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
berie na vedomie
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informáciu starostu obce o splnení si povinnosti podať majetkové priznanie v zmysle ústavného zákona
č. 357/2004 Z.z., o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

9/ Rôzne
V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:
Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce:
• informoval poslancov OZ, že pri elektronickom samosčítaní obyvateľov, ktoré prebehlo v
termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021 sa sčítalo 87,88 % obyvateľov Malatín. Uviedol, že v
dňoch od 03.05.2021 do 13.06.2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov SR. To je
zamerané na obyvateľov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli samosčítať, to znamená pre
seniorov, ťažko chorých alebo digitálne vylúčených občanov. Títo môžu požiadať o asistované
sčítanie na obecnom úrade. Asistentom sčítania v našej obci je určená pracovníčka obecného
úradu p. Jašková. Žiadna iná osoba nie je v obci oprávnená sčítavať obyvateľov. Preto je
potrebné dávať si pozor na podvodníkov. Všetky informácie obec zverejnila na internetovej
stránke obce. Zároveň boli tieto informácie vyhlásené aj miestnym rozhlasom.
• informoval, že v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa môžu obyvatelia našej obce dať
otestovať v mobilných odberných miestach vytvorených v meste Liptovský Mikuláš, Liptovský
Hrádok a Ružomberok. Zároveň sa podľa spusteného covidautomatu pravidelne testuje v obci
Partizánska Ľupča, ku ktorej je pričlenená na testovanie aj obec Malatíny. Informácie o
testovaní obecný úrad pravidelne zverejňuje na svojej internetovej stránke a vyhlasuje v
miestnom rozhlase. V tejto súvislosti ďalej uviedol, že občania, ktorí majú záujem o očkovanie
proti ochoreniu COVID-19 a nevedia sa elektronicky zaevidovať, obecný úrad týmto občanom
pomôže s objednaním.
• informoval, že obec požiadala o nenávratný finančný príspevok od Environmentálneho fondu
za percento vytriedenosti odpadu, ktoré sme v roku 2020 dosiahli. Príspevok by mal byť obci
vyplatený do konca júna tohto roka.
• ďalej informoval, že v súvislosti s činnosťou komisií pri OZ, ktorých sú poslanci predsedovia aj
členovia, obdržal obecný úrad od p. M.Pethovej žiadosť o sprístupnenie informácií podľa
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej žiadala o sprístupnenie
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•

•
•
•
•

všetkých zápisníc zo zasadaní komisií v r. 2019, 2020, 1Q2021. Uviedol, že obecný úrad žiadosti
v stanovenej lehote vyhovel a požadované informácie poskytol.
uviedol, že je potrebné v dohľadnej dobe venovať sa problematike prevádzkovania pohrebiska
v obci. Informoval, že už v r. 2020 sa mala konať odborná príprava, avšak kvôli epidémii bola
zrušená. Na cintorínoch v obci je potrebné robiť nielen pravidelnú údržbu, ale zároveň plniť aj
zákonné povinnosti. Preto je potrebné mať zodpovednú a preškolenú osobu v obci, ktorá by
to zastrešovala. Vo veci prebehla diskusia, pričom sa poslanci zhodli, že najvhodnejšou osobou
na správcu cintorína bude p. Tomáš Hrnčiar, ktorý zároveň prejavil záujme o túto pozíciu.
Starosta obce na záver uviedol, že v prípade ponuky odbornej prípravy bude poslancov
operatívne informovať.
Martin Gejdoš, poslanec OZ:
poukázal na nevyhnutnosť zametania dediny, kvôli prašnosti
podal návrh na riešenie mobilných prístreškov na miesta s nádobami separovaného zberu v
obci
poukázal na čistenie priepustov popod cesty a popri cestách správou ciest
žiadal informáciu ako sa bude riešiť verejná kanalizácia v obci.

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. 19/2/2021
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
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
x
x
x

x

x

spolu

5

5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

10/ Záver
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 19:30 hod.
Zapisovateľka:

Ing. Zuzana Jašková
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Jaroslav Podhorány
starosta obce
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