
Zápisnica 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 22.10.2014 v kancelárii 

obecného úradu o 17,00 hod.. 
__________________________________________________________________________________ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
                Počet poslancov :       5 
                Počet  prítomných  :  5 
                 Ospravedlnený :        0 

 - Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 52/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  
a) konštatuje,  
      že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 
b) schvaľuje 
      program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením  programu o nasledovné body:  

            č. 5.  Návrh na usporiadanie dovolenky starostu v súvislosti s ukončením    
                   funkčného obdobia 2010-2014 
           č. 6. Doplnenie uznesenia číslo 50/2014     

                  
Hlasovanie :              

       Prítomní : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
       Za : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
       Proti :0 
       Zdržal sa: 0 

Program: 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ. 
4. Zámer predaja pozemkov 
5. Návrh na usporiadanie dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 

2010-2014 
6. Doplnenie uznesenia číslo 50/2014 
7. Rôzne 
8. Záver 

  
R o k o v a n i e  

1/ Otvorenie  
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Peter Pethö – starosta obce. 
   
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Peter Pethö – starosta obce,  Radislava Hazuchu, Cabanovú 
Gabrielu . Za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Moravčíková Libuša.  
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 53/2014  
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 určuje  

a) overovateľov zápisnice  : 1.Radislav Hazucha 
                                            2. Gabriela Cabanová 

b)  zapisovateľa :  Libuša Moravčíková                    
   
__________________________________________________________________________________ 



Zápisnica  22.10.2014 
Hlasovanie :              
  Prítomní : (Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Za : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Proti :0 
  Zdržal sa: 0 

3/ Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia OZ  
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení zo dňa 16.9.2014, prijaté 
uznesenie číslo 51/2014 je splnené a uznesenie číslo  36/2014 b) je v riešení.  
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 54/2014 
 Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
 berie na vedomie   
kontrolu plnenia uznesení.  
 Hlasovanie :              
  Prítomní : (Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Za : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Proti :0 
  Zdržal sa: 0 

4/  Zámer predaja pozemkov   
       Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov  s tým, že vzhľadom k tomu, že ponuka 
predaja pozemkov nebola zverejnená v regionálnej tlači v zmysle § 9 a) ods.1 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je potrebné opakovane zverejniť zámer 
predaja pozemkov. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 55/2014 
 Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 
a)berie na vedomie,  informáciu, že na základe uznesenia č. 47/2014 bol  zverejnený zámer predaja 
pozemku na webovej stránke obce a úradnej tabuli  s tým, že boli v obci v lehote doručené dve obálky. 
Vzhľadom na to, že nebola ponuka zverejnená v regionálnej tlači v zmysle  § 9 a) ods. 1 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  tým nebol dodržaný 
zákonný postup a chyby v písaní  a to nesprávne §9 namiesto §9a. 
b)odporúča starostovi obce 
opakovane zverejniť zámer predaja pozemkov priamym predajom nasledovne : 

Obec Malatíny  
 v zmysle § 9 a) ods. 1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  zverejňuje 

zámer predaja pozemkov 
KN-C parcela číslo 213/2 – trvalé trávne porasty – 72 m2, 
KN-C parcela číslo 214/2 – záhrady – 213 m2  a KN –C  parcela číslo 207/2 – trvalé trávne porasty – 
53 m2, vedených na liste vlastníctva číslo 738 katastrálneho územia obce Malatíny, priamym 
predajom  najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovených znaleckým 
posudkom.  
Znalecký posudok číslo 228/2014 znalca  Ing. Miroslava Todáka zo dňa 22.9.2014  : 
Všeobecná hodnota pozemku  KN-C  parcela číslo 214/2 záhrady (213 m2)                       = 1384,50€ 
Všeobecná hodnota pozemku  KN-C parcela číslo 207/2 trvalý trávny porast  (53 m2)     =    258,64€ 
Všeobecná hodnota pozemku KN-C  parcela číslo 213/2 trvalý trávny porast (72 m2)      =     351,36€ 
     
Hlasovanie :              
  Prítomní : (Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Za : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Proti :0 
  Zdržal sa: 0 
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5/ Návrh na usporiadanie dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2010-  
    2014 
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s tým, že  starostovi počas výkonu funkcie 
patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce, podľa ktorého sa primerane určuje 
rozsah a čerpanie dovolenky. Podľa §116 ods.3 Zákonníka práce jediná výnimka kedy možno 
zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku je skončenie pracovného 
pomeru. Toto ustanovenie Zákonníka práce sa primerane použije aj pri skončení funkčného 
obdobia starostu a s použitím ustanovenia §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 
neskorších predpisov o tom rozhodne Obecné zastupiteľstvo. 
Dôvody nevyčerpanej dovolenky:  pracovná vyťaženosť, realizácia projektov :multifunkčné 
ihrisko, rozšírenie vodovodu, kontroly NKÚ, ŠFRB, IŽP .Záver : Vzhľadom na vyššie 
uvedené navrhujem Obecnému zastupiteľstvu v Malatínach schváliť vyplatenie náhrady platu 
za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 24,5 dňa, s poukázaním na ustanovenie §2 ods. 2 a §7 
ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko starosta nesmie byť pre 
výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo 
obdobného pomeru 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 56/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach  
  Obecné zastupiteľstvo v Malatínach v súlade s ustanovením  § 2 ods. 2 zák. NR SR  
253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 
v znení neskorších predpisov  
s c h v a ľ u j e   
starostovi obce poskytnutie náhrady za nevyčerpanú dovolenku : za rok 2014 v rozsahu 24,5  
dňa z dôvodu, že ju nemohol vyčerpať pre pracovnú zaneprázdnenosť. 
            
  Hlasovanie :              
  Prítomní : (Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Za : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Proti :0 
  Zdržal sa: 0 

6/ Doplnenie uznesenia číslo 50/2014 

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov ohľadom členstva v občianskom združení  
miestna akčná skupina, s tým, že je potrebné doplniť uznesenie č. 50/2014 o zaradenie katastrálneho 
územia obce Malatíny do uvedeného občianskeho združenia.. 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 57/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach  
schvaľuje  
zaradenie katastrálneho územia obce Malatíny do územia miestnej akčnej skupiny 

Hlasovanie :                          
  Prítomní : (Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Za : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Proti :0 
  Zdržal sa: 0 
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7/ Rôzne – Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí v základnej škole 
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou  Základnej školy s materskou 
školou v Partizánskej Ľupči, ktorú navštevujú aj  deti z našej obce. 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 58/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach  
a) berie na vedomie  
žiadosť Základnej školy s materskou školou v Partizánskej Ľupči 

b) n e s c h v a ľ u j e 
požadovanú dotáciu vo výške 200 €. 

c)  d o p o r u č u j e  

starostovi obce jednať s riaditeľstvom ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči o posune 
školského vyučovania – zosúladenia s dopravou.  

Hlasovanie :              
  Prítomní : (Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Za : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Proti :0 
  Zdržal sa: 0 

7/ Rôzne – Cenová ponuka na projekt pasportizácie cintorína obce Malatíny 

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s cenovou ponukou na projekt pasportizácie 
cintorína v obci Malatíny. 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 59/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach 
berie na vedomie 
informáciu o cenovej ponuke na projekt pasportizácie cintorína 

Hlasovanie :              
  Prítomní : (Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Za : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Proti :0 
  Zdržal sa: 0 

7/ Rôzne – oplotenie cintorína 

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s tým, že po vypílení krovín na okrajoch 
cintorína sa zrealizovalo oplotenie. K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

7/ Rôzne – Kultúrna akcia – Halloweenový večer 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o kultúrnej akcii – Hallowenový večer  na 
26.10.2014. K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 
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7/ Rôzne – List od pani Magdalény Pethöovej kontrolórke obce – Ing. Anne Rašiovej 

Kontrolórka obce pani Ing. Anna Rašiová  informovala poslancov o liste od pani Magdalény 
Pethöovej, ktorá požiadala o  písomné stanovisko kontrolóra obce ohľadom dodržiavania zákona  NR 
SR č. 253/1994  Zb.o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako 
aj o stanovisko k používaniu obecných vozidiel..  
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie  č. 60/2014 
 Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach 
poveruje 
kontrolórku obce Malatíny pani Ing. Annu Rašiovú  ku kontrole  v zmysle listu pani Magdalény 
Pethöovej.  

Hlasovanie :              
  Prítomní : (Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Za : 5(Peter Hazucha, Ing. Jaroslav Podhorány, Gabriela Cabanová, Ján Šlachta, Radislav Hazucha) 
   Proti :0 
  Zdržal sa: 0 

8/ Záver 
 Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť  
a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil. 

Zapisovateľka :  Moravčíková Libuša                            SIGNED  
Overovatelia zápisnice :  1. Radislav Hazucha              SIGNED 

                           2. Gabriela Cabanová            SIGNED 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                              
SIGNED 
                                                                                                                           
                                                                                                                                         
Ing. Peter Pethö 
                                                                                                                                             
starosta obce 
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