
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 16.09.2021  

o 17:00 hod., v budove Kultúrneho domu.  

 

Zápisnica  16.09.2021   overovatelia:   1. Miroslav Tkáč  2. Martin Gejdoš 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny  
Počet poslancov:   5 
Počet prítomných:   4 
Neprítomný/-í:    1 
 

P r o g r a m 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa z auditu účtovnej závierky rok 2020 
5. Výročná správa obce Malatíny za rok 2020 
6. Riešenie technického stavu ciest vo vlastníctve obce 
7. Zmeny CP PAD 
8. Elektrifikácia Malatíny – Vyšný koniec 
9. Rozpočtové opatrenie 3/2021 
10. Doručené podania 
11. Rôzne 
12. Záver  

 

R o k o v a n i e 
 

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 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. 31/4/2021 
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. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Správa z auditu účtovnej závierky rok 2020 
5. Výročná správa obce Malatíny za rok 2020 
6. Riešenie technického stavu ciest vo vlastníctve obce 
7. Zmeny CP PAD 
8. Elektrifikácia Malatíny – Vyšný koniec 
9. Rozpočtové opatrenie 3/2021 
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10. Doručené podania 
11. Rôzne 
12. Záver 

 
Hlasovanie:  
 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     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 Martina Gejdoša. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 32/4/2021 
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. Miroslav Tkáč  
2. Martin Gejdoš 

 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých dňa 29.06.2021 na predchádzajúcom OZ, starosta obce Ing. 
Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že v súlade s uznesením č. 24/3/2021 bol Záverečný účet 
obce Malatíny za rok 2020 po jeho schválení zverejnený na webovej stránke obce a prebytok 
rozpočtového hospodárenia bol použitý v súlade s týmto uznesením. V súvislosti s plnením uznesenia 
č. 26/3/2021 starosta obce informoval poslancov, že audit za rok 2020 bol zrealizovaný v súlade so 
schválenou zmluvou a bude predmetom bodov 4 a 5 tohto zasadnutia OZ. Ďalej starosta obce 
informoval poslancov o priebežnom plnení uznesenia č. 27/3/2021 týkajúce sa realizácie zvislého 
dopravného značenia na štátnej ceste III/2324 od križovatky so štátnou cestou I/18 až po koniec 
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Vyšných Malatín. Uviedol, že obec už obdržala súhlasné stanoviská správcu cesty a okresného 
dopravného inšpektorátu a taktiež dňa 14.09.2021 obec obdržala už aj určenie dopravného značenia 
od OÚ Liptovský Mikuláš, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súlade so schváleným 
projektovým riešením. Na základe tohto určenia bude následne dopravné značenie realizovať správca 
cesty. Starosta obce listinu o určení dopravného značenia poslancom prečítal.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 33/4/2021  
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 29.06.2021. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
4/ Správa z auditu účtovnej závierky rok 2020 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ so správou z auditu účtovnej závierky 
za rok 2020, ktorú je obec povinná zabezpečiť v zmysle zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a predpisov. Audit uskutočnila Ing. Mária Huštáková (licencia SKAU ev.č. 0770). 
V správe z overenia dodržiavania povinnosti obce Malatíny podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 
pravidlách sa konštatuje, že obec Malatíny konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 
pravidlách. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 34/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
berie na vedomie 
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Malatíny za rok 2020 vykonanej pre 
štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Malatíny zo dňa 6. septembra 2021. 
 
Hlasovanie:  

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 
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5/ Výročná správa obce Malatíny za rok 2020 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s Výročnou správou obce Malatíny za 
rok 2020 a informovali ich, že bola spracovaná v súlade s príslušným zákonom, obsahuje údaje zo 
záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020, ktorý poslanci OZ už schvaľovali  a obsahuje všeobecné 
údaje o obci Malatíny. Výročnú správu overil audítor. Výročná správa má charakter zviazaného 
dokumentu. Táto informácia sa predkladá poslancom na vedomie. Následne poslanci do výročnej 
správy nahliadli.   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 35/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
berie na vedomie 

a informáciu o spracovaní, o obsahu Výročnej správy obce Malatíny za rok 2020 a o jej overení 
audítorom. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
6/ Riešenie technického stavu ciest vo vlastníctve obce  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o zlom technickom stave niektorých 
úsekov ciest v obci. Pripomenul, že uvedená skutočnosť už bola prerokovávaná na predchádzajúcich 
zasadnutiach OZ v tomto roku. Najkritickejšie sú úseky: miestna komunikácia poza obecný úrad k domu 
s.č. 1, úsek cesty od domu s.č. 41 a 42 pri mostíku po dom s.č. 49 a k domu s.č. 37,  úsek cesty na 
pozemku p.č. 735 pri dome s.č. 54 v smere ku zvonici a cesta k cintorínu vo Vyšných Malatínach, kde 
voda a blato z polí steká až na štátnu cestu. Ďalej uviedol, že rekonštrukcia cesty ku zvonici v Nižných 
Malatínach by mala byť koordinovaná s realizáciou stavebných prác na zvonici. Z dôvodu zmeny 
riaditeľa na PPA, však obci nebola stále doručená podpísaná zmluva na financovanie stavebných úprav 
zvonice. Pravdepodobne k podpisu zmluvy nedôjde v termíne, v ktorom by vzhľadom na počasie bolo 
možné v tomto roku ešte začať s realizáciou opravy zvonice a teda aj s rekonštrukciou uvedenej cesty. 
Starosta obce taktiež uviedol, že cesta na cintorín vo Vyšných Malatínach je už vo vlastníctve obce, 
a preto je možné ju opraviť. Avšak oprava cesty by sa mala realizovať až po vyčistení krajníc a rigolov 
na štátnej ceste, ktorú v súčasnosti vykonáva jej správca. Následne prebehla diskusia, v ktorej odznelo, 
že úsek cesty poza obecný úrad po dom s.č. 1 tiež nie je vhodné realizovať, nakoľko v danej lokalite 
prebieha výstavba troch nových domov. Dôvodom je prípadné poškodenie nanovo zrekonštruovanej 
cesty ťažkou technikou použitou pri výstavbe. V diskusii sa prítomní zhodli, že je potrebné 
z vytypovaných štyroch úsekov ciest v obci ešte pred zimou zrealizovať aspoň jednu opravu, a  to aj 
vzhľadom na množstvo financií potrebných na opravu. Taktiež sa zhodli, že ak situácia dovolí, úsek  
cesty poza obecný úrad k domu s.č. 1 sa bude rekonštruovať budúci rok.  
Po rozsiahlej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu. 
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 36/4/2021  
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 opravu vytypovaných úsekov komunikácií vo vlastníctve obce  
II. schvaľuje 
opravu miestnej komunikácie v obci - lokalita Nižné Malatíny v úseku od mostíka pri RD s.č. 41 a s.č. 42 
smerom k RD s.č. 49 a na opačnú stranu v smere k RD s.č. 37, podľa prílohy 
III. žiada 
starostu obce, aby zabezpečil cenové ponuky na opravu miestnej komunikácie v úseku podľa bodu II. 
tohto uznesenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a predložil ich na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4   4   1 

 
 
7/ Zmeny CP PAD 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že dňa 10.08.2021 obdržala obec od 
spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok žiadosť o podanie návrhov na zmeny a doplnky spojov 
prímestskej autobusovej dopravy k 12.12.2021. Na základe tejto žiadosti, ako aj na základe podnetov 
občanov obce a taktiež po preštudovaní doterajšieho cestovného poriadku a jeho porovnaním 
s obslužnosťou susedných obci okresu, obec Malatíny navrhla spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s., 
doplnenie a zmenu CP PAD v smere z Liptovského Mikuláša aj do Liptovského Mikuláša v počte 8 
spojov tak, aby spoje išli a zastavovali vo Vyšných, Stredných aj Nižných Malatínach. K podanému 
návrhu obce na zmeny a doplnenie CP PAD sa vyjadrila spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s., stanoviskom 
dňa 31.08.2021, v ktorom uviedla, že takýto rozsah zmien je potrebné odsúhlasiť odborom dopravy 
Žilinského samosprávneho kraja. Preto obec Malatíny dňa 31.08.2021 požiadala Žilinský samosprávny 
kraj, odbor dopravy o zmeny a doplnenie CP PAD s riadnym odôvodnením. Do zasadnutia OZ obec 
neobdržala od ŽSK vyjadrenie vo veci. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 37/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
berie na vedomie 
informáciu starostu obce o žiadosti obce Malatíny na zmenu a doplnenie cestovných poriadkov 
prímestskej autobusovej dopravy (CP PAD) k 12.12.2021, ktorá bola podaná Žilinskému 
samosprávnemu kraju, odboru dopravy. 
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Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
8/ Elektrifikácia Malatíny – Vyšný koniec 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o tzv. „developerskom projekte“ , 
ktorý predstavil zástupca SSD, a.s. Žilina p. Záhradník na stretnutí dňa 07.09.2021 vo veci riešenia 
zámeru „133303 – Malatíny – Vyšný koniec – zahustenie TS“ t.j. elektrifikácia v časti Vyšných Malatín. 
Starosta obce poslancom ozrejmil, že sa jedná o dlhodobé riešenie zvýšenia kapacity verejného 
rozvodu elektrickej energie v tejto lokalite obce, aby sa mohli k verejnému rozvodu elektriky pripájať 
nové objekty resp. navýšiť si kapacitu odberu aj existujúce domy. Pripomenul poslancom, že pre daný 
zámer bola vypracovaná projektová štúdia, na základe ktorej bolo obci vydané v r. 2018 územné 
rozhodnutie na posilnenie energetickej siete – VN, NN vedenia aj výstavbu novej trafostanice. Na 
základe svojich vlastných vyjadrení realizáciu mala financovať SSD, a.s. Žilina. Avšak SSD a.s., aj napriek 
urgenciám obce v danej veci nekonala a zároveň jednotlivým vlastníkom pozemkov – žiadateľom 
o stavebné povolenie naďalej vydávala súhlasné stanoviská k pripojeniam do verejnej distribučnej 
siete. Tak sa stalo, že niektoré nové objekty zahrnuté do pripojovacej štúdie sú už pripojené na el. 
energiu a so spoločnosťou SSD a.s., majú zazmluvnený odber el.energie aj bez navýšenia kapacity siete 
v lokalite. Tým sa obec dostala do postavenia „developera“, čo znamená, že by mala financovať 
realizáciu posilnenia distribučnej siete v rozsahu vydaného rozhodnutia a na základe pripojovacej 
štúdie.  Následne starosta obce predložil poslancom k nahliadnutiu zápis zo stretnutia so zástupcom 
SSD a.s., v ktorom sú uvedené podmienky účasti na „developerskom projekte“, v ktorom obec vstupuje 
do jednania s SSD a.s., ako developer. Následne prebehla diskusia, v ktorej sa prítomní zhodli, že pre 
obec sú návrhy predložené zo strany SSD,a.s., nevýhodné a vzhľadom na výšku financií potrebných na 
realizáciu developerského projektu neakceptovateľné. Z toho dôvodu je potrebné vypracovať novú 
aktuálnu štúdiu pripojiteľnosti s dostatočným počtom odberných miest elektrickej energie tak, aby 
obec Malatíny nevstupovala do jednania s SSD, a.s. Žilina ako developer. A následne podať žiadosť na 
SSD, a.s. Žilina o schválenie na navýšenie kapacity distribučnej siete v danej lokalite. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 27/3/2021  
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 „developerskom projekte“, ktorý predstavil zástupca SSD, a.s. Žilina dňa 
07.09.2021 vo veci riešenia zámeru „13303 – Malatíny – Vyšný koniec – Zahustenie TS“ t.j. elektrifikácie 
v časti Vyšných Malatín 
II. prerokovalo  
„developerský projekt“ elektrifikácie Vyšných Malatín predstavený zástupcom SSD, a.s. Žilina, dňa 
07.09.2021, podľa prílohy 
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III. neschvaľuje  
„developerský projekt“ elektrifikácie Vyšných Malatín v rozsahu a v podmienkach predstavený 
zástupcom SSD, a.s. Žilina dňa 07.09.2021 
IV. žiada 
starostu obce, aby zabezpečil  
a) späť vzatie žiadosti o stavebné povolenie na zámer „13303 – Malatíny – Vyšný koniec – Zahustenie 
TS“  t.j. elektrifikácie v časti Vyšných Malatín 
b) cenové ponuky na vypracovanie novej aktuálnej štúdie elektrifikácie Vyšných Malatín s dostatočným 
počtom odberných miest elektrickej energie tak, aby obec Malatíny nevstupovala do jednania s SSD, 
a.s. Žilina ako developer.  
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4    4   1 

 

 
9/ Rozpočtové opatrenie 3/2021 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2021 
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. 39/4/2021  
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. 3/2021 
II. schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 3/2021 podľa prílohy. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 
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10/ Doručené podania – Zámer využitia pozemkov, žiadateľ p. A.Haršányi 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenom podaní p. Andreja 
Haršányiho - zámer využitia pozemkov parc.č. C KN – 556/2, 556/3, 557/2, 559/2 a 559/3 v k.ú. 
Malatíny, ktorým reagoval na minuloročnú odpoveď obce Malatíny zo dňa 23.06.2020 a doplnil svoju 
predchádzajúcu žiadosť o ďalšie podklady: architektonickú štúdiu – rekreačné chaty Malatíny, 
inžinierskogeologický posudok na posúdenie stability svahu, vyjadrenie OÚ Liptovský Mikuláš – odboru 
starostlivosti o ŽP, vyjadrenie SSD a.s. Žilina k možnosti pripojenia. Jedná sa o zámer využitia pozemkov 
za účelom vybudovania dvoch zrubových dvojpodlažných objektov so zastavanou plochou cca 213 m2 

a 250 m2, s kapacitou 10 a 20 osôb, so skladom o ploche cca 37 m2 a s prístupovou komunikáciou 
v šírke cca 5 m navrhovanej na pozemkoch parc.č. C KN – 556/3 a 557/2. Objekty budú napojené na 
verejný rozvod el.energie, odkanalizované budú do žumpy, zásobovanie vodou bude z vlastnej studne. 
Zrubové objekty majú byť pre osobné využívanie ako aj na poskytovanie služieb turistického ruchu. 
Následne poslanci nahliadli do predložených podkladov, pričom vo veci prebehla rozsiahla diskusia, 
v ktorej odznelo nasledovné: 
- zámer je navrhovaný mimo zastavaného územia obce, v lokalite bez urbanizácie, vo voľnej krajine, so 
zložitým prístupom 
- objekty sú väčšie rekreačné resp. ubytovacie zariadenia, ktoré nemajú charakter malých rekreačných 
chát; s tým súvisia väčšie kvalitatívne aj kapacitné nároky na infraštruktúru a obslužnosť tohto územia   
- štúdia nerieši umiestnenie parkovacích miest resp. spevnených plôch pre parkovanie automobilov 
pre navrhovanú kapacitu objektov 
- štúdia nezohľadňuje zložitý prístup k navrhovaným objektom - či už z hľadiska vlastníckeho práva ale 
i z hľadiska technického riešenia. Prístup k navrhovaným objektom je cez pozemky vo vlastníctve obce 
parc. č. EKN – 740, 731/1 a 741/1, kde končí intravilán obce. Následne prístup k navrhovanému zámeru 
pokračuje v extraviláne obce cez pozemky vo vlastníctve iných osôb. Na rozhraní intravilánu 
a extravilánu obce v mieste prístupu sa nachádza súvislý nepriechodný porast drevín a kríkov. Na 
pozemkoch vo vlastníctve obce navrhovaných ako prístup k zámeru sa nenachádza kategorizovaná 
miestna komunikácia vo vlastníctve ani správe obce. Tieto pozemky svojím charakterom, úpravou ani 
šírkou nevyhovujú účelu vjazdu motorovými vozidlami pre kapacitu navrhovaných objektov, či už pri 
ich výstavbe alebo užívaní.  
- terénne úpravy svahu pri oporných múroch a výškovom osadení objektov sú vyššie ako 1,5 m, čo je 
v rozpore s opatreniami navrhnutými v predloženom inžinierskogeologickom posúdení stability svahu, 
nakoľko svah je potenciálne náchylný na zosúvanie.  
- architektonická štúdia v grafickej ani textovej časti nerieši umiestnenie žumpy, studne, 
odvodňovacieho rigolu a retenčných nádrží na zachytenie povrchovej vody zo spevnených plôch a 
striech objektov, pričom práve riešenie odvodnenia je vo vzťahu k opatreniam navrhnutým 
v inžinierskogeologickom posudku na posúdenie stability svahu dôležité.   
Po prerokovaní veci poslanci pristúpili k hlasovaniu. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 40/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
I. prerokovalo  
zámer využitia pozemkov parc.č. C KN – 556/2, 556/3, 557/2, 559/2 a 559/3 v k.ú. Malatíny predložený 
p. A.Haršányim vrátane doručených podkladov: architektonická štúdia  - rekreačné chaty Malatíny, 
inžinierskogeologický posudok na posúdenie stability svahu, vyjadrenie OÚ Liptovský Mikuláš – odboru 
starostlivosti o ŽP, vyjadrenie SSD a.s. Žilina k možnosti pripojenia. 
II. neschvaľuje 
zámer využitia pozemkov, ktorý predložil p. A.Haršányi. 
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III. žiada 
starostu obce, aby v intenciách tohto uznesenia vypracoval stanovisko obce a zaslal ho žiadateľovi.  
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4    4   1 

 

 

10/ Doručené podania – štátny stavebný dohľad, stavebník Ing. M.Buch 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenom podaní – zvolaní 

štátneho stavebného dohľadu (ŠSD), ktorý sa uskutočnil dňa 16.09.2021 za účelom zistenia skutkového 

stavu – umiestnenia rozostavanej stavby na pozemku parc.č. C KN – 311/2 v k.ú. Malatíny vo vzťahu 

k brehovej čiare DVT Malatianka stavebníka Ing. M.Bucha. Uvedený ŠSD bol vykonaný na základe 

podnetu správcu drobného vodného toku Malatianka, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, 

povodie horného Váhu, Ružomberok. V tejto súvislosti starosta obce pripomenul minuloročnú 

povodeň a uviedol, že je nevyhnutné, aby stavebníci dôsledne dodržiavali podmienky vo vyjadreniach 

dotknutých orgánov vydaných pri stavebných povoleniach. Taktiež uviedol, že bez povolenia správcu 

toku nie je možné v blízkosti vodného toku Malatianka umiestňovať drobné stavby, ploty, sklady, 

koterce, zariadenia a pod., uskladňovať drevo a rôzny materiál ako ani vysádzať stromy a kríky.  

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 41/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
berie na vedomie 
informáciu starostu obce o doručenom podaní – zvolaní štátneho stavebného dohľadu na deň  
16.09.2021 za účelom zistenia umiestnenia rozostavanej stavby na pozemku parc.č. C KN – 311/2 v k.ú. 
Malatíny vo vzťahu k brehovej čiare DVT Malatianka stavebníka Ing. M.Bucha. 
 

Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 
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11/ Rôzne  

V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:  

Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:  

- vo veci  schváleného nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka na 

rekonštrukciu Zvonice, obec ešte neobdržala zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) 

podpísanú zmluvu o poskytnutí financií, aj napriek tomu, že zo strany obce bola zmluva podpísaná 

a zaslaná PPA už 07.07.2021. Informoval, že dlhé lehoty sú dôsledkom personálnych výmen vo vedení 

PPA. 

- pri príležitosti blížiaceho sa októbra – mesiaca úcty k starším obec plánuje vyčleniť financie pre 

občanov obce Malatíny nad 60 rokov a viac (vrátane). Obec by rada zorganizovala posedenie 

s kultúrnym programom, avšak vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude akcia prebiehať tak ako 

minulý rok. V tejto súvislosti starosta obce požiadal o spoluprácu členov kultúrnej komisie. 

- v obci v súčasnosti prebieha čistenie krajníc a rigolov štátnej cesty, ktorú vykonáva jej správca 

- zamestnanec obce p. Milan Martinka, ktorý zabezpečoval pomocné práce v obci (čistenie, kosenie) je  

dlhodobo práceneschopný.  

Martin Gejdoš, poslanec OZ:  

- v súvislosti s PN p. Martinku navrhol dobrovoľné čistenie obce, pričom práce bude podľa potreby 

koordinovať starosta obce. 

- navrhol osadenie lavičiek v obci s vytypovaním lokalít ich osadenia 

- riešenie úpravy stojísk pod kontajnermi na odpad v obci (zámková dlažba, asfalt) 

- otvoril problematiku nádob na separovaný odpad, ktoré sa plnia zberom od ubytovateľov. 

Následne prebehla vo veci diskusia. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 42/4/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
berie na vedomie  
podané informácie a návrhy starostu obce Malatíny a poslancov OZ  
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 
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12/ Záver 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 19:10 hod. 
 
Zapisovateľka:   Ing. Zuzana Jašková 
Overovatelia:   1. Miroslav Tkáč 
   2. Martin Gejdoš 
         
 
         Jaroslav Podhorány 
               starosta obce 


