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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 07.08.2018 v kancelárii 

obecného úradu o 18,00 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

                Počet poslancov :      5 

                Počet  prítomných     4    

                Ospravedlnení/ý :      1 (Radislav Hazucha)    

                                

 - Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 46/08/04/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) konštatuje,  

      že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

nasledovný program zasadnutia obecného zastupiteľstva :   

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Malatíny pre voľby poslancov  do obecného 

zastupiteľstva pre volebné obdobie  r. 2018-2022 
5. Návrh na počet poslancov Obce Malatíny na nové volebné obdobie r. 2018-2022 
6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Malatíny na nové volebné obdobie r. 

2018-2022 
7. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 
8. Rozpočtové opatrenia 
9. Majetko-právne náležitosti – návr zmluvy-osobitný zreteľ -schválenie 
10. Majetko-právne náležitosti – návrh zmluvy -priamy predaj-schválenie 

11. Štatút Obce Malatíny – schválenie 

12. Voľba členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol v rodinných 

domoch 

13. Požiarny poriadok obce – schválenie 

14. Doručené podania 

15. Záver 

 

Hlasovanie : 

 
Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová X x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 

          

 

R o k o v a n i e  
 

1.  Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malatíny otvoril o 18,00 hod. a viedol starosta obce Ing. 

Peter Pethö, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie je zvolané v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4 poslancov z 



 

Zápisnica  07.08.2018      1. Ján Šlachta      2. Ing. Jaroslav Podhorány                

 

celkového počtu 5 poslancov, takže OZ bolo uznášaniaschopné. Ospravedlnil poslanca Radislava 

Hazuchu  z dôvodu pracovných povinností. 

 

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice určil Ing. Peter Pethö – starosta obce : 1. Ján Šlachta 

                                                                                                  2. Ing. Jaroslav Podhorány 

Za zapisovateľku zápisnice bola  určená Libuša Moravčíková 

 

 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 47/08/04/2018  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie  určenie  

a) overovateľov zápisnice  : 1. Jána Šlachtu 

                                                2. Ing. Jaroslava Podhorányho 

       b)  zapisovateľku : Libušu Moravčíkovú 

    

 

  Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány     x 

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva 

prijatých dňa  27.06.2018. 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 48/08/04/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení prijatých dňa  27.06.2018. 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 
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4.  Návrh na určenie volebných obvodov v obci Malatíny pre voľby poslancov do obecného 
zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018-2022 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov, že  dňa 10.7.2018 predseda národnej rady 

SR  vyhlásil  rozhodnutím číslo 203/2018 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí a  

v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné určiť  OZ volebný obvod : 

 

 Volebné obvody § 166 z. 180/2014 ods. 1 

Pre voľby poslancov OZ 

 sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci OZ 

pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v 

jednom volebnom obvode;  

v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné 

obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec obecného 

zastupiteľstva. 

 

 Volebné obvody ods. 2 

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva,  

sa môže utvoriť jeden volebný obvod  

 

 Volebné obvody ods. 3 

Volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich  

určí a zverejní  

obecné zastupiteľstvo  

v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

 

 Volebné obvody ods. 4 

Pre voľby starostu obce  

tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod. 

 

Návrh na určenie volebných obvodov: 

1. obvod pre celú obec Malatíny 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 49/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

určuje    

volebné obvody pre voľby poslancov do  obecného  zastupiteľstva  

 pre volebné obdobie  r. 2018 – 2022,  a to: 
 

1 volebný obvod 
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Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 

 

 

5. Návrh na počet poslancov Obce Malatíny na nové volebné obdobie r. 2018-2022 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov, že  dňa 10.7.2018 predseda národnej rady SR  

vyhlásil  rozhodnutím číslo 203/2018 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí. V zmysle § 11 ods. 3  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je 

vyhradené určiť  pred  voľbami  počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2018 – 2022 

Počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov podľa citovaného ustanovenia zákona o 

obecnom zriadení takto: 

 

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 

b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 

c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 

d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 

e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 

f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 

h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 

i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 

j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov. 

 

___________________________________________________________ 

 

Obec Malatíny mala k 31.12.2017  226  obyvateľov, t. z., že počet  

 

poslancov môže byť od  3 do 5 . 

 

 Návrh na počet poslancov v novom volebnom období r. 2018 -  2022    päť  (5)  . 

 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 50/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

určuje    

 

počet poslancov Obce  Malatíny v novom volebnom období  r. 2018 – 2022    päť (5)   
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Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 

 

 

6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Malatíny na nové volebné 

obdobie r. 2018-2022 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov, že  dňa 10.7.2018 predseda národnej 

rady SR  vyhlásil  rozhodnutím číslo 203/2018 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí a v zmysle § 

11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov,  je  

obecnému zastupiteľstvu  vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné 

obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.  

S prihliadnutím na uvedené je predložený : 

návrh na určenie rozsahu  výkonu funkcie starostu Obce Malatíny 

na nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022, a to: 

v rozsahu  0,75     

  
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 51/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.   

 

u r č u j e  

 

výkon funkcie  starostu Obce Malatíny v novom volebnom období  r. 2018 - 2022 

v rozsahu 0,75, t. zn. týždenný fond pracovného času je 30 hodín.  

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 
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7.  Čerpanie rozpočtu k 30.06.2018 

 

 

Bc. Gabriela Moravová – hlavná kontrolórka  obce  informovala poslancov o čerpaní rozpočtu Obce 

Malatíny ku 30.06.2018, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. 

 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 52/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

berie na vedomie 

čerpanie rozpočtu Obce Malatíny ku 30.6.2018 

 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 

 

 

8. Rozpočtové opatrenia. 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce   informoval poslancov o nutnosti prijať predložené rozpočtové 

opatrenia, ktoré sú neoddelitetľnou súčasťou zápisnice. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 53/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 

 

rozpočtové opatrenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4         1 
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9. Majetkoprávne náležitosti – návrh zmluvy – osobitný zreteľ - schválenie. 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce predložil návrh  kúpnej zmluvy,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

zápisnice. Na základe žiadosti pána Ing. Zdenka Palúcha,  narodeného 20.06.1969, rodné číslo ......  ,   

bytom Vlkanovská 62/40, 976 31 Vlkanová,  obecné zastupiteľstvo uznesením č. 37/06/03/2018 

schválilo prevod vlastníctva ako prípad osobitného zreteľa ako aj zámer  prevodu majetku predajom 

v súlade s § 9a ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a to pozemku vo vlastníctve obce Malatíny v katastrálnom území Malatíny. Obecný úrad zabezpečil 

zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Malatíny hodného osobitného zreteľa na úradnej 

tabuli obce a internetovej stránke obce a to od dňa 28.06.2018 do dňa  13.07.2018. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 54/08/04/2018 

  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) prerokovalo  návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Malatíny a pánom Ing.  Zdenkom 
      Palúchom 

b) schvaľuje kúpnu zmluvu medzi Obcou Malatíny a pánom Ing.  Zdenkom 

      Palúchom rod.v Palúch, narodeného 20.06.1969, rodné číslo ............  ,   bytom     

      Vlkanovská 62/40, 976 31 Vlkanová v zmysle prijatého uznesenia č. 37/06/03/2018  a to  

      pozemkov vo vlastníctve obce   Malatíny  v  katastrálnom území Malatíny vedeného na  

     LV č. LV č.442, parcela registra C č. 37 o výmere 205,25 m2,  (podiel 8/32 z 821m2) druh trvalý  

     trávny porast a parcela registra C 524/2 o výmere  10,75 m2, (podiel 8/32 z 43m2) druh  
     zastavaná plocha a nádvorie t.j. celková výmera  uvedených pozemkov je 216 m2,  do     
     vlastníctva  v 8/32 k celku, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ako prípad hodný  
     osobitného  zreteľa podľa §  9a  ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v     
     znení neskorších predpisov, spočívajúci v  tom, že predmetné pozemky v podiely 24/32 sú vo  
     vlastníctve Ing. Zdenka   Palúcha,  rod.v Palúch, narodeného 20.06.1969, rodné číslo  
    ...................  ,   bytom Vlkanovská 62/40, 976 31 Vlkanová .  

           Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky, ktoré Obec Malatíny dlhodobo     

           nevyužíva, sú  v podiely 24/32 k celku  vo vlastníctve kupujúceho, ktorý sa o predmetné   

           pozemky  stará a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.  Kúpna cena  pozemku je  vo  

           výške  15,50 eur za m2 t.j. celková cena je  3348 eur, Slovom : Tritisíctristoštyridsaťosem eur. 

c) úhradu právnych služieb – vypracovanie zmluvy – z rozpočtu obce Malatíny. 

d) úhradu vkladu do Správy katastra nehnuteľností Liptovský Mikuláš kupujúcim. 
 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 

 

 

 

10. Majetkoprávne náležitosti – návrh zmluvy – priamy predaj - schválenie  

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce predložil návrh kúpnej zmluvy,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

zápisnice. Na základe žiadosti pána Jozefa Kováčika zo dňa. 15.3.2018  bol oznámením na úradnej 

tabuli obce Malatíny dňa 16.05.2018 a na internetovej stránke obce Malatíny  zverejnený 

Zámer obce Malatíny predať nehnuteľnosti : - časť parcely E-KN č. 731/2 zastavané plochy 

a nádvoria, s výmerou 401 m2, zapísaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Liptovskom 
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Mikuláši na liste vlastníctva č. 738 pre k.ú. Malatíny, z ktorej je parcela C-KN 533/5 vytvorená 

GP č. 440265595-26/2018 zo dňa 14.03.2018 zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 97 m2. 

s výškou kúpnej ceny  minimálne 10,84 Eur/1m2. Na obecný úrad bola doručená  jedna 

ponuka na kúpu predmetnej nehnuteľnosti, pod sp.zn. č. 144/2018 od  pána Jozefa Kováčika, 

922 01 Bašovce 134,  ktorý ponúkol celkovú sumu 1100,- Eur. Na základe uznesenia OZ č. 

36/06/03/2018 bol spracovaný uvedený návrh kúpnej zmluvy. 
 

 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 55/08/04/2018 

  

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

a) prerokovalo  návrh kúpnej zmluvy medzi Obcou Malatíny a pánom Jozefom  

      Kováčikom 

b) schvaľuje kúpnu zmluvu medzi Obcou Malatíny a pánom Jozefom  Kováčikom, rod.  

      Kováčik,  narod. 10.06.1975, rodné číslo ............, trvale bytom 922 01 Bašovce 134 

             v zmysle prijatého uznesenia č. 36/06/03/2018  a to časť parcely E-KN č. 731/2   

            zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 401 m2, zapísaná Okresným úradom,  
            katastrálnym odborom v Liptovskom Mikuláši na liste vlastníctva č. 738 pre k.ú. Malatíny,  
            z ktorej je parcela C-KN 533/5 vytvorená GP č. 440265595-26/2018 zo dňa  

            14.03.2018 zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 97 m2 za kúpnu cenu 1100 €  

 /slovom Jedentisícsto Eur/, t. j. 11,34 Eur/1m2. Keďže sa jedná o priamy predaj 

majetku podľa § 9a ods. 1 písmeno c/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí 

podliehal zverejneniu na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce (od dňa 

16.05.2018 do dňa 31.05.2018)  a stanovenie všeobecnej hodnoty majetku obce v deň 

schválenia prevodu (znalecký posudok číslo 88/2018 zo dňa 23.04.2018) nie je starší 

ako 6 mesiacov, takže sú naplnené ustanovenia § 9a ods. 5  zákona číslo 138/1991 Zb. 

o majetku obcí; s úhradou právnych služieb – vypracovanie zmluvy – z rozpočtu obce 

Malatíny a s úhradou vkladu do Správy katastra nehnuteľností Liptovský Mikuláš -  

kupujúcim. Keďže v tomto prípade ide o priamy predaj mimo obchodnej verejnej 

súťaže, musí kupujúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy predložiť čestné vyhlásenie 

o tom, že nemá osobitný vzťah k obci  podľa § 9a ods. 6 zákona číslo 138/1991 Zb. 

o majetku obcí. Kúpna zmluva bude uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, ktorá 

stanoví, že ak sa preukáže, že čestné vyhlásenie ku dňu podpisu zmluvy nebolo 

pravdivé, zmluva je neplatná podľa § 39 občianskeho zákonníka.  
         

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4         1  

 

 

 

 

 

11. Štatút Obce Malatíny - schválenie 
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Ing. Peter Pethö – starosta obce  oboznámil poslancov so Štatútom obce Malatíny, ktorý im bol 

doručený dňa 01.08.2018 a  ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 56/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

schvaľuje 

predložený Štatút Obce Malatíny, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha x x    

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 5 5           

 

 

 

12. Voľba členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol 

v rodinných domoch. 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o nutnosti zvoliť   vedúceho a   členov 

kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol v rodinných domoch a to pána 

Dominka Cabana ml. ako vedúceho uvedenej skupiny, Dominka Cabana st. ako člena 

a Gabrielu Cabanovú ako členku, Bude sa postupovať podľa plánu preventívnych kontrol,  

starosta vystaví  poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci 

Malatíny pre členov kontrolnej skupiny, v kontrolnej skupine musia byť min. 3 členovia. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 57/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

volí 

a) členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych požiarnych kontrol    

v rodinných domoch :  1. Dominka Cabana ml. 

                                                           2. Dominika Cabana st. 

                                                           3. Gabrielu Cabanovú  

             b) vedúceho kontrolnej skupiny : Dominika Cabana ml. 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 

 

 

 



 

Zápisnica  07.08.2018      1. Ján Šlachta      2. Ing. Jaroslav Podhorány                

 

13. Požiarny poriadok obce  - schválenie 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  oboznámil poslancov s Požiarnym poriadkom obce Malatíny, ktorý 

im bol doručený dňa 01.08.2018 a  ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. 
 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 58/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

schvaľuje 

Požiarny poriadok Obce Malatíny 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 

 

 

14. Doručené podania –Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2018 

 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  predložil poslancom žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi farnosti 

Partizánska Ľupča 83, 032 15 Partizánska Ľupča o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 

2018 zaevidovanej pod sp. zn. 177/2018. Celkový rozpočet projektu činí  27.600 €. 

Uvedenú žiadosť poslanci zobrali na vedomie a odporúčajú RKC farnosti Partizánska Ľupča doplniť 

žiadosť v súlade s platným VZN  č. 2/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce pre 

ďalšie posúdenie žiadosti na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 59/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

berie na vedomie 

žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2018 a odporúča  Rímskokatolíckej cirkvi 

farnosti Partizánska Ľupča 83, 032 15 Partizánska Ľupča  doplniť žiadosť v súlade s platným VZN č. 

2/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu obce -  pre ďalšie posúdenie žiadosti na rokovanie 

OcZ Malatíny. 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4   1 

 



 

Zápisnica  07.08.2018      1. Ján Šlachta      2. Ing. Jaroslav Podhorány                

 

 

 

 

14. Doručené podania -nutnosť prekládky elektrického vedenia pri nájomných bytových 

domoch 

 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce  informoval poslancov, o nutnosti prekládky elektrického vedenia 

z dôvodu úpravy verejného priestranstva pri nájomný bytových domoch. 

 

    

  - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 60/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

schvaľuje 

 

elektroinštalačné práce pri prekládke elektrického vedenia do výšky 2640€ s DPH. 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4          1 

 

 

 

14. Doručené podania – Westernový večer – MAGURA VILLAGE BAR. 

 

 

Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o organizovní Westernového večera 

v spolupráci s MAGURA VILLAGE s návrhom na výšku spolufinancovania 200€.   

 

     - Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 61/08/04/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach  

 

schvaľuje 

výšku nákladov 200€  na spolufinancovanie Westernového večera v spolupráci s MAGURA 

VILLAGE 

 

Hlasovanie :  

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Gabriela Cabanová x x    

Martin Gejdoš x x    

Radislav Hazucha     x 

Ing. Jaroslav Podhorány x x    

Ján Šlachta x x    

spolu 4 4          1 



 

Zápisnica  07.08.2018      1. Ján Šlachta      2. Ing. Jaroslav Podhorány                

 

 

 

 

15. Záver 

 

Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť   a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 20,00 hod. 

 

 

Zapisovateľ :   Libuša Moravčíková                                                  

Overovatelia zápisnice :  1. Ján Šlachta                      

                                           2. Ing. Jaroslav Podhorány                        

 

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Peter Pethö 

                                                                                                                                   starosta obce 

                                                                                                     


