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Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Malatíny, konaného dňa 11.04. 2019 v kancelárii 

obecného úradu o 17,00 hod.. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

                Počet poslancov :      5 

                Počet  prítomných  :  4 

                Neprítomný/-í  :        1 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Právne posúdenie uplatňovania nárokov k Sp. zn. 3T/105/2017-621 – JUDr. Zuzana Medvecká 

5. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisie z radov občanov - návrh 

6. Súhrnná správa z inventarizácie majetku obce Malatíny 

7. Doručené podania. 

8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

9. Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. 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 sú prítomní 4 poslanci 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. 10/02/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

a) konštatuje, že 

obecné zastupiteľstvo  je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny 

b) schvaľuje 

program  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Právne posúdenie uplatňovania nárokov k Sp. zn. 3T/105/2017-621 – JUDr. Zuzana Medvecká 

5. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisie z radov občanov - návrh 

6. Súhrnná správa z inventarizácie majetku obce Malatíny 

7. Doručené podania. 
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8. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

9. Rôzne. 

10. Diskusia. 

11. Záver 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 

 

2/Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

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

a  overovateľov zápisnice  1. Miroslav Tkáč 

                                           2. Martin Gejdoš 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 11/02/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie určenie  

a)  zapisovateľa :  Libušu Moravčíkovú 

b) overovateľov zápisnice :  1.  Miroslav Tkáč 

                                            2.  Martin Gejdoš 
Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 

3/ Kontrola plnenia uznesení 

Starosta Ing. Jaroslav Podhorány  oboznámil poslancov s plnením uznesení obecného 

zastupiteľstva prijatých dňa  05.02.2019. 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 12/02/4/2019 

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 05.02.2019 zasadnutia  OZ 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie : 
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Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 

 
4/ Právne posúdenie uplatňovania nárokov k sp. zn. 3T/105/2017-621 – JUDr. Zuzana Medvecká 
 

Starosta obce Ing. Jaroslav Podhorány  dal slovo JUDr. Zuzane Medveckej – právnej 

zástupkyni obce Malatíny, ktorá pre obec   spracovala právne posúdenie uplatňovania 

nárokov na základe prípadnej žaloby o určenie vlastníckeho práva a prípadnej žaloby 

o zaplatenie náhrady škody, vyplývajúcej z uznesenia č. 4/01/2/2019 bod 9. Vysvetlila 

postup pri uplatnení náhrady trov zástupcovi obce pri uvedenom konaní na súde.  

 Odporučila obci Malatíny neuplatňovať náhradu škody  prostredníctvom civilného konania 
a  ani na náhrade škody iným spôsobom a to vzhľadom na skutočnosť, že spôsobená škoda 
bola nahradená riadne a obci by vznikli výdavky na právne trovy, čo potvrdzuje aj právnym 
posúdením  zo dňa 26.03.2019. 
Na vznesené otázky poslancov OZ  a otázok pani Ing. Dagmar Smrekovskej odpovedala pani 
JUDr. Zuzana Medvecká . 
Vypracované právne posúdenie je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.  

 

 
- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 13/02/4/2019 

 

a) konštatuje, že 

starosta  Obce Malatíny Ing. Jaroslav Podhorány preveril ďalšie možnosti postupu v 

konaní o náhradu škody spôsobenej obci Malatíny v zmysle uznesenia č. 4/01/2/2019 

bod 9 a predložil právne posúdenie spracované JUDr. Zuzanou  Medveckou, 

 

b) berie na vedomie, 

predložené právne posúdenie uplatňovania nárokov na základe prípadnej žaloby 

o určenie vlastníckeho práva a prípadnej žaloby o zaplatenie náhrady škody, 

vyplývajúcej z uznesenia č. 4/01/2/2019 bod 9 vypracované JUDr. Zuzanou 

Medveckou.  
 
 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 
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5/ Zásady odmeňovania  poslancov a členov komisie z radov občanov - návrh 

 

Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Zásad  odmeňovania 

poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva a členov komisií z radov občanov. 

Cieľom uvedených zásad  je upraviť právomoc starostu určiť plat svojho zástupcu v 
prípade, že zástupcom starostu je poslanec, ktorý nie  je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania a 
odstrániť ďalšie nedostatky v odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva v zmysle novely 
zákona 369/1990 Zb z. o obecnom zriadení. 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 14/02/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

schvaľuje 

Zásady  odmeňovania poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva a členov komisií z radov 

občanov, s účinnosťou od 1.mája 2019, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou uznesenia. 

  

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 
 
6/ Súhrnná správa z inventarizácie majetku obce Malatíny 
 

Ing. Jaroslav Podhorány  - starosta obce udelil slovo pani Libuši Moravčíkovej – členke 

inventarizačnej komisie aby predložila správu z inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov vykonanej ku dňu 31. 12. 2018.  

 

- Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 15/02/4/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

berie na vedomie 

predloženú správu  z inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

vykonanej ku dňu 31. 12. 2018, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia 

 

Hlasovanie : 

 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 

 

7/  Doručené podania - Podnet na obecné zastupiteľstvo obce Malatíny- triedenie komunálnych 

odpadov (objemový, drobný stavebný odpad  a separovaný odpad ) od Silvie Nejedlej, 

Malatíny 14,032 15 a Petre Diškancovej, Malatíny 146. 
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Ing. Jaroslav Podhorány – starosta obce informoval o podnete členiek komisie  kultúry školstva 

a športu ohľadom triedenia komunálnych odpadov v obci Malatíny, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.16/02/4/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Malatínach 

 

poveruje 

 

a) poslanca Miroslava Tkáča predsedu komisie stavebnej, bytovej, životného prostredia, 

verejného poriadku  aby preveril u vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 92, kde 

umiestňujú vzniknutý odpad z domácností 

b) poslanca Martina Gejdoša predsedu komisie kultúry, školstva a športu aby upozornil pána Ing. 

Tholta Ivana – Malatíny č. 87 na znečisťovanie a umiestňovanie automobilových 

komponentov v blízkosti komunikácie. 

Termín : do najbližšieho zasadnutia OZ          Zodpovedný : v texte 

 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X x    

Radislav Hazucha x x    

Tomáš Hrnčiar x x    

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 

 

 

7/  Doručené podania – Rámcová zmluva  o Coworkingu – návrh podaný Pozemkovým 

spoločenstvom bývalých urbárnikov Malatíny . 

 
Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov o predloženom návrhu Rámcovej zmluvy 

o Coworkingu Pozemkovým spoločenstvom bývalých urbárnikov Malatíny. Po prerokovaní 

uvedeného návrhu zmluvy  dal starosta obce hlasovať : 

Otázka : Kto je za uzavretie predloženej Rámcovej zmluvy :  

 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X  x   

Radislav Hazucha x  x   

Tomáš Hrnčiar x  x   

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x  x   

spolu 4  4  1 

 

Návrh zmluvy nebol poslancami obecného zastupiteľstva schválený. 

K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie 
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7/  Doručené podania – Rámcová zmluva  o Coworkingu – návrh podaný Pozemkovým 

spoločenstvom Matejovo . 
 

Ing. Jaroslav Podhorány informoval poslancov o predloženom návrhu Rámcovej zmluvy 

o Coworkingu Pozemkovým spoločenstvom Matejovo. Po prerokovaní 

uvedeného návrhu zmluvy  dal starosta obce hlasovať : 

Otázka : Kto je za uzavretie predloženej Rámcovej zmluvy :  

 

 

Hlasovanie : 

 

Meno poslanca  Prítomný Za Proti Zdržal sa Neprítomný 

Martin Gejdoš X  x   

Radislav Hazucha x  x   

Tomáš Hrnčiar x  x   

Roman Kováč     x 

Miroslav Tkáč x  x   

spolu 4  4  1 

 

Návrh zmluvy nebol poslancami obecného zastupiteľstva schválený 

K uvedenému bodu nebolo prijaté uznesenie 

 

 

8/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

 

Ing. Juraj Brziak – spracovateľ RO  oboznámil poslancov  s rozpočtovým opatrením č. 

2/2019, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice. 

 

OZ prijalo nasledovné uznesenie : 
 

Obecné zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č.17/02/4/2019 
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  

rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

b) schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2019 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 

Miroslav Tkáč x x    

spolu 4 4   1 
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9/  Rôzne. 

Martin Gejdoš – poslanec OZ  : 

-  prešetrenie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov majetku obce,  

   kontrolórom obce  - konkrétne obecných bytov, evidencie príjmov a výdavkov na  

   konkrétne byty s rozčlenením na kapitálové a bežné výdavky za rok 2017 a 2018, rozšíriť  

   plán kontrol na rok 2018. 

- odpady vypracovať analýzu 

- organizovanie komisiou kultúry, školstva a športu Malatínsky výlet 

- organizovanie dňa detí na 9.6.2019 – remeselný chodník – súťaže na multifunkčnom    

   ihrisku 

- čistenie miestnych komunikácií 

Ing. Dagmar Smrekovská – Rokovací poriadok upraviť § 12 je uvedený 2x 

                                          -  Zmluva č. 34/2018 – zverejnená bez prílohy 

                                          -  Zverejnený -Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019- v texte   

                                              je uvedená obec Partizánska Ľupča  

                                          -  kontrolórka obce  je povinná predložiť správu o kontrolnej  

                                             činnosti za predchádzajúci rok v zmysle zákona o obecnom  

                                             zriadení 

 

K uvedeným vyjadreniam a požiadavkám nebolo prijaté uznesenie. 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec  Roman Kováč o 19,30 hod. 

10/  Diskusia 

 

11/ Záver 

 
Starosta obce po prejednaní  všetkých bodov rokovania poďakoval prítomným za účasť  
a  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malatíny ukončil  o 19,40 hod. 
 
Zapisovateľ : Libuša Moravčíková 
Overovatelia zápisnice : 1. Miroslav Tkáč. 

                          2.  Martin Gejdoš      

 

                                

Ing. Jaroslav Podhorány 

 starosta obce 
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