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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 05.02. 2019 v kancelárii 

obecného úradu o 17,00 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

                Počet poslancov :       5 

                Počet  prítomných  :  5 

                Neprítomný/-í  : 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Doručené podania  

5. Správa nezávislého audítora – súlad výročnej správy obce Malatíny s účtovnou závierkou  rok 

2017 

6. Doplňujúca voľba členov komisií : 1.  Stavebnej, bytovej, ŽP, VP              

                                                   2.  Kultúry, školstva, športu 

7. Návrh na schválenie  žiadosti  o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka          

2014-2020 

8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

9. Návrh vypracovanie územného rozhodnutia k zastavovacej štúdii IBV v  časti Nižné Malatíny 

lokalita Kiartov v zmysle uznesenia č. 79/10/06/2018 

10. Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. 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.  

 

Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov obecného 

zastupiteľstva a teda obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko je prítomný potrebný 

počet poslancov. 

 

 

K programu neboli žiadne  návrhy na zmenu. Poslanci hlasovali o programe. 

 
Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 1/01/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo  je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

program  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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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 x    

spolu 5 5    

 
 

 

 

2/Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Ing.Jaroslav Podhorány – starosta obce určil  zapisovateľa zápisnice Libušu Moravčíkovú 

a  overovateľov zápisnice  1. Radislava Hazuchu 

                                           2. Tomáša Hrnčiara 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 2/01/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie  

a)  zapisovateľa :  Libušu Moravčíkovú 

b) overovateľov zápisnice :  1.  Radislava Hazuchu 

                                            2. Tomáša Hrnčiara 
 

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 x    

spolu 5 5    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Doručené podania  

5. Správa nezávislého audítora – súlad výročnej správy obce Malatíny s účtovnou závierkou  rok 

2017 

6. Doplňujúca voľba členov komisií : 1.  Stavebnej, bytovej, ŽP, VP              

                                                   2.  Kultúry, školstva, športu 

7. Návrh na schválenie  žiadosti  o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka          

2014-2020 

8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

9. Návrh vypracovanie územného rozhodnutia k zastavovacej štúdii IBV v  časti Nižné Malatíny 

lokalita Kiartov v zmysle uznesenia č. 79/10/06/2018 

10. Rôzne. 

11. Diskusia. 

12. Záver. 
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3/ Kontrola plnenia uznesení 

Starosta Ing. Jaroslav Podhorány  informoval poslancov, že každý obdržal  dokumenty 

súvisiace so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov  pre členov komisií – občanov, ktorí svojim podpisom na dokumente „Návrh 

na obsadenie člena komisie obecného zastupiteľstva“ dávajú súhlas s vykonávaním funkcie 

člena v komisii.  Tieto údaje poskytujú obci za účelom zabezpečenia ich dostupnosti na 

rokovania až do ukončenia poslaneckého mandátu a členom komisií do ukončenia členstva 

v komisii. Jedná sa o súhlas so spracovaním osobných údajov t.j. súkromnej emailovej adresy, 

mobilného čísla. Súhlas s poskytnutím fotografie za účelom prípadného  zverejnenia na 

úradnej tabuli na obecnom úrade a zverejnenie na webovej stránke obce.  Uvedený súhlas 

s členstvom v komisii doložili predsedovia komisii dňa 5.2.2019. 

 

 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 3/01/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach podľa § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z.n.p. 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

informáciu o plnení uznesení zo dňa 10.12.2018 zasadnutia  OZ 

 

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 x    

spolu 5 5    

 

 

 

 
4/ Doručené podania -Trestný rozkaz  č. 3T/105/2017-621, IČS 5617010447, interné číslo : 

10/2019 
 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány požiadal poslanca – zástupcu starostu Radislava 

Hazuchu, aby prečítal doručené podanie zo dňa 08.01.2019 int. číslo 10/2019 – Trestný 

rozkaz 3T/105/2017-621, IČS : 5617010447, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. 

 

K uvedenému doručenému podaniu  bola  vznesená poslancami  nasledovná požiadavka : 

preveriť ďalšie možnosti postupu v konaní o náhradu škody spôsobenej obci Malatíny 

v zmysle uvedenéhoTtrestného rozkazu. (právna analýza). 
 

 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 4/01/2/2019 
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1. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny berie na vedomie Trestný rozkaz Okresného súdu 
Liptovský Mikuláš zo dňa 28.11.2017, sp. zn. 3T/105/2017 (ďalej len „Trestný rozkaz“) v celom 
rozsahu, nevynímajúc výrok o povinnosti náhrady škody a možnosti uplatniť si zvyšok nároku na 
náhradu škody v civilnom procese. 
 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8/32 – in 
v pomere k celku nehnuteľnosti uvedenej v bode 1. Trestného rozkazu, a to spoluvlastnícky 
podiel k pozemku parcely registra “C“, evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 37, o výmere 
821 m2, trvalý trávny porast, v súčasnosti zapísanom v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade 
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 442 pre okres Liptovský Mikuláš, obec 
Malatíny, katastrálne územie Malatíny, ktorý spoluvlastnícky podiel 8/32 – in v pomere k celku 
nehnuteľnosti predstavuje 205,25 m2, bol v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 
29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016 na základe Inominátnej zmluvy zo dňa 28.07.2016, ktorej vklad 
do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom V3502/2016, prevedený na obec 
Malatíny ako nadobúdateľa. V tejto súvislosti obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie, 
že v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 54/08/2018 zo dňa 07.08.2018 bolo na 
základe Kúpnej zmluvy zo dňa 24.09.2018, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností 
bol povolený pod číslom V4046/2018, prevedené vlastnícke právo k celku nehnuteľnosti 
uvedenej v prvej vete tohto bodu z obce Malatíny ako predávajúceho na Ing. Zdenka Palúcha 
ako kupujúceho. 
 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej 
v bode 2. Trestného rozkazu, a to pozemku parcely registra “E“, evidovanom na katastrálnej 
mape parc. č. 734, o výmere 127 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v súčasnosti zapísanom na 
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 276 pre okres 
Liptovský Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie Malatíny, bolo v zmysle Uznesenia 
obecného zastupiteľstva č. 29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016 na základe Inominátnej zmluvy zo 
dňa 28.07.2016, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom 
V3501/2016, prevedené na obec Malatíny ako nadobúdateľa. Obecné zastupiteľstvo obce 
Malatíny v tejto súvislosti konštatuje, že nehnuteľnosť uvedená v predchádzajúcej vete tohto 
bodu je ku dňu zasadnutia obecného zastupiteľstva vo vlastníctve obce Malatíny. 
 

4. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej 
v bode 3. Trestného rozkazu, a to pozemku parcely registra “E“, evidovanom na katastrálnej 
mape parc. č. 703 o výmere 74 m2, v súčasnosti zapísanom na Okresnom úrade Liptovský 
Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 276, ako KNC parc. č. 280/2 záhrady vytvorenej 
G.P. 36735299-100/2016 pre okres Liptovský Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie 
Malatíny, bolo v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016 
na základe Inominátnej zmluvy zo dňa 28.07.2016, ktorej vklad do príslušného katastra 
nehnuteľností bol povolený pod číslom V3501/2016, prevedené na obec Malatíny ako 
nadobúdateľa. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny v tejto súvislosti konštatuje, že nehnuteľnosť 
uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu je ku dňu zasadnutia obecného zastupiteľstva vo 
vlastníctve obce Malatíny. 
 

5. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam 
uvedeným v bode 4. Trestného rozkazu, konkrétne nehnuteľnostiam v súčasnosti zapísaným na 
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 925 pre okres 
Liptovský Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie Malatíny, a to pozemku parcely registra 
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“C“, evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 213/2, o výmere 72 m2, trvalý trávny porast, 
a pozemku parcely registra “C“, evidovanom na katastrálnej mape parc. č. 214/2, o výmere 213 
m2, záhrada, bolo v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 64/2014 zo dňa 06.11.2014 
/poukazujúc na Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor číslo: 
C 12/2013 zo dňa 28.07.2014 o zamietnutí návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníckeho 
práva vydržaním/ na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 11.11.2014, ktorej vklad do príslušného 
katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom V5112/2014, prevedené z obce Malatíny ako 
predávajúceho na Tomáša Smiteka ako kupujúceho. 
 

6. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej 
v bode 5. Trestného rozkazu, a to pozemku parcely registra “C“, evidovanom na katastrálnej 
mape parc. č. 207/2, o výmere 53 m2, trvalý trávny porast, v súčasnosti zapísanom na Okresnom 
úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 137 pre okres Liptovský 
Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie Malatíny, bolo v zmysle Uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 64/2014 zo dňa 06.11.2014 /poukazujúc na Rozhodnutie Okresného úradu 
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor číslo: C 13/2013 zo dňa 28.07.2014 o zamietnutí 
návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním/ na základe Kúpnej 
zmluvy zo dňa 11.11.2014, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod 
číslom V5112/2014,  prevedené z obce Malatíny ako predávajúceho na Miroslava Ďuričku 
a Natašu Ďuričkovú ako kupujúcich do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 

7. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny konštatuje, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej 
v bode 6. Trestného rozkazu, a to pozemku parcely registra “E“, evidovanom na katastrálnej 
mape parc. č. 109, o výmere 103 m2, v súčasnosti zapísanom v katastri nehnuteľností na 
Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 944 ako KNC 133/6 
– 19 m2 , 133/7 – 14 m2, 133/4 – 71 m2 zastavané plochy a nádvoria vytvorené G.P. 36735299-
101/2016 pre okres Liptovský Mikuláš, obec Malatíny, katastrálne územie Malatíny,  bolo 
v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016 na základe 
Inominátnej zmluvy zo dňa 28.07.2016, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol 
povolený pod číslom V3501/2016, prevedené na obec Malatíny ako nadobúdateľa. V tejto 
súvislosti obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie, že v zmysle Uznesenia obecného 
zastupiteľstva č. 41/08/04/2017 zo dňa 02.08.2017 bolo na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 
19.09.2017, ktorej vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod číslom 
962/2018, prevedené vlastnícke právo k celku nehnuteľnosti uvedenej v predchádzajúcej vete 
tohto bodu z obce Malatíny ako predávajúceho na Tomáša Hrnčiara a Barboru Jurkovú a ako 
kupujúcich. 
 

8. Obecné zastupiteľstvo obce Malatíny berie na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnostiam 
uvedeným v bode 2., bode 3., bode 4., bode 5., bode 6. a bode 7. tohto uznesenia bolo v zmysle 
Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 29/05/3/2016 zo dňa 27.05.2016 na základe Inominátnych 
zmlúv zo dňa 28.07.2016, ktorých vklad do príslušného katastra nehnuteľností bol povolený pod 
číslom V3501/2016 V3502/2016 a v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Liptovský 
Mikuláš, katastrálny odbor číslo: C 13/2013, C 12/2013 zo dňa 28.07.2014 o zamietnutí 
návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním, prevedené na obec 
Malatíny ako nadobúdateľa a tým boli predmetné nehnuteľnosti vrátené do vlastníctva obce 
Malatíny. 
 

9.  obecné zastupiteľstvo obce Malatíny poveruje starostu obce Malatíny Ing. Jaroslava   
Podhorányho preveriť ďalšie možnosti postupu v konaní o náhradu škody spôsobenej obci 
Malatíny. 
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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 x    

spolu 5 5    

 

 

 

5/ Správa nezávislého audítora - súlad výročnej správy obce Malatíny s účtovnou závierkou  rok 

2017 
 

Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora – súlad 

výročnej správy obce Malatíny  s účtovnou závierkou obce Malatíny k 31.12.2017, ktorá je súčasťou 

zápisnice . 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 5/01/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

predloženú správu nezávislého audítora – súlad výročnej správy obce Malatíny s účtovnou závierkou 

k 31.12.2017 

  

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 x    

spolu 5 5    

 
 
6/Doplňujúca voľba  členov komisií : 1. Stavebnej, bytovej, ŽP, VP, 2. Kultúry,školstva, 
športu 
 

Starosta obce navrhol, aby doplňujúca voľba komisií bola vykonaná verejným hlasovaním. 
Poslanci predložili  zoznam- návrh ďalších osôb - občanov obce, ktorí majú záujem v komisiách 

pracovať,   spolu s písomným súhlasom navrhnutých členov - občanov, že majú záujem pracovať 

v komisii, čo je podmienkou aby poslanci mohli pristúpiť k ich voľbe. 

Pristúpilo sa k voľbe členov komisie  :   

1. Stavebnej, bytovej, ŽP, VP.  

Navrhnutá členka pani Gabriela Cabanová uvedenej komisie,  bola poslancami 

OZ zvolená počtom hlasov za 3 proti 1 a zdržal sa 1.  

                     Navrhnutá členka uvedenej komisie pani Ing. Dagmar Smrekovská poslancami   

                     OZ nebola zvolená. 
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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  x   

spolu 5 2 1 2  

 

2. Kultúry, školstva, športu.  

Navrhnutých členov : Nejedlú Silviu a Mg. Diškancovú Petru   poslanci OZ  plným 

počtom hlasov 5 zvolili. 

 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 6/01/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

Obecné  z a s t u p i t e ľ s t v o v Malatínach  

a) určuje 

doplňujúcu voľbu členov komisií verejným hlasovaním 
 

 

b) volí u stálych komisií 

 

1. Komisie stavebnej, bytovej, životného prostredia, verejného poriadku : 

 

Členku : 1.  Cabanovú Gabrielu 

 

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 x    

spolu 5 3 1 1  

 

 

                   

2. Komisie kultúry, školstva, športu :   

Členov : 1. Nejedlú Silviu 

               2.Mgr. Diškancovú Petru 

 

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 x    

spolu 5 5    
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7/ Návrh na schválenie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka          

2014-2020 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, o možnosti podania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, z výzvy vyhlásenej OZ Stredný 

Liptov, v rámci implementácie stratégie CLLD Tvoríme rozvoj Stredného Liptova, 

opatrenie 2.2. Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných 

služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, 

pre projekt s názvom ,,Rekonštrukcia zvonice pre účely komunitnej činnosti v Obci Malatíny“. 

  

K návrhu neboli žiadne pripomienky. 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 7/01/2/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

poveruje 

 

starostu obce na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie  a na  podanie žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, z výzvy vyhlásenej OZ 

Stredný Liptov, v rámci implementácie stratégie CLLD Tvoríme rozvoj Stredného Liptova, 

opatrenie 2.2. Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných 

služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, 

pre projekt s názvom ,,Rekonštrukcia zvonice pre účely komunitnej činnosti v Obci 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 x    

spolu 5 5    

 

 

 

 

8/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

 

Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce oboznámil poslancov  s rozpočtovým opatením č. 

1/2019, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. 

 

OZ prijalo nasledovné uznesenie : 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 8/01/2/2019 
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n. p. a na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n.p. 

 

a) prerokovalo  
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rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

b) schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2019 v prílohe na základe predloženého návrhu 

 

 

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 x    

spolu 5 5    

 

 

 

 

9/ Návrh na vypracovanie územného rozhodnutia k zastavovacej štúdii IBV v časti Nižné 

Malatíny lokalita Kiartov v zmysle uznesenia č. 79/10/06/2018. 

Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce, informoval poslancov o schválenej zastavovacej štúdii  

IBV v časti Nižné Malatíny lokalita Kiartov v zmysle uznesenia OZ č. 79/10/06/2018 a o podaní 

žiadosti na spoločnosť Stredoslovenská  distribučná  a.s. o energetickú štúdiu napojenia na el. sieť 

Malatíny. 

 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 9/01/2/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

berie na vedomie 

informáciu o schválenej zastavovacej štúdii IBV v časti Nižné Malatíny lokalita Kiartov 

a o podaní žiadosti na spoločnosť Stredoslovenská  distribučná  a.s. o energetickú štúdiu napojenia 

na el. sieť 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 x    

spolu 5 5    

 

10/  Rôzne 

Hazucha Radislav – rekonštrukcia zastávky – svojpomocne -   zaviazal sa poslanec Hazucha 

Gejdoš Martin – verejné osvetlenie – lampa opravená 

                         - umiestnenie kontajnerov na odpad – požiadavka o premiestnenie na iné miesto 

                         - dane z ubytovania –postup pri určovaní tejto dane 

                         - stránka obce je neprehľadná  
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                         - uvažovať o facebook-u obce Malatíny 

                         - požiadavka o zverejňovaní faktúr podľa položiek 

                         - kľúče KD – zodpovednosť pri preberaní a odovzdávaní do nájmu na akcie 

                         - cena do tomboly v hodnote do  200€ 

                             -vyjadril ľútosť, že p. Ing. Dagmar  Smrekovská nie je členkou komisie stavebnej, 

                      - školenia – pre starostu resp. poslancov 

                      - nastavenie pravidiel pri odpredaji obecných pozemkov 

                            - situácia s vodovodom – nová vyrovnávacia nádrž 

Moravčíková Libuša – zverejňovanie faktúr na webovej stránke  obce Malatíny je v súlade so   

                                        zákonom  č.  211/2000 v znp. 

Kováč Roman – na veselicu – kapustnica 

                        - vzniesol pripomienku na zaslanie požiadavky na OR PZ v Liptovskom Mikuláši na   

                          dopravný inšpektorát  - vyznačenie prechodu pre chodcov pri zastávkach na ceste č.     

                          1/18 Malatíny 

                        - odhŕňanie snehu – zistiť možnosti – osloviť možných záujemcov 

                        - vyjadril ľútosť, že p. Ing. Dagmar  Smrekovská nie je členkou komisie stavebnej,  

                           bytovej, životného prostredia, verejného poriadku  

 

K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

11/ Diskusia. 

Ing. Dagmar Smrekovská – občianka obce Malatíny – som vďačná, že som nebola zvolená do  

                                                                                        komisie stavebnej, bytovej, ŽP, VP, 

                                            - riešenie križovatky – osadenie dopravných značiek na 70 , 

                                            - verejné osvetlenie zle nastavené  

 

K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie. 

 

12/ Záver 

 
Starosta obce po prejednaní  všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť  
a ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil  o 19,00 hod. 
 
Zapisovateľ : Libuša Moravčíková 
Overovatelia zápisnice : 1.  Radislav Hazucha 

                          2.  Tomáš Hrnčiar                                     

Ing. Jaroslav Podhorány 

 starosta obce 
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