
Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 21.10.2021  

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

 

Zápisnica  21.10.2021   overovatelia:   1. Radislav Hazucha  2. Roman Kováč 

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. Schválenie úveru a úverovej zmluvy na predfinancovanie Nenávratného finančného príspevku 

od PPA na zabezpečenie financovania investičného projektu „Stavebné úpravy zvonice 
v Malatínach“ 

5. Schválenie opravy miestnej komunikácie k mostu – Nižné Malatíny 
6. Rozpočtové opatrenie 4/2021 
7. Doručené podania 
8. Rôzne 
9. 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. 43/5/2021 
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. Schválenie úveru a úverovej zmluvy na predfinancovanie Nenávratného finančného príspevku 

od PPA na zabezpečenie financovania investičného projektu „Stavebné úpravy zvonice 
v Malatínach“ 

5. Schválenie opravy miestnej komunikácie k mostu – Nižné Malatíny 
6. Rozpočtové opatrenie 4/2021 
7. Doručené podania 
8. Rôzne 
9. Záver 
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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 x    

Miroslav Tkáč     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 Radislava Hazuchu a Romana Kováča. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 44/5/2021 
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. Roman Kováč 

 
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 

spolu 4 4   1 

 
 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých dňa 16.09.2021 na predchádzajúcom OZ, starosta obce Ing. 
Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že v súlade s uznesením č. 36/4/2021 bolo zrealizované 
verejné obstarávanie na opravu miestnej komunikácie k mostu – Nižné Malatíny. Do súťaže sa zapojili 
tri spoločnosti. Ako víťaz vzišla z verejného obstarávania spoločnosť RILINE, s.r.o., Ružomberok.  
Starosta obce uviedol, že schválenie opravy cesty podľa tohto verejného obstarávania bude 
prerokované v bode 5 tohto zasadnutia OZ. Následne poslancom predložil všetky cenové ponuky 
spoločností, ktoré sa zapojili do súťaže. Ďalej starosta obce uviedol, že v súvislosti s plnením uznesenia 
č. 37/4/2021 bola obci Malatíny doručená odpoveď Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy 
na žiadosť o zmenu a doplnenie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Pripomenul 
poslancom, že naša obec žiadala doplnenie viacerých spojov, ktoré by stáli nielen na rázcestí, ale išli by 
aj na zástavky do Nižných, Stredných a Vyšných Malatín. Odpoveď ŽSK bola záporná s odôvodnením, 
že ŽSK neuvažuje o zmene a doplnení spojov v našej obci oproti terajšiemu stavu z dôvodu nedostatku 
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financií. Zároveň bolo našej obci ponúknuté spolufinancovanie spojov. Tieto náklady sú však pre obec 
priveľké. Starosta obce k tomu uviedol, že už teraz autobusové spoje spolufinancujeme. Odpoveď ŽSK 
ako aj žiadosť obce poslanci obdržali v materiáloch k zasadnutiu OZ. Ďalej starosta obce informoval 
poslancov o priebežnom plnení uznesenia č. 38/4/2021 týkajúce sa elektrifikácie Malatín - Vyšného 
konca. Vo veci späť vzatia žiadosti o stavebné povolenie komunikuje s pracovníčkami SOcÚ stavebného 
Liptovský Mikuláš a zároveň aj s SSD, a.s. Žilina. Uviedol, že prerokovanie novej štúdie elektrifikácie 
Vyšného konca bude predmetom bodu 7 tohto zasadnutia OZ. Na záver starosta informoval poslancov, 
že uznesenie č. 40/4/2021 bolo splnené. Pánovi A. Haršányimu bolo doručené nesúhlasné stanovisko 
obce k jeho predloženému zámeru výstavby v Nižných Malatínach. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 45/5/2021  
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 16.09.2021. 
 
Hlasovanie: 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč x x    

Miroslav Tkáč     x 

spolu 4 4   1 

 
 
4/ Schválenie úveru a úverovej zmluvy na predfinancovanie Nenávratného finančného príspevku od 
PPA na zabezpečenie financovania investičného projektu „Stavebné úpravy zvonice v Malatínach“ 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ, že z Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry (PPA) bola doručená podpísaná zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku 
(NFP) na stavebné úpravy zvonice. NFP bude poskytnutý formou refundácie to znamená, že faktúry 
najprv zaplatí obec a až následne budú preplácané zo strany PPA. Na základe podpísanej zmluvy je 
možné začať s realizáciou opravy zvonice. V tejto súvislosti starosta obce informoval poslancov, že 
komunikuje so zmluvným dodávateľom prác na termíne začatia opravy zvonice. Ďalej starosta obce 
uviedol, že v súlade so schváleným rozpočtom obce a vzhľadom na množstvo financií, ktorými obec 
disponuje, je možné predfinancovať NFP úverom z banky. Následne predložil poslancom návrh na 
prijatie úveru od Prima banka Slovensko, a.s., a návrh na schválenie úverovej zmluvy na 
predfinancovanie NFP vo výške 10822,64 EUR t.j. vo výške schváleného NFP od PPA, s 1% úrokom na 
dobu splatnosti dva roky. Úverovú zmluvu ako aj podklady k zmluve poslanci obdržali v materiáloch na 
toto zasadnutie OZ. Následne poslanci prijatie úveru aj úverovú zmluvu prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 46/5/2021  
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. prerokovalo 
 a) návrh na prijatie úveru vo  výške 10 822,64 EUR od Prima banka Slovensko, a.s. so 
 sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina na predfinancovanie Nenávratného finančného 
 príspevku od PPA na zabezpečenie financovania investičného projektu „Stavebné 
 úpravy zvonice v Malatínach“  
 b) úverovú zmluvu s Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina vo 
 výške 10 822,64 EUR na predfinancovanie Nenávratného finančného príspevku od PPA na 
 zabezpečenie financovania investičného projektu „Stavebné úpravy zvonice v Malatínach“ 
  
II. schvaľuje 
 a) prijatie úveru vo výške 10 822,64 EUR poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko a.s. so 
 sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575 951, za podmienok dojednaných v príslušnej 
 úverovej zmluve s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru 
 na dlhodobý termínovaný úver, na zabezpečenie financovania investičného projektu 
 „Stavebné úpravy zvonice v Malatínach“ s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov 
 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného 
 finančného príspevku v rámci OP program rozvoja vidieka 2014-2020 s kódom výzvy 
 MAS_070/7.4/1.2, kód žiadosti NFP309070Y807 
 b) úverovú zmluvu s Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 
 31 575 951 vo výške 10 822,64 EUR na predfinancovanie Nenávratného finančného príspevku 
 od PPA na zabezpečenie financovania investičného projektu „Stavebné úpravy zvonice 
 v Malatínach“  
 
III. poveruje 
 starostu obce na podpis úverovej zmluvy s Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom 
 Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575 951 vo výške 10 822,64 EUR podľa bodu I. a II. tohto 
 uznesenia. 
  
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 

spolu 4 4   1 

 
 
5/ Schválenie opravy miestnej komunikácie k mostu Nižné Malatíny 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ, že v súlade s uznesením OZ č. 
36/4/2021 zo dňa 16.09.2021 bolo zrealizované verejné obstarávanie na opravu miestnej komunikácie 
k mostu – Nižné Malatíny. Do verejného obstarávania sa zapojili tri spoločnosti. Ako víťaz vzišla zo 
súťaže spoločnosť RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok. Starosta obce oboznámil 
poslancov s vyhodnotením verejného obstarávania. Cenové ponuky predložené v súťaži obdržali 
poslanci v materiáloch na toto zasadnutie OZ. Následne poslanci vec prerokovali. V diskusii odznelo, že 
oprava cesty by sa mala vzhľadom na technologické postupy realizovať ešte tento rok, čo najskôr, kým 
to dovolí počasie.    
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 47/5/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  
 

I. schvaľuje 
opravu miestnej komunikácie k mostu – Nižné Malatíny spoločnosťou RILINE s.r.o., Štiavnická 5140, 
034 01 Ružomberok, IČO 36745821 v sume 11 956,34 EUR podľa prílohy, ktorá vzišla z uskutočneného 
verejného obstarávania a v rozsahu podľa schváleného uznesenia OZ č. 36/4/2021 zo dňa 16.09.2021 
  
II. poveruje 
starostu obce na podpis zmluvy o dielo na opravu miestnej komunikácie k mostu  - Nižné Malatíny so 
spoločnosťou RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, Ružomberok, IČO 36745821 podľa bodu I. tohto 
uznesenia. 
 
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 

spolu 4 4   1 

 
 
6/ Rozpočtové opatrenie 4/2021 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2021 
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. 48/5/2021  
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. 4/2021 
II. schvaľuje 
rozpočtové opatrenie č. 4/2021 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 x    

Miroslav Tkáč     x 

spolu 4   4   1 
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7/ Doručené podania – Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
Starosta obce informoval poslancov OZ, že Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 
47 Žilina, IČO 36 442 151 doručila obci zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 
pozemok vo vlastníctve obce Malatíny parc.č. E KN – 730 v k.ú. Malatíny, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvorie o celkovej výmere 3793 m2 zapísaného na LV č. 738, za účelom rozšírenia verejnej 
distribučnej siete elektrickej energie pre IBV Malatíny a realizáciu stavby „14019 - Malatíny - Nižné 
Malatíny – Rozšírenie NNK“. Vecné bremeno (in rem)  - právo uložiť inžinierske siete - bude zriadené 
bezodplatne na dobu neurčitú vo výmere obmedzenia 10 m2 na pozemku pod obecnou miestnou 
komunikáciu. Po realizácii stavby bude vecné bremeno vyznačené geometrickým plánom. Ďalej 
poslancov OZ informoval, že na vyššie uvedenú stavbu bolo už vydané územné rozhodnutie a teraz 
pokračuje ďalšie konanie podľa stavebného zákona, a to stavebné povolenie. Predmetná zmluva je 
nevyhnutná na začatie stavebného konania. Stavbu aj súvisiace procesy bude financovať SSD, a.s. 
Žilina. Obci z predmetnej zmluvy nevyplývajú obmedzenia v nakladaní s predmetnou nehnuteľnosťou, 
pri správe a údržbe miestnej komunikácie na tomto pozemku ani žiadne finančné nároky. Následne 
poslanci zmluvu prerokovali. 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 49/5/2021  
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, že Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 
36 442 151 doručila obci zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok vo 
vlastníctve obce Malatíny parc.č E KN – 730 v k.ú. Malatíny, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie 
o celkovej výmere 3793 m2 zapísaného na LV č. 738, za účelom rozšírenia verejnej distribučnej siete 
elektrickej energie pre IBV Malatíny a realizáciu stavby „14019 - Malatíny - Nižné Malatíny – Rozšírenie 
NNK“ podľa prílohy. Vecné bremeno (in rem)  bude zriadené bezodplatne na dobu neurčitú vo výmere 
obmedzenia 10 m2 na pozemku pod obecnou miestnou komunikáciu. Po realizácii stavby bude vecné 
bremeno vyznačené geometrickým plánom.  
 
II. prerokovalo  
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so Stredoslovenská distribučná a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, podľa prílohy 
 
III. schvaľuje  
zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so Stredoslovenská distribučná a.s., Pri 
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, na pozemok vo vlastníctve obce Malatíny parc.č E KN 
– 730 v k.ú. Malatíny, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 3793 m2 
zapísaného na LV č. 738 za účelom rozšírenia verejnej distribučnej siete elektrickej energie pre IBV 
Malatíny a realizáciu stavby „14019 - Malatíny - Nižné Malatíny – Rozšírenie NNK“ podľa prílohy. Vecné 
bremeno (in rem)  bude zriadené bezodplatne na dobu neurčitú vo výmere obmedzenia 10 m2 na 
pozemku pod obecnou miestnou komunikáciu. Po realizácii stavby bude vecné bremeno vyznačené 
geometrickým plánom.  
 
IV. poveruje 
starostu obce na podpis zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so Stredoslovenská 
distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151 podľa prílohy a bodov tohto 
uznesenia. 
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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 x    

Miroslav Tkáč     x 

spolu 4 4   1 

 
 
7/ Doručené podania – rozpočet na stavebné úpravy zvonice 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány podal poslancom OZ informáciu o aktualizácii rozpočtu na 
stavebné úpravy zvonice. Pripomenul poslancom, že projektová dokumentácia stavebných úprav 
zvonice vrátane rozpočtu a výkazu výmer bola vypracovaná v roku 2019. Uviedol, že rozpočet 
v projekte bol na sumu necelých 10 830 EUR; stavebné práce sme vysúťažili za 10 822,64 EUR a v tejto 
výške bol obci od PPA priznaný aj nenávratný finančný príspevok. Zároveň uviedol, že zo strany PPA 
trvalo skoro dva roky, kým došlo k schváleniu príspevku a následnému podpisu zmluvy o jeho čerpaní. 
Medzitým ceny stavebných výrobkov, materiálov a prác stúpli. Preto bolo potrebné aktualizovať 
rozpočet v projektovej dokumentácii zvonice.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 50/5/2021  
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 aktualizácii projektovaných rozpočtových nákladov na stavebné úpravy 
zvonice v súvislosti s nárastom cien stavebných materiálov, výrobkov a stavebných prác, ktoré oproti 
roku 2019, v ktorom bola vyhotovená projektová dokumentácia na stavebné úpravy zvonice vrátane 
rozpočtu, stúpli. 
 
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 

spolu 4    4   1 

 

 
7/ Doručené podania – Elektrifikácia Malatíny – Vyšný koniec 
V súvislosti s plnením uznesenia č. 38/4/2021 zo dňa 16.09.2021, starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány 
predložil poslancom OZ štúdiu elektrifikácie Vyšných Malatín, ktorú vypracoval Ing. Peter Trizna za 
účelom podania novej žiadosti na SSD, a.s. Žilina. V štúdii je naprojektovaný dostatočný počet 
odberných miest elektrickej energie tak, aby obec Malatíny nevstupovala do jednania s SSD, a.s., ako 
developer. Poslanci obdržali štúdiu v materiáloch na toto zasadnutie OZ. Následne bola vec 
prerokovaná. 



Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 21.10.2021  

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

 

Zápisnica  21.10.2021   overovatelia:   1. Radislav Hazucha  2. Roman Kováč 

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, 

 
I. schvaľuje 
štúdiu elektrifikácie Vyšných Malatín podľa prílohy, ktorú vypracoval Ing. Peter Trizna pod č. 
17/DSP/2021 s dátumom vyhotovenia 10/2021 s dostatočným počtom odberných miest elektrickej 
energie tak, aby obec Malatíny nevstupovala do jednania s SSD, a.s. Žilina ako developer, za účelom 
podania novej žiadosti na SSD, a.s. Žilina. 
 
II. poveruje 
starostu obce na podanie novej žiadosti na SSD, a.s. za účelom navýšenia kapacity verejného rozvodu 
el. energie v lokalite Vyšné Malatíny. 
 
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 

spolu 4 4   1 

 
 
7/ Doručené podania – cenová ponuka na správu registratúry a vyraďovacie konanie 
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o kontrole vykonanej Štátnym 
archívom Žilina, pracoviskom Liptovský Mikuláš, ktorá sa uskutočnila na obecnom úrade dňa 
13.10.2021 za účelom kontroly správy registratúry, dodržiavania registratúrneho 
poriadku a príslušných zákonov. Informoval, že kontrolou sa nezistili nedostatky. Avšak z dôvodu, že 
obecný úrad naposledy vykonal vyraďovanie spisov v r. 2010, uložili kontrolóri štátneho archívu obci  
povinnosť vykonať vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov v termíne do konca januára 2022. 
V tejto súvislosti starosta poslancom vysvetlil, že sa jedná o zákonnú povinnosť obce, ktorú pre obce 
a mestá zabezpečujú špecializované externé oprávnené osoby. Ďalej uviedol, že po prieskume trhu na 
tieto služby, ako aj po konzultácii s pracoviskom Štátneho archívu v Liptovskom Mikuláši, bola obci 
Malatíny doručená cenová ponuka na predmetné služby od spoločnosti ARCHÍV TATRY s.r.o., Vrbická 
1993, Liptovský Mikuláš v celkovej sume 1282,80 EUR. Cenovú ponuku obdržali poslanci OZ 
v materiáloch na toto zasadnutie OZ. Následne poslanci vec prerokovali.  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 52/5/2021  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, 
 
schvaľuje 
cenovú ponuku podľa prílohy na správu registratúry a vyraďovacie konanie spisov a registratúrnych 
záznamov obecného úradu v celkovej sume 1282,80 EUR od spoločnosti ARCHÍV TATRY s.r.o., Vrbická 
1993, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 36 371 815.  
 



Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 21.10.2021  

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

 

Zápisnica  21.10.2021   overovatelia:   1. Radislav Hazucha  2. Roman Kováč 

 
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 

spolu 4    4   1 

 

 

8/ Rôzne  

V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:  

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

- obec objednala stojan na bicykle v sume 70 EUR, ktorý sa bude nachádzať pred obecným úradom 

- CVČ Liptovský Mikuláš podala žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie žiakov s trvalým pobytom 

v obci Malatíny v sume 280 EUR. Starosta uviedol, že sa jedná o 10 detí, na ktoré podľa obecného VZN 

č. 1/2015 obec každoročne prispieva sumou 60 EUR na jedného žiaka t.j. v tomto roku boli finančné 

prostriedky na záujmové vzdelávanie žiakov alokované vo výške 600 EUR. Starosta ďalej informoval, že 

žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie od CVČ Liptovský Mikuláš je v tomto roku jediná, ktorá bola 

obci podaná. V súlade s VZN č. 1/2015 a v súlade so schváleným rozpočtom obce na tento rok žiadosť 

o dotáciu v celej sume starosta schválil.  

- uviedol, že dňa 17.10.2021 prebehlo v miestnom rozhlase rozhlasové pásmo k októbru - mesiacu úcty 

k starším. Zároveň poďakoval členom kultúrnej komisie ako aj všetkým účinkujúcim za mimoriadne 

vydarenú rozhlasovú akciu. V tejto súvislosti prečítal pekný ďakovný list od pani Magdalény Pethövej 

a touto cestou odovzdal poďakovanie všetkým zúčastneným. Ďalej informoval, že na uctenie si 

a obdarovanie našich seniorov vecným darom bolo použitých 650,80 EUR.  

Martin Gejdoš, poslanec OZ:  

- otvoril tému nákupu lavičiek do obce 

- predložil návrh na osvetlenie zástaviek autobusov na hlavnej ceste z dôvodu bezpečnosti našich 

občanov 

- otvoril problematiku kosenia resp. nekosenia pozemkov súkromných vlastníkov v intraviláne obce, 

ktoré sú zarastené vysokou trávou, náletovými drevinami a neprispievajú k priaznivému vzhľadu obce 

- otvoril tému získania finančných prostriedkov na kamerový systém v obci.  

Následne prebehla k podaným informáciám a k navrhnutým témam diskusia. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 53/5/2021  
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  
 



Zápisnica 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 21.10.2021  

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

 

Zápisnica  21.10.2021   overovatelia:   1. Radislav Hazucha  2. Roman Kováč 

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 

spolu 4 4   1 

 
 
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 19:00 hod. 
 
Zapisovateľka:   Ing. Zuzana Jašková 
Overovatelia:   1. Radislav Hazucha 
   2. Roman Kováč 
         
 
 
 
         Jaroslav Podhorány 
               starosta obce 


