Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 31.10.2018 v kancelárii
obecného úradu o 16,00 hod..
__________________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet poslancov : 5
Počet prítomných 5
Ospravedlnení/ý : 0
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 70/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) konštatuje,
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny
b) schvaľuje

nasledovný program zasadnutia obecného zastupiteľstva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 – schválenie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2019 a
roky 2020 a 2021.
Návrh rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej štruktúry na rok 2019
a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021 bez záväznosti.
Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce
v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015 – 2018
v zmysle § 2 ods.2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov.
Doručené podania
Záver

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
X
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

Rokovanie
1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malatíny otvoril o 16,00 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 5 poslancov z
celkového počtu 5 poslancov, takže OZ bolo uznášaniaschopné.
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Peter Pethö – starosta obce : 1. Martin Gejdoš
2. Ing. Jaroslav Podhorány
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Libuša Moravčíková
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 71/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie určenie
a) overovateľov zápisnice : 1. Martina Gejdoša
2. Ing. Jaroslava Podhorányho
b) zapisovateľku : Libušu Moravčíkovú

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

3. Kontrola plnenia uznesení.
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení obecného zastupiteľstva
prijatých dňa 12.09.2018.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 72/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie
správu o plnení uznesení prijatých dňa 12.9.2018.
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

4.

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 - schválenie
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Bc. Gabriela Moravová, hlavná kontrolórka obce predložila poslancom OZ Malatíny návrh
plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
Návrh plánu kontrolnej činnosti predkladám obecnému zastupiteľstvu Malatíny v súlade
s ust. § 18f ods. 1 písm. b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktoré ukladá
hlavnému kontrolórovi obce predložiť raz za šesť mesiacov obecnému zastupiteľstvu
plán kontrolnej činnosti na prerokovanie. Naposledy obecné zastupiteľstvo schvaľovalo
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórke dňa 12.12.2017.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 bol dňa 16.10.2018 zverejnený na
úradnej tabuli obce, čím bola splnená povinnosť jeho zverejnenia spôsobom v obci
obvyklým a to najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve (§ 18f
ods. 1 písm. b) zák.č. 369/1990 Zb. v platnom znení).

- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 73/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach

a) k o n š t a t u j e, že
prerokovalo v súlade s § 18f ods.1 písm.b) zák. č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení návrh plánu kontrolnej činnosti, predložený hlavnou
kontrolórkou obce Malatíny
b) s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malatíny na 1. polrok 2019,
ktorý je prílohou tohto uznesenia
c) p o v e r u j e
Bc. Gabrielu Moravovú, hlavnú kontrolórku obce Malatíny vykonať kontroly
schválené v pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019.
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok
2019 a roky 2020 a 2021

Bc. Gabriela Moravová – hlavná kontrolórka obce : v zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila
obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Malatíny na rok 2019 a
roky 2020 - 2021.
Odborné stanovisko predkladám k návrhu rozpočtu obce, ktorý bol zverejnený na webovom
sídle
obce a na úradnej tabuli obce Malatíny dňa 11.10.2018, ktorý zo strany obecného úradu mi
bol zaslaný e-mailom dňa 11.10.2018. Predmetom posúdenia viacročného rozpočtu bola
najmä zákonnosť predloženého návrhu a metodická správnosť jeho spracovania. Na základe
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uvedeného konštatujem, že návrh rozpočtu obce Malatíny pre rok 2019 a roky 2020 – 2021 je
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vychádza z vývoja
hospodárenia obce v predchádzajúcom období, zohľadňuje krytie nevyhnutných potrieb obce,
preto o d p o r ú č a m obecnému zastupiteľstvu v Malatínach schváliť predložený návrh
rozpočtu obce pre rok 2019 ako záväzný bez programovej štruktúry a na roky 2020 – 2021
bez záväznosti, a predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2019, ktorý je podľa § 10 ods. 3
zák. č. 583/2004 Z.z. navrhnutý ako celok vyrovnaný, keď celkové príjmy predstavujú čiastku
117.045 eur a celkové výdavky čiastku 117.045 eur.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 74/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Malatíny pre rok
2019 a roky 2020 a 2021, ktoré je súčasťou tohto uznesenia

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

6. Návrh rozpočtu obce Malatíny v záväznosti bez programovej štruktúry na rok 2019
a viacročný rozpočet na roky 2020 a 2021 bez záväznosti

Na základe predloženého odborného stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
obce Malatíny pre rok 2019 a roky 2020-2021, ktorý je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vychádza z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom
období, obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie :
- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 75/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
a) b e r i e n a v e d o m i e
Predložený návrh rozpočtu obce Malatíny na rok 2019 a roky 2020-2021
b) k o n š t a t u j e, že
1. Rozpočet na rok 2019, bežný a kapitálový je zostavený spolu ako prebytkový
vo výške 22.000,00 eur, po zapojení finančných operácií je celkový rozpočet na strane
príjmov 117.045,00 eur a na strane výdavkov 117.045,00 eur.
Rozpočet ako celok je vyrovnaný
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2.Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške
3.Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške
4.Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške
5.Kapitálový rozpočet je zostavený vo výške
6.Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške
7.Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške
8. Schodok kapitálových operácií je krytý z prebytku
bežného rozpočtu vo výške
9.Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške
10.Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške
11.Schodok finančných operácií je krytý prebytkom
bežného a kapitálové rozpočtu vo výške

25.595,00 eur
117.045,00 eur
91.450,00 eur
-3.595,00 eur
0,00 eur
3.595,00 eur
3.595,00 eur
0,00 eur
22.000,00 eur
22.000,00 eur

c) s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet obce Malatíny na rok 2019 v záväznosti bez programovej štruktúry a viacročný
rozpočet na roky 2020 – 2021 bez záväznosti.
2.Bežný rozpočet na rok 2019 v príjmovej časti vo výške
117.045,00 eur
vo výdavkovej časti vo výške
91.450,00 eur
3.Kapitálový rozpočet na rok 2018 v príjmovej časti vo výške
0,00 eur
vo výdavkovej časti vo výške
3.595,00 eur
4.Finančné operácie na rok 2018 príjmové
vo výške
0,00 eur
výdavkové
vo výške
22.000,00 eur
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

7. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti s ukončením
funkčného obdobia 2015-2018 v zmysle § 2 ods.. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších
predpisov.
Ing. Peter Pethö – starosta obce podal návrh na vyplatenie náhrady platu starostu obce Malatíny za
nevyčerpanú dovolenku v počte 20 dní z dôvodu pracovnej vyťaženosť, realizácia projektov : úprava
verejného priestranstva a vybudovanie trafostanice Vyšné Malatíny, zastavovacia štúdia Nižné
Malatíny, rekonštrukcia miestneho rozhlasu, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia,
kompletná rekonštrukcia miestnych komunikácií, dohľad nad zamestnancom na verejnoprospešných
prácach v období od 01.06.2018 do 31.10.2018 ako aj práceneschopnosť.
Nakoľko starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie v zmysle Zákonníka práce a
podmienky preplatenia nevyčerpanej dovolenky upravuje §2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov .
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 76/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
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v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
schvaľuje
vyplatenie náhrady platu starostu obce Malatíny Ing. Petra Pethö za nevyčerpanú dovolenku
v počte 20 dní.
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

x
x
x
x
4

1

8. Doručené podania – Rozpočtové opatrenie č. 8/2018
Ing. Juraj Brziak – externý spracovateľ účtovníctva informoval poslancov o nutnosti prijať
predložené rozpočtové opatrenie, ktoré je neoddelitetľnou súčasťou zápisnice.

- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 77/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 8/2018, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

8. Doručené podania – úprava časti poškodenej komunikácie KN- E 731/2 a úprava
priekop pri obecnej komunikácii za kultúrnym domom v časti Nižné Malatíny
Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o nevyhovujúcom stave časti
komunikácie KN-E 731/2 a to potrebnej úprave krajníc, úprave priekop, odstránení
náletových drevín, čistení priepustov ako aj potrebnej úprave priekop pri obecnej komunikácii
v časti Nižné Malatíny za kultúrnym domom v navrhovanej výške 1740,00 eur s DPH.

Zápisnica 31.10.2018

1. Martin Gejdoš 2. Ing. Jaroslav Podhorány

- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 78/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
schvaľuje
úpravu krajníc, úpravu priekop v časti komunikácie KN-E 731/2, odstránenie náletových
drevín, čistenie priepustov ako aj úpravu priekop pri obecnej komunikácii v časti Nižné
Malatíny za kultúrnym domom vo výške 1740,00 eur s DPH - firmou DOPstav Pavol Gejdoš.

Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

8. Doručené podania – Zastavovacia štúdia – IBV v časti Nižné Malatíny lokalita Kiartov
Ing. Peter Pethö – starosta obce oboznámil poslancov o zastavovacej štúdii -IBV v časti
Nižné Malatíny lokalita Kiartov.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 79/10/06/2018
Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
schvaľuje
zastavovaciu štúdiu IBV v časti Nižné Malatíny lokalita Kiartov.

Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

8. Doručené podania – autobusová zastávka - oprava
Ing. Peter Pethö – starosta obce informoval poslancov o nevyhovujúcom stave autobusovej
zastávky a o nutnosti jej opravy.
- Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie číslo 80/10/06/2018
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Obecné zastupiteľstvo v Malatínach
schvaľuje
opravu poškodenej autobusovej zastávky.
Hlasovanie :
Meno poslanca
Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta
spolu

Prítomný
x
x
x
x
x
5

Za
x
x
x
x
x
5

Proti

Zdržal sa

Neprítomný

9. Záver
Starosta obce po prejednaní všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil o 19,30 hod.
Zapisovateľ : Libuša Moravčíková
Overovatelia zápisnice : 1. Martin Gejdoš
2. Ing. Jaroslav Podhorány

Ing. Peter Pethö
starosta obce
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