Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Malatíny, konaného dňa 07.12.2021
o 17:00 hod., v budove Kultúrneho domu.

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

podľa prezenčnej listiny
5
4
1

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

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o kronike obce Malatíny
Doručené podania
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2022
a roky 2023 a 2024
Návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2022 a roky 2023 a 2024
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 - schválenie
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 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. 54/6/2021
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. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o kronike obce Malatíny
5. Doručené podania
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2022
a roky 2023 a 2024
7. Návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2022 a roky 2023 a 2024
8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 - schválenie
9. Rôzne
10. Záver
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Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

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 Tomáša Hrnčiara.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 55/6/2021
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. Tomáš Hrnčiar
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

3/ Kontrola plnenia uznesení
V rámci plnenia uznesení OZ prijatých dňa 21.10.2021 na predchádzajúcom OZ, starosta obce Ing.
Jaroslav Podhorány informoval poslancov, že v súlade s uznesením č. 46/5/2021 bola podpísaná
úverová zmluva s Prima banka Slovensko, a.s. na predfinancovanie Nenávratného finančného
príspevku z PPA na stavebné úpravy zvonice, pričom zmluva je už aj zverejnená v súlade so zákonom.
Ďalej starosta obce uviedol, že v súlade s uznesením č. 47/5/2021 bola zrealizovaná oprava miestnej
komunikácie k mostu v Nižných Malatínach spoločnosťou RILINE s.r.o., Ružomberok za zmluvnú cenu.
V tejto súvislosti starosta obce uviedol, že v rámci opravy sa uskutočnilo aj odvodnenie komunikácie.
Starosta obce ďalej informoval poslancov, že v súlade s uznesením č. 49/5/2021 bola podpísaná zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina, na pozemok
vo vlastníctve obce Malatíny za účelom rozšírenia verejnej distribučnej siete elektrickej energie pre IBV
Malatíny. Starosta obce informoval o priebežnom plnení uznesenia č. 51/5/2021 vo veci elektrifikácie
Vyšných Malatín – žiadosť na SSD, a.s. Žilina k bodu a podmienkam pripojenia bola zaslaná a obci už
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bolo doručené aj stanovisko k tejto žiadosti. To bude predmetom prerokovania v bode 5 dnešného
zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 56/6/2021
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 21.10.2021.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha

x

Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

4/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o kronike obce Malatíny
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ s návrhom Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2021 o kronike obce Malatíny, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny
dňa 19.11.2021 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 o obecnom
zriadení a je žiadúce, aby sa aj naša obec zaradila medzi samosprávy, ktoré si vedú kroniky
a zaznamenávajú tak najvýznamnejšie udalosti obce. Pripomenul, že obec má kroniku. Avšak jej
vedenie sa v predchádzajúcom období zanedbalo. Následne po schválení tohto VZN by mal byť na
najbližšom OZ ustanovený aj kronikár obce. Následne poslanci OZ návrh VZN prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 57/6/2021
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. 1/2021 o kronike obce Malatíny.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4
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5/ Doručené podania – Zmluva o poskytovaní služieb – zhotovenie účtovníctva a miezd,
programového rozpočtu a rozpočtových opatrení
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenej zmluve o poskytovaní
služieb – zhotovenie účtovníctva a miezd, príprava programového rozpočtu a rozpočtových opatrení
od spoločnosti TopEkon, s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 47 082 640. Jedná sa
o rozšírenie výkonu činnosti a s tým súvisiace navýšenie paušálnej mesačnej zmluvnej ceny. Uviedol,
že uvedená spoločnosť je dlhoročným zmluvným partnerom obce. Nová zmluva vyplynula z požiadavky
obce na rozšírenie výkonu činnosti, ktorou je vypracovanie miezd a odvodov. Ozrejmil, že pracovníčka
OcÚ nevyhotovuje mzdy a odvody, nemá to v pracovnej náplni a nepoberá za tieto činnosti mzdu.
V novej zmluve s účtovnou spoločnosťou bude okrem rozšírenia činnosti zvýšený mesačný
paušál pôvodných 200,- EUR na 250,- EUR. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že od roku 2014
sa zmluvná cena spoločnosti nemenila, aj keď zákonné povinnosti pribúdajú a náklady sa zvyšujú.
Zároveň vyzdvihol kvalitu práce a spoľahlivosť spoločnosti. Následne poslanci OZ zmluvu prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 58/6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. prerokovalo
zmluvu o poskytovaní služieb - zhotovenie účtovníctva a miezd, prípravu programového rozpočtu
a rozpočtových opatrení medzi obcou Malatíny a spoločnosťou TopEkon, s.r.o., IČO 47 082 640, so
sídlom Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, uzavretú na dobu neurčitú s účinnosťou od
01.01.2022, v cene mesačnej paušálnej sumy 250,- EUR, podľa prílohy.
II. schvaľuje
zmluvu o poskytovaní služieb - zhotovenie účtovníctva a miezd, prípravu programového rozpočtu
a rozpočtových opatrení medzi obcou Malatíny a spoločnosťou TopEkon, s.r.o., IČO 47 082 640, so
sídlom Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, uzavretú na dobu neurčitú s účinnosťou od
01.01.2022, v cene mesačnej paušálnej sumy 250,- EUR, podľa prílohy.
III. poveruje
starostu obce na podpis zmluvy o poskytovaní služieb so spoločnosťou TopEkon, s.r.o., IČO 47 082 640,
so sídlom Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš podľa prílohy a bodov I. a II. tohto uznesenia.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

5/ Doručené podania – Zmluva o zabezpečení zimnej údržby
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov OZ o doručenej zmluve o zabezpečení
zimnej údržby – odhŕňanie snehu od Peter Hric autodoprava, 034 82 Lúčky 355, IČO 40932362. Uviedol,
že obec je povinná v zmysle zákona zabezpečovať v zimnej sezóne odhŕňanie snehu a posyp miestnych
komunikácií. Naša obec doteraz nemala na tieto činnosti uzatvorenú zmluvu, ktorá by určovala presné
vymedzenie a spôsob vykonávania zimnej údržby. Na základe objednávok ju vykonával poskytovateľ,
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ktorý už túto svoju činnosť ukončil. Zároveň uviedol, že cena za výkon zimnej údržby bude 42,-EUR/
hod. bez DPH, použitie posypu bude fakturované osobitne a zmluva bude uzatvorená na dobu určitú
na jeden rok. Následne poslanci OZ zmluvu prerokovali.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 59/6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
I. prerokovalo
zmluvu o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu medzi obcou Malatíny a Peter Hric
autodoprava, 034 82 Lúčky 355, IČO 40932362, uzavretú na jeden rok odo dňa podpisu zmluvy, v cene
za výkon zimnej údržby 42,- EUR/hod. bez DPH, podľa prílohy.
II. schvaľuje
zmluvu o zabezpečení zimnej údržby – odhŕňanie snehu medzi obcou Malatíny a Peter Hric
autodoprava, 034 82 Lúčky 355, IČO 40932362, uzavretú na jeden rok odo dňa podpisu zmluvy, v cene
za výkon zimnej údržby 42,- EUR/hod. bez DPH, podľa prílohy.
III. poveruje
starostu obce na podpis zmluvy zmluvu o zabezpečení zimnej údržby s Peter Hric autodoprava, 034 82
Lúčky 355, IČO 40932362, podľa prílohy a bodov I. a II. tohto uznesenia.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

5/ Doručené podania – vyjadrenia SSD, a.s. Žilina vo veci elektrifikácie vo Vyšných Malatínach
V súvislosti s plnením uznesenia č. 51/5/2021 zo dňa 21.10.2021, starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány
informoval poslancov o doručenom vyjadrení SSD, a.s. Žilina č. 202111-NP-0355.1 k bodu
a podmienkam pripojenia podľa štúdie elektrifikácie Vyšných Malatín s dostatočným počtom
odberných miest. Uviedol, že následne bude pokračovať štandardný postup vyhodnocovania žiadosti,
pričom SSD, a.s. vykoná premeranie distribučnej sústavy v lokalite. Ďalej starosta obce oznámil
poslancom, že SSD, a.s. Žilina doručila obci Malatíny konečné stanovisko č. 4300106163
k predchádzajúcej žiadosti obce Malatíny. Jednalo sa o zastavovaciu štúdiu, pri ktorej by musela byť
obec developerom. Pripomenul, že uvedená vec bola prerokovávaná aj na predchádzajúcich
zasadnutiach OZ dňa 16.09.2021 a dňa 21.10.2021. Poslanci obdržali vyjadrenia v materiáloch na toto
zasadnutie OZ. Následne bola vec prerokovaná.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 60/6/2021
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 doručených vyjadreniach č. 4300106163 a č. 202111-NP-0355.1
Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina vo veci elektrifikácie vo Vyšných Malatínach v súlade
s uznesením OZ č. 51/5/2021 zo dňa 21.10.2021.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

6/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2022 a roky
2023 a 2024
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány oboznámil poslancov OZ so stanoviskom hlavnej kontrolórky
obce Bc. Gabriely Moravovej k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023 a 2024. Následne
starosta obce poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky prečítal. V stanovisku hlavná kontrolórka
odporúča predložený návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť bez výhrad a návrh rozpočtu na roky 2023 a
2024 zobrať na vedomie. Stanovisko hlavnej kontrolórky je súčasťou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 61/6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods. 4 a § 18f zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2022 a roky 2023
a 2024.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

7/ Návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2022 a roky 2023 a 2024
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roky
2023 a 2024. Uviedol, že návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce Malatíny ako aj
na internetovej stránke obce. Následne návrh rozpočtu poslancom OZ vysvetlil a okomentoval jeho
spracovateľ Ing. Juraj Brziak zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Návrh rozpočtu
obce Malatíny na rok 2022 a roky 2023 a 2024 tvorí súčasť zápisnice. Následne poslanci OZ návrh
rozpočtu prerokovali.
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Na základe predloženého odborného stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce, po
diskusii a zodpovedaní otázok, predložil starosta obce návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2022 a roky
2023 a 2024 na schválenie.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 62/6/2021
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, po prerokovaní
I. berie na vedomie
predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 a roky 2023 a 2024
II. konštatuje, že
a) rozpočet na rok 2022, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový vo výške
25 000,- EUR. Po zapojení výdavkových finančných operácií vo výške 25 000,- EUR je celkový rozpočet
na strane príjmov 138 460,- EUR a na strane výdavkov 138 460,- EUR ako celok vyrovnaný.
b) bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 40 830,- EUR; bežné príjmy sú
rozpočtované vo výške 138 460,- EUR a bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 97 630,- EUR.
c) kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 15 830,- EUR; kapitálové príjmy sú
rozpočtované vo výške 0,- EUR a kapitálové výdavky vo výške 15 830,- EUR.
d) rozpočet finančných operácií je schodkový vo výške 25 000,- EUR; príjmové finančné
operácie sú rozpočtované vo výške 0,- EUR a výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške
25 000,- EUR.
Schodok kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií je krytý z prebytku bežného
rozpočtu vo výške 40 830,- EUR.
III. schvaľuje
a) Rozpočet obce Malatíny na rok 2022 ako záväzný bez programovej štruktúry a viacročný
rozpočet na roky 2023 a 2024 bez záväzností.
b) Bežný rozpočet na rok 2022 v príjmovej časti vo výške 138 460,- EUR a vo výdavkovej časti
vo výške 97 630,- EUR.
c) Kapitálový rozpočet na rok 2022 v príjmovej časti vo výške 0,- EUR a vo výdavkovej časti vo
výške 15 830,- EUR.
d) Finančné operácie na rok 2022 príjmové vo výške 0,- EUR a výdavkové vo výške 25 000,EUR.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

8/ Rozpočtové opatrenie 5/2021 - schválenie
Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány predložil poslancom OZ návrh na rozpočtové opatrenie č. 5/2021
vypracované Ing. Jurajom Brziakom zo zmluvnej spoločnosti TopEkon, s.r.o. Liptovský Mikuláš, podľa
prílohy. Následne poslanci rozpočtové opatrenie prerokovali.
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Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 63/6/2021
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. 5/2021
II. schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2021 podľa prílohy.
Hlasovanie:
Meno poslanca

Prítomný

Za

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

9/ Rôzne
V rámci bodu Rôzne bolo prerokovávané nasledovné:
Ing. Jaroslav Podhorány, starosta obce podal poslancom nasledovné informácie:
- obecný úrad je z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu zatvorený pre styk s verejnosťou od 29.11.2021
do odvolania. Informácia bola zverejnená na úradnej tabuli aj na internetovej stránke obce. V prípade
osobnej návštevy je potrebné na úrad najprv zatelefonovať alebo napísať mail a dohodnúť sa
s pracovníčkou OcÚ.
- obec má novú mailovú adresu; v prípade, že občan napíše na pôvodný mail, bude tento presmerovaný
na novú adresu
- informoval, že pri príležitosti sviatku sv.Mikuláša boli odovzdané deťom z obce mikulášske balíčky
v počte 52 ks a v celkovej sume 310 €. V tejto súvislosti sa poďakoval za činnosť a aktivitu členom
kultúrnej komisie pri OZ; zároveň bol osadený v obci na obvyklom mieste vianočný stromček.
Martin Gejdoš, poslanec OZ:
- otvoril tému osvetlenia zástaviek PAD na hlavnej ceste. K uvedenému starosta obce uviedol, že sa bol
informovať na príslušných povoľujúcich orgánoch a vysvetlil, že k osvetleniu zástaviek pri štátnej ceste
I.triedy I/18 je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a tú dať následne posúdiť príslušnému
dopravnému inšpektorátu v Žiline, cestnému správnemu orgánu v sídle kraja a majetkovému správcovi
cesty. Až po ich súhlase bude možné osvetlenie realizovať.
- otvoril problematiku poškodenej cesty pri vstupe do Nižných Malatín. K tomu starosta obce uviedol,
že sa jedná o štátnu cestu III. triedy a o vývoz zeminy na pozemky, ktoré sú v katastri Partizánskej
Ľupče. Starosta uvedené už riešil podnetom na správcu štátnej cesty a ten to rieši s vlastníkom
pozemkov.
- poukázal na dlhodobo nefungujúcu spoluprácu s elektrikárom
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- poukázal na plné odpadkové koše na plastový odpad. K uvedenému starosta uviedol, že počet
kontajnerov aj frekvencia vývozu je zazmluvnená so zberovou spoločnosťou. Zároveň dal do
pozornosti, že od nového roku sa zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek, takže sa uvidí aký to bude
mať vplyv na separovaný zber v obci.
- riešenie rýchlosti v obci montážou meračov rýchlosti
- podal informáciu o činnosti kultúrnej komisie.
Následne prebehla k podaným informáciám a k navrhnutým témam diskusia.
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 64/6/2021
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

Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Tomáš Hrnčiar
Roman Kováč
Miroslav Tkáč

x
x
x
x

x
x
x

spolu

4

4

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x

1

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 19:20 hod.
Zapisovateľka:
Overovatelia:

Ing. Zuzana Jašková
1. Miroslav Tkáč
2. Tomáš Hrnčiar

Jaroslav Podhorány
starosta obce
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