
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 23.06.2022  

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

 

Zápisnica  23.06.2022            overovatelia:   1. Roman Kováč  2.  Tomáš Hrnčiar 

 
 
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. Voľba hlavného kontrolóra obce Malatíny 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2021 

6. Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2021 

7. Rozpočtové opatrenie 3/2022 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č,. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Malatíny 

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 obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní štyria 
z piatich poslancov. Poslanci hlasovali o programe.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 21/4/2022 

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. Voľba hlavného kontrolóra obce Malatíny 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2021 

6. Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2021 
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7. Rozpočtové opatrenie 3/2022 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č,. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Malatíny 

10. Doručené podania  
11. Rôzne 

12. 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 

 

 
Ku schválenému programu bol starostom obce predložený návrh na doplnenie bodov programu OZ a 

následné prečíslovanie programu takto: za bod č. 9 sa zaradia bod č. 10 Voľby do orgánov samosprávy 

obcí – určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov obce Malatíny pre volebné obdobie 2022 

– 2026 a bod. 11 Voľby do orgánov samosprávy obcí  - určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

Malatíny pre volebné obdobie 2022 – 2026. Doplnenie programu odôvodnil povinnosťou obecného 

zastupiteľstva schváliť navrhované body v súlade so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva 

v termíne do konca júla 2022. Preto je potrebné zaradiť tieto body už do dnešného zasadnutia OZ. 

Uvedené následne poslanci prerokovali.  

Poslanci hlasovali o navrhovaných zmenách. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 22/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
schvaľuje 

zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva nasledovne 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Malatíny 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2021 

6. Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2021 

7. Rozpočtové opatrenie 3/2022 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 

9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Malatíny 

10. Voľby do orgánov samosprávy obcí – určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov 
obce Malatíny pre volebné obdobie 2022 – 2026 
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11. Voľby do orgánov samosprávy obcí  - určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malatíny 
pre volebné obdobie 2022 – 2026 

12. Doručené podania  
13. Rôzne   
14. 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 Romana Kováča a Tomáša Hrnčiara. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 23/4/2022 
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. Roman Kováč  
2. Tomáš Hrnčiar  

 
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/ Kontrola plnenia uznesení 
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých dňa 14.04.2022 na predchádzajúcom OZ, starosta obce Ing. 
Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že v súlade s uznesením č. 16/3/2022 vo veci voľby hlavného 
kontrolóra, bolo schválené znenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce zverejnené na úradnej 
tabuli obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Podrobnejšie budú poslanci OZ  informovaní v 
rámci voľby kontrolóra obce, ktoré je predmetom dnešného zasadnutia OZ v bode 4.  Ďalej informoval, 
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že bolo splnené uznesenie OZ č. 17/3/2022 vo veci stavebných úprav zvonice. Uviedol ďalej, že 
stavebné práce pokračujú podľa harmonogramu.   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 24/4/2022  
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 14.04.2022. 
 
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 

 
 
4/ Voľba hlavného kontrolóra obce Malatíny 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval, že dňom 30.06.2022 končí funkčné obdobie hlavnej 
kontrolórky obce Malatíny Bc. Gabriely Moravovej. Starosta obce sa v tejto súvislosti pani kontrolórke 
Bc. Gabriele Moravovej poďakoval za spoluprácu.  
Starosta obce ďalej uviedol, že na predchádzajúcom OZ dňa 14.04.2022 bola uznesením č. 16/3/2022 
schválená voľba hlavného kontrolóra obce s termínom konania na dnešný deň. Zároveň boli v súlade 
so zákonom o obecnom zriadení schválené požiadavky na výkon funkcie kontrolóra rozsah pracovného 
úväzku 10%  a aj funkčné obdobie s nástupom od 01.07.2022. Schválili sme spôsob voľby – voľby bude 
verejná. Kandidáti na kontrolóra sa môžu pred samotnou voľbou prezentovať v max. čase 5 minút v 
poradí v akom boli doručené prihlášky. Poslanci môžu klásť pred voľbou kandidátom otázky súvisiace 
s funkciou kontrolóra. Prihlášky do voľby bolo potrebné doručiť do 09.06.2022 do 12:00 hodiny na 
obecný úrad. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bolo v súlade s uznesením zverejnené na úradnej 
tabuli obce dňa 20.04.2022. V stanovenej lehote boli obecnému úradu doručené dve prihlášky do voľby 
hlavného kontrolóra. V súlade s uznesením o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra z predchádzajúceho 
zasadnutia OZ , starosta obce dňa 01.06.2022 určil členov komisie na posúdenie splnenia náležitostí 
doručených prihlášok: poslancov OZ Martina Gejdoša (predseda komisie), Miroslava Tkáča (člen 
komisie) a pracovníčku obecného úradu Ing. Zuzanu Jaškovú (člen komisie). Komisia na posúdenie 
náležitostí podaných prihlášok zasadla dňa 14.06.2022 t.j. po stanovenom termíne na doručenie 
prihlášok. Výsledkom zasadnutia komisie po posúdení prihlášok bolo, že obe prihlášky sú úplné v 
súlade so zákonom a s vyhlásením voľby. Do voľby hlavného kontrolóra postupujú obaja kandidáti, 
ktorí prihlášky podali. Následne poslancov oboznámil s obsahom zápisnice zo zasadnutia komisie. 
Kandidátmi na voľbu hlavného kontrolóra je pani Bc. Dana Havlanová a pán Ing. Vladimír Šiarnik. Obom 
kandidátom boli zaslané pozvánky na voľbu hlavného kontrolóra v termíne 23.06.2022 o 17:30 hodine. 
Na voľbe hlavného kontrolóra sa osobne zúčastnil Ing. Vladimír Šiarnik, ktorého starosta obce na 
zasadnutí OZ privítal. S materiálmi oboch kandidátov sa poslanci OZ oboznámili v rámci materiálov na 
dnešné zasadnutie OZ. Starosta taktiež upozornil na ustanovenie zákona o obecnom zriadení, že bez 
súhlasu obecného zastupiteľstva hlavný kontrolór nesmie podnikať ani vykonávať inú zárobkovú 
činnosť. Ďalej uviedol, že z profesijných životopisov oboch kandidátov vyplýva, že je potrebné po 
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úspešnej voľbe ktoréhokoľvek z nich schváliť aj to, že hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať 
inú zárobkovú činnosť. Uviedol, že je to v prípade našej obce opodstatnené, nakoľko schválený úväzok 
kontrolóra je 10%. Následne pozval prítomného kandidáta Ing. Vladimíra Šiarnika, že sa môže 
poslancom OZ predstaviť. Kandidát túto možnosť využil, predstavil sa a následne mu poslanci položili 
otázky. Starosta obce sa poďakoval kandidátovi za príhovor aj odpovede na otázky. Keďže ďalšia 
kandidátka sa osobne voľby nezúčastnila, starosta obce  pristúpil k samotnej voľbe hlavného 
kontrolóra, pričom pripomenul, že voľba je verejná, na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina 
hlasov poslancov, o kandidátoch sa hlasuje v poradí v akom boli doručené prihlášky t.j. najprv o pánovi 
Ing. Vladimírovi Šiarnikovi a následne o pani Bc. Dane Havlanovej. Následne prebehla voľba hlavného 
kontrolóra. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 25/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
I. berie na vedomie  
a) informáciu starostu obce o podaných prihláškach do voľby hlavného kontrolóra v stanovenom 
termíne 

b) zápis komisie na preverenie splnenia podmienok podaných prihlášok kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra obce Malatíny  
II. konštatuje, 
že voľby hlavného kontrolóra obce sa osobne zúčastnili: Ing. Vladimír Šiarnik  
III. volí   
hlavného kontrolóra obce Malatíny Ing. Vladimíra Šiarnika na funkčné obdobie 2022 – 2028, 
s rozsahom výkonu funkcie 10% pracovný úväzok 

IV. určuje 

plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
V. súhlasí, 
že hlavný kontrolór obce Malatíny môže v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 
činnosť 
VI. poveruje 

starostu obce Malatíny na uzatvorenie pracovnej zmluvy podľa zákonníka práce a podľa § 18a ods. 5 
zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na funkčné obdobie šesť 
rokov medzi Ing. Vladimírom Šiarnikom a obcou Malatíny od 01.07.2022 do 30.06.2028. 
 
Hlasovanie vo voľbe hlavného kontrolóra – kandidát Ing. Vladimír Šiarnik:  

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 
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Hlasovanie vo voľbe hlavného kontrolóra – kandidátka Bc. Dana Havlanová:  

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 

 
 
5/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Malatíny za rok 2021 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s vyjadrením hlavnej kontrolórky obce 
Bc. Gabriely Moravovej k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2020. Následne predmetné 
stanovisko poslancom prečítal.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 26/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4  a § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb., 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Malatíny k návrhu záverečného účtu obce Malatíny za rok 2021, 
ktoré je súčasťou uznesenia. 
 
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 

 
 
6/ Schválenie záverečného účtu obce Malatíny za rok 2021 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom Záverečný účet obce za rok 2021. Uviedol, 
že záverečný účet bol v súlade so zákonom zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny ako aj na 
internetovej stránke obce. Následne záverečný účet obce Malatíny za rok 2021 poslancom vysvetlil a 
okomentoval jeho spracovateľ Ing. Juraj Brziak zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský 
Mikuláš. Záverečný účet obce Malatíny za rok 2021 tvorí súčasť zápisnice.   
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 27/4/2022  
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, po prerokovaní 
schvaľuje 
a) Záverečný účet obce Malatíny za rok 2021 a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 
b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia nasledovne: 
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- finančné prostriedky vo výške 32.639,91 EUR previesť do rezervného fondu obce Malatíny 
 
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 

 
 
7/ Rozpočtové opatrenie 3/2022  
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 3/2022 
vypracované Ing. Jurajom Brziakom zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš, podľa 
prílohy. Následne poslanci rozpočtové opatrenie prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 28/4/2022  
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. 3/2022 
II. schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 3/2022 podľa prílohy 
 
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 

 
 
8/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce 
Malatíny dňa 01.06.2022 a odoslaný poslancom OZ. Uviedol, že k návrhu VZN neboli v stanovenej 
lehote doručené žiadne pripomienky. Starosta obce ďalej uviedol, že návrh VZN vyplýva s novelizácie  
zákona o obecnom zriadení a je nevyhnutné, aby si obec splnila zákonnú povinnosť a schválila 
predmetné VZN. Následne poslanci OZ návrh VZN prerokovali. 
 
 
 



Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 23.06.2022  
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 29/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
sa uznáša 
na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda  
 
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 

 

 
9/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Malatíny 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s návrhom Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 
Malatíny, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 01.06.2022 a odoslaný poslancom 
OZ. Uviedol, že k návrhu VZN neboli v stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky. Starosta obce 
ďalej uviedol, že návrh VZN vyplýva so zákona obecnom zriadení a je nevyhnutné, aby si obec splnila 
zákonnú povinnosť a schválila predmetné VZN. Ozrejmil, že prijatie VZN je dôležité aj z dôvodu 
existencie prevádzok na území obce a určenie zákonného rámca existujúcich a prípadných nových 
prevádzok v obci. Následne poslanci OZ návrh VZN prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 30/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
sa uznáša 
na Všeobecne záväznom nariadení č. č. 2/2022 o určení času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území obce Malatíny  
 
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 
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10/ Voľby do orgánov samosprávy obcí – určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov obce 
Malatíny pre volebné obdobie 2022 – 2026 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov obce, že rozhodnutím predsedu NR SR sa 
budú tohtoročné voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí konať 
spoločne v sobotu 29.10.2022. Obciam zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva vyplýva 
povinnosť v termínoch stanovených zákonom a nariadením predsedu NR SR určiť počet volebných 
obvodov v obci a počet poslancov obecného zastupiteľstva našej obce v nasledujúcom volebnom 
období pre roky 2022 – 2026. Starosta obce uviedol, že zákon uvádza pre obce s veľkosťou  a počtom 
obyvateľov ako má naša obec 1 volebný obvod a počet poslancov v rozsahu 3 až 5. Poslanci OZ následne 
uvedené prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 31/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z., o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a podľa § 11 
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

určuje 

a) 1 volebný obvod v obci Malatíny pre voľby do orgánov samosprávy obcí  
b) počet poslancov Obce Malatíny pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre nasledujúce volebné 
obdobie 2022 – 2026 päť (5) poslancov.   
 
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 

 

 
11/ Voľby do orgánov samosprávy obcí – určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malatíny pre 
volebné obdobie 2022 – 2026 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov obce, že rozhodnutím predsedu NR SR sa 
budú tohtoročné voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí konať 
spoločne v sobotu 29.10.2022. Pre voľby starostu obce je potrebné určiť rozsah výkonu jeho funkcie v 
nasledujúcom volebnom období pre roky 2022 – 2026. Starosta obce uviedol, že v tomto končiacom 
volebnom období mal určený rozsah funkcie 0,75, čo je týždenný fond pracovného času 30 hodín. 
Následne prebehla vo veci diskusia a poslanci OZ vec prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 32/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  
určuje 

výkon funkcie starostu Obce Malatíny pre volebné obdobie 2022 – 2026 v rozsahu 0,75 t.j. týždenný 
fond pracovného času sa určuje na 30 hodín. 
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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 

 

12/ Doručené podania – žiadosť o vydanie stanoviska – Ing.M.Žilinec 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenej žiadosti p. Ing. Mareka 
Žilinca k pozemkom parc.č. 611/3-6, 611/8, 611/11-16 v k.ú. Malatíny, mimo zastavaného územia 
obce, ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 46 002 600 - 001/2022 úradne overeným 
Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 10.05.2022 pod č. G1-458/2022. 
Žiadateľ uviedol v žiadosti, že predmetné pozemky chce využiť na výstavbu rodinného domu a zapísať 
do katastra nehnuteľností. Starosta obce pripomenul, že súhlas so zámerom výstavby v predmetnej 
lokalite už obec Malatíny vydala. Vec prejednala aj stavebná komisia. Starosta obce ozrejmil, že 
predmetné pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce, a keďže naša obec nemá vypracovaný a 
schválený územný plán obce, katastrálny odbor vyžaduje pre účely zápisu do katastra nehnuteľností 
vo vzťahu k drobeniu poľnohospodárskej pôdy (zákon č. 180/1995 Z.z.) vyjadrenie obce na základe 
schváleného uznesenia OZ. Poslanci obdržali v materiáloch na toto zasadnutie OZ žiadosť aj s 
prílohami. Následne bola vec prerokovaná. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 33/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
I. prerokovalo  
žiadosť o vydanie stanoviska k  pozemkom parc.č. C KN – 611/3-6, 611/8, 611/11-16 v k.ú. Malatíny 
novovytvorených geometrickým plánom č. 46002600 – 001/2022 úradne overeným Okresným úradom 
Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 10.05.2022 pod č. G1-458/2022 pre účely výstavby a 
zápisu do katastra nehnuteľností 
II. schvaľuje 

vydanie vyjadrenia k predmetnej žiadosti v nasledujúcom znení:  
„Pozemky v k.ú. Malatíny mimo zastavaného územia obce zapísané v Geometrickom pláne č. 46 002 
600 – 001/2022 úradne overeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 
10.05.2022 pod č. G1-458/2022, a to: 

- pozemok parc.č. KN – C 611/3, druh pozemku orná pôda, o výmere 120 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/4, druh pozemku orná pôda, o výmere 82 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/5, druh pozemku orná pôda, o výmere 1332 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/6, druh pozemku ost.pl., o výmere 2 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/8, druh pozemku ost.pl., o výmere 44 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/11, druh pozemku orná pôda, o výmere 18 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/12, druh pozemku ost.pl., o výmere 103 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/13, druh pozemku ost.pl., o výmere 47 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/14, druh pozemku orná pôda, o výmere 56 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/15, druh pozemku ost.pl., o výmere 375 m2 

- pozemok parc.č. KN – C 611/16, druh pozemku orná pôda, o výmere 1330 m2 
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sú určené na výstavbu. Zároveň obec Malatíny potvrdzuje, že nemusí mať spracovaný a schválený 
územný plán obce.“ 

 

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 

 

12/ Doručené podania – žiadosť o odkúpenie pozemku – vlastníci bytov v bytovom dome (BD) s.č.92 

Starosta obce informoval poslancov OZ o podaných žiadostiach na odkúpenie pozemku pod resp. pri 
bytovom dome s.č. 92 vo Vyšných Malatínach. Jedná sa o tieto žiadosti: 
- spoločnú žiadosť podanú dňa 17.05.2022 vlastníkmi bytov v BD s.č. 92: bytu č. 5 Júliusa Slovinca 
a podielových spoluvlastníkov bytu č. 6 Ing. Mgr. Petry Pogányovej a Ing. Petra Lacka o odkúpenie 
pozemku príp. jeho časti parc.č. KN – E 971/1 v k.ú. Malatíny o výmere 904 m2, ktorého vlastníkom je 
podľa LV č. 276 Obec Malatíny, za účelom vytvorenia 2 parkovacích miest 
- spoločnú žiadosť podanú dňa 02.06.2022 vlastníkmi bytov v BD s.č. 92: bytu č. 1 Eriky Nagyovej, bytu 
č. 3 Igora Kušiaka a bytu č. 5 Anny Žúborovej o odkúpenie pozemku parc.č. KN – E 971/1 v k.ú. Malatíny 
o výmere 904 m2, ktorého vlastníkom je podľa LV č. 276 Obec Malatíny, v rozsahu pozemkov parc.č. 
KN – C 443/1 a 443/2 s odôvodnením, že na uvedených pozemkoch sa nachádza stavba bytového domu 
s.č. 92.  
Starosta obce poslancom OZ pripomenul, že uvedený pozemok nadobudla obec Malatíny minulý rok 
delimitáciou majetku vo vlastníctve štátu. Na základe posúdenia žiadosti obecným úradom 
konštatoval, že  pozemok parc.č. KN - E 971/1 v k.ú. Malatíny o výmere 904 m2, ktorého vlastníkom je 
podľa LV č. 276 Obec Malatíny, podľa druhu pozemku trvalý trávny porast, sa nachádza pod stavbou 
bytového domu s.č. 92, pod štátnou cestou III.triedy a zároveň tvorí prístup aj k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve ďalších osôb. Pozemky parc.č. KN - C 443/1 a 443/2 v k.ú. Malatíny nemajú založený list 
vlastníctva; podľa mapových podkladov sa tieto pozemky z časti prekrývajú s pozemkom parc.č. KN -E 
– 971/1 vo vlastníctve obce. Ďalej konštatoval, že parcela 443/1 o výmere 204 m2 je podľa druhu 
zastavaná plocha a nádvorie a nachádza sa pod stavbou bytového domu s.č. 92 a parcela 443/2 
o výmere 455 m2, je podľa druhu pozemku zastavaná plocha a nádvorie a tvorí priľahlú plochu 
k pozemku zastavaného stavbou BD s.č. 92 a svojím umiestnením a využitím tvorí so stavbou 
neoddeliteľný celok.   
Poslanci obdržali v materiáloch na toto zasadnutie OZ obe žiadosti aj s prílohami a mapovými 
podkladmi. Vo veci prebehla diskusia, v ktorej sa všetci prítomní zhodli na odpredaji pozemku pod 
stavbou BD ako aj pozemku okolo BD, ktorý s ním tvorí neoddeliteľnú súčasť, nakoľko sa na ňom 
nachádzajú inžinierske siete a šachta k predmetnej bytovke. Zároveň poslanci zhodne konštatovali, že 
po odpredaji predmetného pozemku sa na spôsobe jeho užívania dohodnú všetci jeho spoluvlastníci 
spoločne a nerozdielne. Taktiež sa poslanci OZ zhodli, že odpredaj pozemku bude na niektorom z 
nasledujúcich OZ predmetom samostatného hlasovania. Následne došlo k hlasovaniu. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 34/4/2022  
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Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
I. prerokovalo  
a) spoločnú žiadosť podanú dňa 17.05.2022 vlastníkmi bytov v BD s.č. 92: bytu č. 5 Júliusa Slovinca 
a podielových spoluvlastníkov bytu č. 6 Ing. Mgr. Petry Pogányovej a Ing. Petra Lacka o odkúpenie 
pozemku príp. jeho časti parc.č. KN – E 971/1 v k.ú. Malatíny o výmere 904 m2, ktorého vlastníkom je 
podľa LV č. 276 Obec Malatíny, za účelom vytvorenia 2 parkovacích miest 
b)  spoločnú žiadosť podanú dňa 02.06.2022 vlastníkmi bytov v BD s.č. 92: bytu č. 1 Eriky Nagyovej, 
bytu č. 3 Igora Kušiaka a bytu č. 5 Anny Žúborovej o odkúpenie pozemku parc.č. KN – E 971/1 v k.ú. 
Malatíny o výmere 904 m2, ktorého vlastníkom je podľa LV č. 276 Obec Malatíny, v rozsahu pozemkov 
parc.č. KN – C 443/1 a 443/2 s odôvodnením, že na uvedených pozemkoch sa nachádza stavba 
bytového domu s.č. 92. 
II. konštatuje, že 

a) pozemok parc.č. KN - E 971/1 v k.ú. Malatíny o výmere 904 m2, ktorého vlastníkom je podľa LV č. 
276 Obec Malatíny, podľa druhu pozemku trvalý trávny porast sa nachádza pod stavbou bytového 
domu s.č. 92, pod štátnou cestou III.triedy a zároveň tvorí prístup aj k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
ďalších osôb 

b) pozemky parc.č. KN - C 443/1 a 443/2 v k.ú. Malatíny nemajú založený list vlastníctva; parcela 443/1 
o výmere 204 m2 je podľa druhu zastavaná plocha a nádvorie a nachádza sa pod stavbou bytového 
domu s.č. 92; parcela 443/2 o výmere 455 m2, je podľa druhu pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
a tvorí priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou BD s.č. 92 a svojím umiestnením a využitím 
tvorí so stavbou neoddeliteľný celok  
III. určuje, že 

a) obec Malatíny odpredá vlastníkom bytov resp. spoluvlastníkom spoločných častí a zariadení  
bytového domu s.č. 92 časť pozemku parc.č.  KN – E 971/1 v k.ú. Malatíny v rozsahu pozemkov parc.č. 
KN – C 443/1 o výmere 204 m2 zastavaný stavbou bytového domu s.č. 92 a parc.č. KN – C 443/2 
o výmere 455 m2 ako priľahlú plochu k pozemku zastavaného stavbou BD s.č. 92, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí so stavbou neoddeliteľný celok t.j. 659 m2  
b) časť pozemku špecifikovaná podľa písm. a) bude vlastníkom bytov resp. spoluvlastníkom spoločných 
častí a zariadení  bytového domu s.č. 92 odpredaná v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z., o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a predpisov tak, že na každého pripadne 
spoluvlastnícky podiel na pozemku zodpovedajúci  jeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu s.č. 92 a na príslušenstve. 

 

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 

 

12/ Doručené podania – upovedomenie o zastavení starej exekúcie 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenom oznámení o zastavení 
starej exekúcie od súdneho exekútora JUDr. Miroslava Šutliaka z exekútorského úradu Liptovský 
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Mikuláš z dôvodu, že že uplynula rozhodná doba. Súčasťou oznámenia bola aj výzva na úhradu trov 
starej exekúcie vo výške 42 EUR, ktoré je obec povinná zaplatiť. Starosta obce ozrejmil poslancom OZ, 
že sa jedná o vymáhanie dlhu na nájomnom v obecnej nájomnej bytovke, ktorý obec dala na exekúciu 
v roku 2017.  Keďže od prvotného podania ubehla rozhodná doba, je exekútor povinný v zmysle zákona 
č. 233/2019 Z.z., o ukončení niektorých exekučných konaní, starú exekúciu zastaviť. Predmetné 
oznámenie obdržali poslanci v rámci materiálov na toto zasadnutie OZ. Následne bola vec prerokovaná. 

 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 35/4/2022  
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 uplynula rozhodná 
doba. 

 

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 

 

Pred prerokovaním bodu 13. Rôzne  o 18:30 hodine sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavil 

poslanec Radislav Hazucha, čo bolo zaznamenané aj v prezenčnej listine. 

 

13/ Rôzne  

V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:  

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

- prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii Zvonice v súlade s harmonogramom 

- poďakoval sa OZ Tri Malatíny za zorganizovanie úspešnej akcie Beh dolinkami, na ktoré prispela aj 

obec a zároveň aj starostovia susedných obcí Partizánska Ľupča, Ľubeľa, Vlachy a Liptovské Kľačany 

- poďakoval sa kultúrnej komisii za zorganizovanie folklórneho popoludnia spojeného so stavaním mája 

a dňom detí  

- prebieha oprava drevených krížov na cintorínoch v štádiu náterov; zakúpili sa drevené lavičky do obce, 

preto je potrebné spoločne sa dohodnúť na miestach ich konkrétneho osadenia 

- informoval, že v obci prebehne štatistické zisťovanie medzi občanmi, ktoré budú vykonávať v 

priebehu júla zamestnanci štatistického úradu na základe predtým zaslaných listov 

Následne prebehla k podaným informáciám a k navrhnutým témam diskusia. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 36/4/2022  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 



Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 23.06.2022  

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

 

Zápisnica  23.06.2022            overovatelia:   1. Roman Kováč  2.  Tomáš Hrnčiar 

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 x    

Miroslav Tkáč x x    

spolu 5 5    

 
 
14/ Záver 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány po prerokovaní všetkých bodov programu poďakoval všetkým 
prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 19:15 hod. 
 
Zapisovateľka:   Ing. Zuzana Jašková 
Overovatelia:   1. Roman Kováč 
   2. Tomáš Hrnčiar  
         
 
 
 
         Ing. Jaroslav Podhorány 
                    starosta obce 


