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Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 1.6.2017 

 
Prítomní:  

1. Ing. Jaroslav Faťara, zástupca starostu 
2. Mgr. Ľuboslav Jablonský 
3. Ing. Dušan Michalove 
4. Bc. Jozef Starove 
5. Mgr. Ivan Urda 
6. Juraj Janšto 
7. Ján Kvasnica 
8. MVDr. Ľuboš Tatranský 
9.  Ing. Víťazoslav Zákopčan 

 
Hlavná kontrolórka: ------- 
Zapisovateľka:  Milota Kupcová 
 
Overovatelia zápisnice:  Bc. Jozef Starove, Mgr. Ivan Urda 
 
Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Čepko, konštatoval, že z celkového počtu 9 
poslancov je prítomných 9, OZ je uznášania schopné. Oboznámil poslancov s programom  
zasadnutia: 
 
Program: 

1. Zahájenie  
2. Voľba návrhovej komisie  
3. Plnenie uznesení OZ 
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2017 
5. Plnenie plánu investícií za I.Q.2017 
6. Informácia o podaní majetkového priznania starostu obce za rok 2016 
7. Informácia o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku obce 
8. Voľba hlavného kontrolóra obce Málinec 
9. Prenájom obecných pozemkov – prejednanie žiadostí  
10. Odpredaj obecných pozemkov – prejednanie žiadostí  
11. Prejednanie výšky stočného na rok 2017 
12. Návrh na odpredaj osobného motorového vozidla - Felícia 
13. Prejednanie došlých žiadostí 
14. Rôzne 
15. Rekapitulácia  uznesení  
16. Záver 

 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo uvedeným programom ? 
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo: 
Hlasovanie:              za: 9               proti:  0                     zdržal sa:  0 
Poslanci  jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 
 
2. Voľba návrhovej komisie  
 
Starosta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  
Predseda:  MVDr. Ľuboš Tatranský 
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Členovia:  Ján Kvasnica, Ing. Víťazoslav Zákopčan 
Pripomienky neboli. 
Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo:    Za:  9        proti: 0           zdržal sa:  0 
Poslanci jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie uznesením č. 2/2017 v bode 2/a 
 
3. Plnenie uznesení OZ 
   Predkladal starosta obce 
Na zasadnutí OZ  15.3.2017, uznesením č. 1/2017, v bode 3 bolo uložené 
   a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného  
        majetku obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie – splnené  
    b/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy v bytových domoch  515/21a 130/2 - splnené 
    c/ OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov v roku 2017-splnené 
    d/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie zámeru na prenájom poľnohospodárskej pôdy-splnené 
    e/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti pre Máriu Oláhovú - splnené 
    f/ OcÚ, zabezpečiť použitie rezervného fondu v zmysle - splnené 
    g/ OcÚ, zaradiť žiadosti o pridelenie bytov do poradovníka - splnené 
    h/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom bytu pre Pavla Zaťka- nesplnené, nakoľko sa  
        písomne vzdal bytu, bol umiestnený v soc. zariadení v Hriňovej,  
    i/ OcÚ, zabezpečiť výmenu vchodových dverí na kaderníctve a drogérii – plní sa  
Pripomienky z 15.3.2017  
-Predkladal starosta obce   
 – neporiadok v cintoríne – kontajner zatiaľ nechceme dávať preč, aktivační upratujú okolie  
   Kontajnera 
 – oprava telocvične po futbalistoch – postupne ju opravujeme, zatiaľ nie je  všetko urobené 
 – zverejňovanie zápisníc OZ na web – splnené, zverejnili sme 
-predkladať  pri predaji nehnuteľností poslancom aj grafické mapky – splnené, urobili sme tak aj na  
  dnešnom OZ 
 - stavebný odpad z bytu po p. Šlajferíkovej bol odstránený, bioodpad z kompostérov zatiaľ nebol  
   vyvezený 
-wifi zónu na námestí je možné zriadiť za poplatok 250 €, mesačný poplatok a už neplatí  
Mgr. Jablonský – uviedol, že tiež hovoril s Barnušom Šimonom, dá sa nastaviť aj obmedzenie na 
15, 20, 30 minút, obmedzenie niektorých stránok, je možné nastaviť aj nočné vypínanie o 22.00 h, 
treba osloviť Barnuša nech to urobí aj s týmito obmedzeniami 
-lipa v cintoríne bola vypílená 
-výmoľ pri družstevných bytovkách – zatiaľ sme to nerobili 
-zábradlie na moste pri Vóglovcoch bolo opravené  
Ing. Dušan Michalove – zisťoval ohľadom opílenia líp – Štátna ochrana prírody nemusí dávať 
povolenie na opílenie líp, pokiaľ je ohrozený majetok občanov a pokiaľ je to na obecnom pozemku. 
Treba to len zdokumentovať a urobiť mimo vegetačného obdobia. Pokiaľ by bol veľmi ohrozený 
majetok občanov, tak sa môžu opíliť aj počas vegetačného obdobia.  
Viac pripomienok nebolo, poslanci vzali informáciu na vedomie  uznesením č. 2/2017,        
v bode 1/a. 
 
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2017 
    Písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, poslanci dostali materiál spolu s pozvánkou na OZ 
a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
Pripomienky  neboli 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bolo schválené plnenie rozpočtu obce k 31.3.2017 ? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
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Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili  uznesením č. 2/2017, v bode 2/b plnenie rozpočtu 
obce Málinec k 31.3.2017.  
 
5. Plnenie plánu investícií za I.Q.2017 
 
    Písomne vypracoval Ing. Juraj Geľhoš, správa bola doručená poslancom písomne spolu 
s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
Mgr. Jablonský Ľ. – mal otázku, prečo ukladajú plystyrén v jedálni na starú strechu ? 
Starosta – naprojektoval to tak projektant 
Mgr. Jablonský Ľ. – tá polovica, ktorá bola zlá sa mala strhať a malo sa to položiť na novú strechu 
Bc. Starove J. – podobnou technológiou robili aj strechu na Úpravni vody, dávali to na starú 
strechu,  dávali polystyrén na vysprávky, robí sa to preto, že je to menej finančne náročné. Keď je 
krytina nasiaknutá dávajú odvetrávacie komínky, po určitej dobe prídu zmerať vlhkosť, potom by 
ich mali odstrániť a zalepiť to. 
Starosta – dodávateľ si bol všetko pozrieť hneď ako sme vydali výzvu 
Bc. Starove J. – bolo by dobré osloviť firmu Kolek, ktorá bude robiť rekonštrukciu Zdravotnej 
ulice, aby prešli tie ulice, ktoré už robili v minulosti, robia sa praskliny, nech to pozalievajú.   
Do budúcna by sme mali vytipovať ďalšie ulice, ktoré sa budú robiť, ak by sa dalo, tak aj v tomto 
roku by sme mohli urobiť nejakú.  
Ing. Michalove D. – koľko rokov je záruka je záruka na tieto práce? 
Starosta – 2 roky 
Mgr. Jablonský Ľ. – pripomenul, aby sa nezabudlo urobiť výjazd na Mlynskej ulici , zasypať tri 
jamy, ktoré sú tam a pripomenul tiež prepojenie Mlynskej a Družstevnej ulice, nakoľko je už teplo 
a mohlo by sa s tým začať 
Starosta – je to v zozname práce, ktoré chceme robiť, máme toho dosť, neodsúvame to  
 
Viac pripomienok  nebolo 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bola schválená správu o plnení plánu investícií  k 31.3.2017? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili  uznesením č. 2/2017, v bode 2/c    
správu o plnení plánu investícií  k 31.3.2017 
 
6. Informácia o podaní majetkového priznania starostu obce za rok 2016 
- informoval predseda  komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Dušan Michalove 
 
Komisia v zložení: Ing, Dušan Michalove, Mgr. Ľuboslav Jablonský a Juraj Janšto,  zasadala 
31.5.2017, aby prejednala oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. k 31.3.2017 za kalendárny rok 2016.  
Oznámenie starostu obce Ing. Igora Čepka bolo podané v termíne, na obecný úrad bolo doručené 
23.3.2017 a spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky, informácia bola vzatá na vedomie , uznesením č.2/2017, 
bod 1/b. 
 
 
7. Informácia o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku obce 
 
         - písomnú zápisnicu zo zasadnutia vyraďovacej a likvidačnej komisie vypracovala             
Mgr. Grulišová Ružena, poslancom bola zaslaná spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto 
zápisnice.  
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Vyraďovacia komisia sa konala dňa 21.4.2017 o 13.30 hod. , urobila obhliadku predmetov 
navrhnutých na vyradenie. Likvidačná komisia zasadla 28.4.2017 o 14.00 hod., na základe zápisu 
vyraďovacej komisie vykonala likvidáciu vyradených predmetov podľa návrhu. 
Podrobne je to rozpísané v správe, ktorá je priložená k zápisnici ako príloha. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky, informáciu o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného 
a prebytočného majetku obce vzali na vedomie, uznesenie č. 2/2017, bod 1/c . 
 
8. Voľba hlavného kontrolóra obce Málinec 
     - predkladal starosta obce 
OZ v Málinci na svojom zasadnutí dňa 15.3.2017 opäť vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, termín 
doručenia prihlášok bol do 31.5.2017 do 15.00 hod. . Prihlásil sa jeden kandidát a to p. Jana 
Kančová, bytom Málinec, Školská 493/13. Prihláška spolu s dokladmi spĺňala všetky náležitosti.  
Starosta uviedol, že hlavného kontrolóra nemáme od 1.7.2016. 
Ing. Michalove Dušan – uviedol, že p. Kančová je spoľahlivá a precízna  osoba, pracuje v Urbárskej 
spoločnosti a spolupráca s ňou je dobrá.  
Starosta uviedol, že hlavný kontrolór sa volí na 6 rokov, úväzok má 8 hodín mesačne.  
Ing. Michalove Iveta – pokiaľ by sme nemali  schváleného hlavného kontrolóra, starosta by stanovil 
komisiu /nie z poslancov/, ktorá by urobila správu k rozpočtu k 30.6.2017, alebo obecné 
zastupiteľstvo by schválilo rozpočet bez stanoviska hlavného kontrolóra. 
 Pripomienky  neboli 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bola zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce Málinec  
p. Jana Kančová nar. 16.3.1955, bytom Málinec, Školská 493/13, od 5.6.2017 do 4.6.2022? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne zvolili  uznesením č.2/2017, v bode 3 do funkcie 
hlavného kontrolóra obce Málinec p. Janu Kančovú nar. 16.3.1955, bytom  Málinec, Školská 
493/13, od 5.6.2017 do 4.6.2022. 
 
9. Prenájom obecných pozemkov – prejednanie žiadostí  
   - predkladal starosta obce 
 
a/ Peter Kret – žiadosť o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV       
č. 742, číslo parcely 489/1, ostatné plochy o výmere 120 m2. Jedná sa o pozemok, ktorý má 
v prenájme p. Ján Mak od 1.6.2015. Nakoľko už oň nemá záujem a písomne zrušil nájomnú 
zmluvu, p. Peter Kret, požiadal o prenájom uvedenej parcely  na umiestnenie plechovej drevárne.  
Poslanci nemali pripomienky 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený prenájom nehnuteľnosti  vo vlastníctve obce 
Málinec, vedenej na LV č. 742, číslo parcely 489/1, ostatné plochy o výmere 120 m2 v cene           
20 €/ rok/celok, od 1.7.2017,  na dobu určitú 10 rokov pre Petra Kreta nar. 5.5.1977, bytom 
Málinec, Sklárska 390/5 ? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
 Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/d 
prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV č. 742, číslo parcely 
489/1, ostatné plochy o výmere 120 m2 v cene 20 €/ rok/celok, od 1.7.2017,  
na dobu určitú 10 rokov pre Petra Kreta nar. 5.5.1977, bytom Málinec, Sklárska 390/5. 
 
b/ Marek Machala – žiadosť o prenájom nehnuteľnosti. Jedná sa o parc.č. 474/1, zastavaná plocha, 
o výmere 18 m2 vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742, na ktorej si chce umiestniť 
plechovú garáž.  
Starosta uviedol, že OZ nemôže schváliť prenájom, musí vyhlásiť zámer a následne to OZ schváli 
záujemcovi s najvyššou ponukou.  
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Ing. Michalove D.- hovorili sme o tom, aby sa  prideľovali pozemky na garáže mimo obce. Treba 
vyvinúť úsilie, aby sa miesto našlo a do budúcna len na určené miesto prideľovať pozemky na 
garáže. 
Janšto Juraj – treba nájsť v obci miesto, kde budeme povoľovať len garáže 
Kvasnica Ján – najlepšie by bolo dať garáže v Hute pri záhradkách  
Viac pripomienok nebolo 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený  zámer na prenájom nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742, parc.č. 474/1, zastavaná plocha, o výmere 18 m2 ? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
 Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/e zámer 
na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742, parc.č. 474/1, 
zastavaná plocha, o výmere 18 m2, zároveň OZ uložilo uznesením č. 2/2017 v bode/ f stavebnej 
komisii previesť obhliadku a spracovať návrh na výstavbu garáží na pozemkoch obce 
Termín: jún 2017 
 
c/ Vladimír Semerák – na základe žiadosti o prenájom nehnuteľnosti, OZ 15.3.2017 vyhlásilo 
zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, parc.č. 1564/1v polovici  t.j. 3,6054 ha. 
Prihlásil sa jeden záujemca, Vladimír Semerák, bytom Málinec, Stupník 374/2, ktorý ponúka         
10 €/ha/rok na obdobie 5 rokov. 
Poslanci nemali pripomienky 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený prenájom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 
749 vo vlastníctve obce Málinec, vedenej ako  orná pôda, číslo parcely 1564/1 o výmere 36054 m2, 
pre žiadateľa Vladimíra Semeráka,  nar. 1.12.1987, bytom Málinec, Stupník 374/2, v cene prenájmu 
vo výške 10,--€/ ha/rok  / t.j. celková suma 36 €/rok/.  Doba prenájmu sa stanovuje na dobu určitú – 
5 rokov, od 1.6.2017? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/f 
Prenájom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 749 vo vlastníctve obce Málinec, vedenej ako  
orná pôda, číslo parcely 1564/1 o výmere 36054 m2, pre žiadateľa Vladimíra Semeráka,  
nar. 1.12.1987, bytom Málinec, Stupník 374/2, v cene prenájmu vo výške 10,--€/ ha/rok                     
/ t.j. celková suma 36 €/rok/.  Doba prenájmu sa stanovuje na dobu určitú – 5 rokov, od 
1.6.2017. 
 
d/ Peter Starove – prenájom pozemku, na základe žiadosti, na predchádzajúcom OZ bol schválený 
zámer na prenájom pozemku na umiestnenie plechovej garáže. Termín predloženia ponuky bol do 
31.5.2017, doručená bola  jedna ponuka od Petra Starove, ktorý ponúka sumu 0,80 €/m2. 
Poslanci nemali pripomienky 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený  prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 
Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742, číslo parcely 474/1, 
zastavaná plocha o výmere 15 m2, za účelom umiestnenia garáže vybranému záujemcovi, ktorým je 
Peter Starove nar. 12.6.1976, bytom Sklárska 382/2, Málinec, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné       
vo výške 0,80 €/m2 a rok, so začatím nájmu od 1.7.2017? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/g 
Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č.  
258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742, číslo parcely 474/1, zastavaná plocha o výmere 15 m2, 
za účelom umiestnenia garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Peter Starove , 
nar. 12.6.1976, bytom Sklárska 382/2, Málinec, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné       
vo výške 0,80 €/m2 a rok, so začatím nájmu od 1.7.2017. 
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10.Odpredaj obecných pozemkov – prejednanie žiadostí 
     - predkladal starosta obce 
 
a/ Odpredaj parcely č. 448/4 o výmere 1182 m2, ktorej obec je vlastníkom  ½-ine. Geometrický 
plán je vypracovaný, dali sme ho zaevidovať na katastrálny odbor so súhlasom       Ing. Kokavca, je 
vlastníkom ½-iny parcely. Dali sme urobiť znalecký posudok Ing. Hadadovej, minimálna hodnota 
pozemku bola stanovená na 0,90 €/m2.  Starosta doporučuje túto cenu ponechať.  
Ing. Michalove D. – mal otázku, či Rinka sa nachádza v tomto pozemku, bolo by dobré, aby mali  
                                 občania prístup k vode.  
Starosta  odpovedal, že cesta k Rinke bude voľná, nezasahuje do tejto parcely 
Žiadosti o odkúpenie podali : 
a/ Spoločenstvo vlastníkov bytov Na Vinici 377/2 - . č.p. 448/4, o výmere 811 m2, vlastníctvo obce  
    v ½- ne, 
b/ Peter Kret-  č.p. 448/8,  o výmere 40  m2, vlastníctvo obce je v ½-ine  
c/ Miroslav Šmejkal -  č.p. 448/6 o výmere 127 m2 a parcela   č. 448/7 o výmere 30 m2, vlastníctvo  
    obce je v ½-ine  
d/ Milan Zaťko -  č.p. 448/9,  o výmere 174  m2vlastníctvo obce je v ½-ine,  a chce aj parcelu č.  
    448/7 o výmere 30 m2 o ktorú má záujem Miroslav Šmejkal.  
Podľa GP má každý záujem o parcelu, ktorú užíva. Sporná je len 448/7 o výmere 30 m2, ktorú si 
chce odkúpiť Miroslav Šmejkal aj Milan Zaťko. 
Zaťková Viera – bola prítomná na zasadnutí, uviedla, že pred 3 rokmi keď prvýkrát robil zameranie 
geodet, bola táto parcela zameraná  Zaťkovi a teraz ju má Šmejkal. Nikto im nepovedal ani ich 
nevolal k zameraniu, ktoré bolo teraz robené. Uviedla, že túto parcelu si chcú odkúpiť a chcú ju 
obhospodarovať.  
Starosta – uviedol, že parcelu už niekoľko rokov užíva Miroslav Šmejkal, je to ako jeho dvor,  
                 pripadá do jemu, je to normálne, že si to chce kúpiť on. 
Zaťková Viera – uviedla, že keď bol vyhlásený zámer na odpredaj pozemku, nikto okrem nich   
                           nedal ponuku a potom sa to zamietlo 
starosta – keďže spoločenstvo bytov malo záujem o kúpu pozemku, zrušili sme zámer a bolo 
dohodnuté na OZ, že si dajú urobiť geometrický plán a každému sa odpredá tá parcela, ktorú užíva 
Bc. Starove Jozef – keďže parcela č. 448/7 je sporná, navrhuje tajné hlasovanie o odpredaji tejto 
parcely. Poslanci jednohlasne s týmto návrhom súhlasili.  
V tajnom hlasovaní z celkového počtu 8 poslancov / Ing. Jaroslav Faťara nehlasoval, nebol 
prítomný v zasadacej miestnosti/  hlasovalo 7 poslancov za predaj parcely pre Miroslava Šmejkala 
a jeden poslanec za predaj parcely pre Milana Zaťka. V tajnom hlasovaní poslanci rozhodli 
o odpredaji parcely č. 448/7 o výmere 30 m2 pre Miroslava Šmejkala.  
Viac pripomienok nebolo, poslanci hlasovali za odpredaj jednotlivých parciel : 
Starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený  priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/4, 
vlastníctvo obce je v ½-ine,  identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 811 m2, 
vybranému záujemcovi Spoločenstvo vlastníkov bytov Na Vinici 377/2, Málinec v cene 0,90 €/m2, 
celkom  za 364,95 €. Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie  
kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/h priamy 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 
258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/4, vlastníctvo obce je v ½-ine,  identifikovanej GP č. 
46545077-112/2014 o výmere 811 m2, vybranému záujemcovi Spoločenstvo vlastníkov bytov 
Na Vinici 377/2, Málinec v cene 0,90 €/m2, celkom  za 364,95 €. Kupujúci uhradí náklady na 
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vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je 
osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. . 
 
 Starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený  priamy odpredaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. 
č.p. 448/8, vlastníctvo obce je v ½-ine,  identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 40  
m2, vybranému záujemcovi Petrovi Kretovi nar. 5.5.1977, bytom Sklárska 390/5, Málinec v cene 
0,90 €/m2, celkom za  18,--€. Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku 
a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 
258/2009 Z.z. ? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/i priamy 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 
258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/8, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej GP č. 
46545077-112/2014 o výmere 40  m2, vybranému záujemcovi Petrovi Kretovi nar. 5.5.1977, 
bytom Sklárska 390/5, Málinec v cene 0,90 €/m2, celkom za  18,--€.  
Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej 
zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
 
Starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/6 
o výmere 127 m2 a parcela   č. 448/7 o výmere 30 m2, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej 
GP č. 46545077- 112/2014 , vybranému záujemcovi Miroslavovi Šmejkalovi nar. 15.5.1957, bytom 
na Vinici 381/4, Málinec v cene  0,90 €/m2,  celkom  za 70,65 €. Kupujúci uhradí náklady na 
vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou 
v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. ? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/j priamy 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 
258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/6 o výmere 127 m2 a parcela č. 448/7 o výmere 30 
m2, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej GP č. 46545077- 112/2014 , vybranému 
záujemcovi Miroslavovi Šmejkalovi nar. 15.5.1957, bytom na Vinici 381/4, Málinec v cene  
0,90 €/m2, celkom  za 70,65 €. Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku 
a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 
258/2009 Z.z. . 
Starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený  priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/9, 
vlastníctvo obce je v ½-ine,  identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 174  m2, 
vybranému záujemcovi Milanovi Zaťkovi nar. 21.4.1965, bytom Na Vinici 377/2, Málinec 
v cene0,90 €./m2, celkom   za  78,30 €.Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého 
posudku a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, 
zákona 258/2009 Z.z. ? 
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/k priamy 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c, zákona 
258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/9, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej GP č. 
46545077-112/2014 o výmere 174  m2, vybranému záujemcovi Milanovi Zaťkovi nar. 
21.4.1965, bytom Na Vinici 377/2, Málinec v cene0,90 €./m2,celkom za 78,30 €. Kupujúci 
uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 



9 
 

b/ Jaroslav Siheľský – Málinec, Družstevná 486/19- žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. 
Jedná sa o odkúpenie pozemku 44,2 m2, vedeného na LV 742 na parcelách 835 /pod garážou/ 
a 838/1,818/2 / pod prístreškom/ k.ú. Málinec. Na týchto pozemkoch má postavenú garáž 
a prístrešok, tieto pozemky užíva od pridelenia bytu od PD Málinec.  
 
c/ Milan Jurí ček – Málinec, Družstevná 486/19 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Jedná 
sa o odkúpenie pozemku 44,2 m2, vedeného na LV 742, na parcelách č. 834 /pod garážou/ a 838/1, 
818/2 /pod prístreškom/ v k.ú. Málinec. Na týchto pozemkoch má postavenú garáž a prístrešok, 
tieto pozemky užíva od pridelenia bytu od PD Málinec.  
 
Starosta uviedol, že stavebná komisia urobila obhliadku, odpredaj uvedených pozemkov doporučuje 
bez námietok.  Poslanci mali k dispozícii mapku uvedených pozemkov /pri bytovkách PD/.  
Ing. Michalove Iveta uviedla, že vedľa týchto pozemkov, má v prenájme od obce pozemok na 
umiestnenie plechovej garáže Ľubomír Janšto ml. aj on by si mohol odkúpiť tento pozemok, 
nemusel by platiť nájom, nech si dajú urobiť GP všetci traja.  
Ing. Michalove Dušan – máme veľké medzery v obci, pozrime sa hlavne na bytovky . 
Starosta – zvoláme občanov, aby si dali urobiť GP a dohodli sa, ako si to odkúpia, nech si to dajú 
zamerať podľa toho, ako to chcú odkúpiť. Vyhlásime zámer na odpredaj pozemkov a podľa GP 
nech si dajú žiadosti.  
Viac pripomienok nebolo 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený  zámer na odpredaj nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV č. 742, parcela č. 834, 838/1, 818/2, 835,836,837 ?   
hlasovanie:   za: 9   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/l zámer 
na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV č. 742, parcela č. 834, 
838/1, 818/2, 835,836,837. 
   
 
11. Prejednanie výšky stočného na rok 2017 
      - predkladal starosta obce 
   
Písomné podklady vypracovala Mgr. Grulišová poslanci ich dostali spolu s pozvánkou na OZ . 
Celkové náklady na prevádzku verejnej kanalizácie za rok 2016 sú 33.755,82 €, fakturované stočné 
predstavuje sumu 27.335,88 €. Rozdiel je veľký 6420 €, mali by sme sa dostať na 0, nemôžeme 
toľko doplácať. Ak navýšime fyzické osoby na 0,90 €/m3, znížime rozdiel o polovicu.  
Bc. Starove Jozef – sú nehorázne prehnané náklady na 1,3 človeka, podľa môjho prepočtu ak tam  
                                bude 1 človek, ušetríme 6000 €.  
Starosta – podľa prevádzkového poriadku tam jeden človek nemôže byť, keď sú nárazové práce, 
posielame tam aktivačných pracovníkov /kosenie, kopanie/. Nemusíme to dnes schvaľovať, 
požiadame Ing. Herchlovú, ktorá je odborným garantom , newch nám dá písomné stanovisko koľko 
ľudí musí  byť na ČOV. Rozpis príjmov a nákladov dávame na  ÚRSO k určeniu maximálnej výšky 
stočného. 
Janšto Juraj  -funguje to asi tak, že  Paprnák je platený na ČOV na celý deň a pritom robí aj iné  
                       práce na OcÚ 
Starosta – nikto nevidí, že je tam aj v sobotu a nedeľu keď sú búrky 
Ing. Faťara Jaroslav – navrhuje tento bod programu prejednať na nasledujúcom zasadnutí OZ, treba  
                                    preveriť, či by sa nedalo niekde ušetriť 
starosta – neúčtujeme ani dažďové vody, vodárne účtujú cca 1,30 €/m3. Oslovíme Ing. Herchlovú, 
odborného garanta,  nech nám dá písomné stanovisku ako doklad ku schváleniu výšky stočného     
na rok 2017.  
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Starosta predložil návrh, kto je za to, aby bola schválená výška stočného 0,90 €/m3 pre fyzické 
osoby ? 
Hlasovanie: za : 1 / MVDr. Tatranský Ľuboš/ 
                     Proti: 5 / Bc. StaroveJ., Mgr. Jablonský Ľ., Janšto J., Ing. Faťara J., Ing.Michalove D./ 
                     Zdržal sa: 3 / Kvasnica J., Mgr. Urda I., Ing. Zákopčan / 
Starosta skonštatoval, že poslanci  neschválili uznesením č.2/2017, v bode 6/a výšku stočného 
pre rok 2017. Zároveň uložili   v bode 4/g OcÚ predložiť na najbližšie zasadnutie OZ 
stanovisko odborného garanta ČOV Málinec Ing. Herchlovej  ako doklad ku schváleniu výšky 
stočného na rok 2017.  
 
 
 
12. Návrh na odpredaj osobného motorového vozidla - Felícia 
      - predkladal starosta obce  
Škoda Felícia bola zakúpená v roku 2001, má vymenený motor, je to nespoľahlivé auto, STK má 
platnú do augusta 2017. Využívame ju už len na zvážanie TKO z Ipeľského Potoka a na dovoz 
šťavice. Starosta navrhuje odpredať vozidlo Felíciu. Vyhlásime zámer na odpredaj ak nebude 
záujem  odovzdáme vozidlo  do zberu.  
Poslanci nemali pripomienky 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol  schválený odpredaj osobného motorového vozidla 
značky Felícia, ŠPZ- PT 299 AC ? 
Hlasovanie: za: 9          proti: 0      zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/m 
odpredaj osobného motorového vozidla značky Felícia, ŠPZ- PT 299 AC. 
Zároveň uložili  v bode 4/e OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj osobného motorového vozidla 
značky Felícia, ŠPZ:PT 299 AC                Termín: jún 2017  
 
 
13. Prejednanie došlých žiadostí 
      - predkladal starosta  
a/ Navýšenie príspevku pre súbor Málinčok – p. Kančová Anna požiadala o navýšenie 
finančných prostriedkov, nakoľko p. Mirka Podhorová, ktorá nacvičuje deti zo súboru, dochádza z 
Fiľakova dvakrát týždenne /utorok a štvrtok/, za každú cestu jej hradíme 20 €. Dotácia 600 € už 
bola vyčerpaná a to 400 € na nákup krojov a 200 € na dopravu. Bolo by dobré navýšiť sumu aspoň 
do 1000€ pre Málinčok.  
Janšto Juraj – za 20 € by nikto nechodil nacvičovať deti, treba to podporiť 
Starosta – súhlasí s tým, aby bola dotácia navýšená 
Kančová Anna – máme pred sebou 4 vystúpenia, deti chcú chodiť, ak sa udržia, možno na budúci 
rok by sme založili nejaké združenie, aby sme mohli žiadať finančné prostriedky 
Starosta – treba založiť Občianske združenie  Málinčok, zaregistrovať ho, obec poskytne dotáciu 
a môžu tiež žiadať finančné prostriedky ako združenie. 
Poslanci nemali pripomienky 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bolo  schválené navýšenie rozpočtu obce pre súbor Málinčok  
na rok 2017 o sumu cestovného vo výške 400 € pre inštruktorku nácviku tancov ? 
Hlasovanie: za: 9          proti: 0      zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/n 
navýšenie rozpočtu obce pre súbor Málinčok  na rok 2017 o sumu cestovného vo výške  
400 € pre inštruktorku nácviku tancov. Zároveň v bode 4/h uložili OcÚ, poskytnúť príspevok 
pre súbor Málinčok na r.2017 do výšky 1000 €               Termín: jún 2017 
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b/ Pavol Zaťko Málinec, Na štadióne 130/2 – odmietnutie prideleného bytu – nakoľko bol 
umiestnený v domove sociálnych služieb Senior Active Hriňová, kde mu bude poskytnutá 24 
hodinová starostlivosť, vzdáva sa bytu Na štadióne 130/2, ktorý mu bol pridelený na 
predchádzajúcom zasadnutí OZ. 
Poslanci nemali pripomienky, uznesením č. 2/2017, v bode 1/e vzali na vedomie odmietnutie 
pridelenia bytu Na štadióne 130/2 p. Pavlom Zaťkom. 
 
c/ Miroslav Schlenc, Na štadióne 130/2 – vzdanie sa prideleného bytu po p. Šlajferčíkovej, dňa 
24.4.2017 doručil na OcÚ prehlásenie, v ktorom ruší žiadosť o pridelenie bytu zo dňa 13.10.2016 
a zároveň sa vzdáva prideleného bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 510. 
Poslanci nemali pripomienky, uznesením č. 2/2017, v bode 1/f vzali na vedomie vzdanie sa 
prideleného bytu č. 1 v bytovom dome Málinec, Mlynská 510/15, Miroslavom Schlencom, 
bytom Málinec, Na štadióne 130/2. 
 
d/ Obyvatelia Lipovej ulice – žiadosť o zabudovanie spomaľovačov na Lipovej ulici, dňa 
9.5.2017 bola doručená na OcÚ žiadosť , ktorú podpísalo 45 občanov. Navrhujú umiestniť 
spomaľovače v miestach medzi p. Kanckom a p. Kanckovom, a  p. Riečicovou a p. Semanovou. 
Spomaľovačmi chcú predísť ďalším možným nehodám a ohrozeniu života chodcov.  
Kvasnica Ján – v Poltári pri Bille je urobený spomaľovač z asfaltu 
Ing. Michalove D. – v Selciach urobili z asfaltu 5 spomaľovačov, stálo to 5000 €, teraz majú   
                                  problém, pretože občania sa sťažujú na buchotanie 
Janšto Juraj – už sme to raz zavrhli, sám som bol proti tomu, pretože sme mali novú komunikáciu,  
                       teraz som túto žiadosť podpísal  lebo v úseku pri Dušanovi Findrovi je cesta úzka  
                       a nebezpečná, niektorí šoféri jazdia veľmi rýchlo. Možno príde efekt reťazový. 
starosta – spomaľovače budeme musieť doplniť do pasportu obce, potom sa to schvaľuje na DI 
a okresnom úrade, vydajú nám rozhodnutie na namontovanie spomaľovačov a potom ich môžeme 
namontovať. Bude nás to stáť  cca 1000 €. 
Bc. Starove J. – je to dvojsečná zbraň, pred 2 rokmi som nebol zástanca namontovania 
spomaľovačov 
Ing. Zákopčan V. – obmedzenie rýchlosti nikto nerešpektuje, spomaľovače sú lepšie 
Viac pripomienok nebolo 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bolo  schválené  umiestnenie spomaľovačov na Lipovej ulici?  
Hlasovanie: za: 8          proti: 0      zdržal sa: 1  /Ing. Michalove Dušan/ 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/o umiestnenie 
spomaľovačov na Lipovej ulici. Zároveň uznesením č. 2/2017 v bode 4/j uložili   OcÚ, 
zabezpečiť umiestnenie spomaľovačov na Lipovej ulici                  Termín: rok 2017  
 
e/ Janka Luptáková, Clementisa 7, Brezno – žiadosť o prenajatie bytu – žiada o prenajatie bytu 
1. kategórie v obci Málinec. Je rodáčkou  Ipeľského Potoka, žije v Brezne a chcela by sa vrátiť      
do rodného kraja. Nakoľko v Dobrom Potoku má chalupu, kde už nemôže mať trvalý pobyt, chcela 
by byt po p. Šlajferčíkovej. Podľa schváleného VZN nemôže byť zaradená do poradovníka. 
Zaplatila 10 € za podanie žiadosti aj napriek tomu, že bola upozornená na vyššie uvedené 
skutočnosti.  
Mgr. Jablonský Ľ. – mali by sme sa riadiť podľa VZN, aby to nezačali cudzí občania využívať 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola žiadosť zaradená do poradovníka, hoci nespĺňa 
podmienky podľa VZN ? 
Hlasovanie:  za: 0      
                     Proti: 4 /Urda , Kvasnica , MVDr. Tatranský , Ing. Faťara / 
                     Zdržal sa: 5 /Bc.Starove, Janšto, Ing.Zákopčan, Mgr.Jablonský, Ing.Michalove/  
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Starosta skonštatoval, že poslanci  neschválili uznesením č.2/2017, v bode 6/b zaradenie 
žiadosti o pridelenie bytu pre Janku Luptákovú, bytom Brezno, Clementisa 7do poradovníka. 
 
f/ Pridelenie bytov po Pavlovi Zaťkovi a Marte Šlajferčíkovej – poslancom bol predložený 
poradovník uchádzačov o byty, Mgr. Čepková Zuzana pre informáciu uviedla príjmové pomery 
jednotlivých uchádzačov. Poslanci navrhli tajné hlasovanie, ktoré prebiehalo zakrúžkovaním čísla 
uchádzača v poradovníku. 
1.byt po Pavlovi Zaťkovi- Na štadióne 130/2- v prvom kole získal Ján Kancko a Jana Kancková 
rovnaký počet hlasov 3, v druhom kole získal Ján Kancko 5 hlasov a Jana Kancková 4 hlasy  
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/p pridelenie bytu po 
Pavlovi Zaťkovi v bytovom dome Málinec, Na štadióne 130/2 pre Jána Kancka, bytom 
Málinec.  
2. byt po Marte Šlajferčíkovej /ktorého sa vzdal Miroslav Schlenc/ – v prvom kole získala 
Veronika Fodorová 8 hlasov a Jana Kancková 1 hlas.  
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č.2/2017, v bode 2/r pridelenie bytu po 
Marte Šlajfer číkovej v bytovom dome Málinec, Mlynská 510/15 pre  Veroniku Fodorovú, 
bytom Málinec, Kinová 340/10 . Zároveň OZ v bode 4/i uložilo  OcÚ, vypracovať nájomné 
zmluvy na prenájom bytov                      Termín: jún 2017  
 
 
14. Rôzne 
     predkladal starosta 
a/ Teslux – naposledy sme hovorili o  rokovaní za rozdelenie sumy dlhu, p. Kurák sa snaží získať tie 
financie, ktoré u nás stratili u iných partnerov. Mal nejaké rokovania, aby sme to nemuseli platiť , no 
z toho asi nič nebude, nakoľko okolité obce nerobia verejné osvetlenie, nemá zákazky, nevie získať 
financie, chce to získať aj súdnou cestou. Starosta uviedol, že sa mu pokúsime ponúknuť dohodu     
50  %  obec a 50 % Teslux, s tým, že by sme to splácali mesačne po 1000 €. Je to prijateľné, ako ísť 
do súdnych sporov. Dohodneme sa s JUDr. Gombalom na spísaní nejakej dohody o splatení dlhu. 
Možno príde p.Kurák na zasadnutie OZ, keď budeme mať pripravenú dohodu. Starosta uviedol, že by 
sme mali verejné osvetlenie v obci nie s 5 % ale s 15 % spolufinancovaním. 
Ing. Michalove D. – čo hovoria na to, že nám dali podpísať inú zmluvu ? 
Starosta – povedia, že zmluvu zaslali, podpísali sme ju. Pán Kubík tam už ani nerobí. Bola to nejaká  
                 pracovná zmluva, z časti priznáva chybu 
Ing. Zákopčan V. – treba sa nm vyhnúť súdu a urovnať to medzi sebou 
 
Kvasnica Ján – už sa stalo, inak nebude, osvetlenie máme, uvidíme aká bude úspora 
Starosta – robili sme už veľa projektov a v každom boli chyby 
Ing. Michalove D. – je to preto, lebo sa to robí narýchlo a robia to nefundovaní ľudia 
 
b/ Ulice -   treba nám urobiť ďalšie poradie ulíc, ktoré budeme v budúcnosti robiť.  Na zasadnutí OZ 
30.6.2017 budeme schvaľovať aktualizáciu rozpočtu, rezervný fond musíme celý rozdeliť a tam musí 
byť presne určené kde a na čo sa tie financie použijú.  
 
 
Ing. Dušan Michalove – predná strana prístrešku u Slančíkov sa pohla,nie je to dobre zafixované,   
                                         treba to pozrieť, aby sa to časom nepoškodilo 
                                       -v časti Huta treba umiestniť verejnú tabuľu , aby občania boli  
                                         informovaní o všetkom, nie len o futbale 
                                       -navrhuje, aby sa stavebná komisia vyjadrovala ku stavbám, ktoré sa budú  
                                         realizovať v obci a vyjadrovať sa ku zmluvám ešte pred ich podpísaním   
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Bc. Jozef Starove -   nie len stavebná komisia, ale všetci poslanci by sa mali vyjadrovať k väčším  
                                  Projektom. Bolo by dobré poslancov vyzvať ešte pred zasadnutím OZ  
                                  k nahliadnutiu do závažnejších materiálov napr. PD, zmluvy a pod.  
Ing. Dušan Michalove – prečo sa oslavy v obci napr. Deň matiek konajú v piatok o 17.00 hod.,  
                                        veď niektorí ľudia sú ešte v práci ? 
odpovedal starosta – boli problémy v sobotu a nedeľu dostať deti na vystúpenie a učiteľkám to tiež  
                                  vyhovuje 
Ing. Dušan Michalove -  kontajnery v sklárni na papier a sklo sú stále plné, treba ich častejšie  
                                         vyvážať, 
Bc. Jozef Starove -  v cintoríne v kontajneroch je rôzny odpad / napr. nábytok/, treba tam dať  
                                  kameru a pokutovať ľudí , treba veľkú bránu zamykať                            
odpovedal starosta – keď sme zamykali veľkú bránu občania sa sťažovali a stále telefonovali  
Bc. Jozef Starove – na chodníku pod oknom starostu je veľká diera, treba opraviť dlažbu 
                               -kanalizačná obruba pri p. Semanovej je padnutá dolu – treba to opraviť 
                               -mali sme čierny odber v Dobrom Potoku – či sa to poriešilo ? 
Odpovedal starosta -nezisti sme nič, Michal Čepko povymieňal všetky lampy v Ipeľskom Potoku, 
Bc.Jozef Starove – oslovili ho občania z časti Ipeľ, či by sme tam nemohli dať el. stĺpy  
                               a namontovať lampy, sú bez osvetlenia, je tam tma 
                              -vchodové dvere do drogérie by bolo potrebné poriešiť čím skôr  
Odpovedal starosta – zabezpečujeme cenové ponuky, oslovili sme podnikateľov miestnych i   
                                 Cudzích, vypadá to tak, že dáme plastové dvere 
Ing. Dušan Michalove – hliníkové dvere sú dobré, cena je cca 1100 €, dávali také na bytovku 484 
Juraj Janšto – cesta na Kokavskú križovatku je v hroznom stave, treba znovu napísať žiadosť  
                         o opravu cesty 
odpovedal starosta – napíšeme znovu aj keď p. Kotleba o tom vie, povedal, že plačeme na 
nesprávnom hrobe, že sú horšie cesty. Je spor medzi VÚC a SVP š.p., ktoré im nechce prevziať 
lapoly. 
Juraj Janšto – bolo by dobré vysypať skalu na cestu od mosta na Starý Vŕšok, je tam veľká jama,  
                         pri dažďoch tam stojí voda a autá nemôžu vyjsť,možno 3 prívesné vozíky budú 
                        postačovať 
                      -navrhuje odmeňovať členov stavebnej komisie, nakoľko táto komisia je najviac  
                       vyťažená 
 Mgr. Ľuboslav Jablonský- bolo by dobré vybaviť na SAD aspoň jeden autobusový spoj             
                                              do Poltára v sobotu a nedeľu 
Ing. Dušan Michalove -  uviedol, že cez týždeň ráno o 6.00 hod. ide často- krát sám z Málinca    
                                         do Poltára, bude ťažké vybaviť autobusový spoj cez víkend   
Mgr. Ľuboslav Jablonský -  obec by mohla urobiť anketu, aby sa ľudia vyjadrili o koľkej by mal 
                                               autobusový spoj premávať cez víkend  
                                            -na hornom konci obce, nad zastávkou pri Valentýniovcoch, 
                                             doporučuje  prechod pre chodcov, veľa detí nastupuje už na tejto  
                                             zastávke   
                                           -Základná škola nemá zvolenú Radu školy 
                                           -treba vymeniť fabkové  zámky na pivnici a garáži v bytovke 510 
                                           -pokiaľ pracovníci obce vymieňajú v bytoch 510 a 511 napr.bojler,          
                                           WC misu, nech staré veci berú preč, nechávajú to v bytovke a len to tam  
                                          zavadzia 
                                        -oprava priepustu pod štátnou cestou na hornom konci obce – mal otázku,        
                                         či sa už RSC  vyjadrila k tejto oprave? 
Odpovedal starosta – bude zvolané jednanie so stretnutím priamo na moste a každý nech sa  
                                  vyjadrí k oprave priepustu  
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MVD. Ľuboš Tatranský – na Hlavnej ceste pred jeho drevenicou sa prepadáva chodník  
Ing. Jaroslav Faťara – bolo by dobré zriadiť kontajner na stavebný odpad, ľudia ho nemajú kde  
                                       vyvážať 
odpovedal starosta – treba urobiť osvetu, ale kde dáme kontajner, kto ho bude strážiť 
Bc. Jozef Starove – navrhuje umiestniť kontajner na ČOV 
Odpovedal starosta – už teraz na ČOV vozia ľudia rôzny bodrel a nie ešte keď tam bude kontajner 

- Pri vývoze TKO zoberú všetko, čo ľudia vyložia ku kuka nádobám 
Ing. Jaroslav Faťara – uviedol, že fandí dennému stacionáru v obci ale nie firme Kalypso, ktorá  
                                       ho zriadila, nemá dobré meno 
starosta uviedol, že denný stacionár funguje v obci od 30.5.2017, strava je zabezpečená, dopĺňajú 
zariadenie, v júni prisľúbili vyplatiť nájomné za prenájom priestorov  
Bc. Jozef Starove – v Točnici bolo vystúpenie Alexandrovcov, naši občania mali pripomienky, že 
neboli informovaní, že by boli  išli pozrieť na ich program 
Starosta uviedol, že starostka obce ho pozvala ako zástupcu obce, nedali materiál na zverejnenie, p. 
Augustín Čisár, rodák z Točnice, generálny konzul SR v Sankt Peterburgu to zabezpečuje.  
 
 
 
15. Rekapitulácia  uznesení  
 
Predseda návrhovej komisie MVDr. Ľuboš Tatranský prečítal prijaté uznesenie č. 2/2017.   
 
 

Uznesenie č. 2/2017 
    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 1. júna 2017 
 
1.Berie na vedomie:   
   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ 
   b  Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce k 31.3.2017 
   c/ Informáciu o vyradení a likvidácii prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce  
       Málinec 
   d/ Informáciu, že do voľby hlavného kontrolóra obce Málinec sa prihlásili nasledovní  
       uchádzači:        
       1.Jana Kančová, bytom Málinec , Školská 493/13 
   e/ Odmietnutie pridelenia bytu Na štadióne 130/2 p. Pavlom Zaťkom 
   f/ Vzdanie sa prideleného bytu č. 1 v bytovom dome Málinec, Mlynská 510/15, Miroslavom  
       Schlencom, bytom Málinec, Na štadióne 130/2 
   g/ Žiadosť o umiestnenie spomaľovačov na Lipovú ulicu 
 
2. Schvaľuje:  
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- MVDr. Ľuboš Tatranský 
                                                       členovia – Ing. Víťazoslav Zákopčan, Ján Kvasnica 
    b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2017 
    c/ Správu o plnení plánu investícií  k 31.3.2017 
    d/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV č. 742,  
        číslo parcely 489/1, ostatné plochy o výmere 120 m2 v cene 20 €/ rok/celok, od 1.7.2017,  
        na dobu určitú 10 rokov pre Petra Kreta nar. 5.5.1977, bytom Málinec, Sklárska 390/5 
    e/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742,  
        parc.č. 474/1, zastavaná plocha, o výmere 18 m2 
    f/ Prenájom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 749 vo vlastníctve obce Málinec, vedenej ako  
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       orná pôda, číslo parcely 1564/1 o výmere 36054 m2, pre žiadateľa Vladimíra Semeráka,  
       nar. 1.12.1987, bytom Málinec, Stupník 374/2, v cene prenájmu vo výške 10,--€/ ha/rok                     
       / t.j. celková suma 36 €/rok/.  Doba prenájmu sa stanovuje na dobu určitú – 5 rokov, od  
       1.6.2017. 
    g/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č.  
        258/2009 Z.z., zapísanej na LV č. 742, číslo parcely 474/1, zastavaná plocha o výmere  
        15 m2, za účelom umiestnenia garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Peter Starove  
        nar. 12.6.1976, bytom Sklárska 382/2, Málinec, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné       
        vo výške 0,80 €/m2 a rok, so začatím nájmu od 1.7.2017. 
    h/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c,  
        zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/4, vlastníctvo obce je v ½-ine,   
        identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 811 m2, vybranému záujemcovi  
        Spoločenstvo vlastníkov bytov Na Vinici 377/2, Málinec v cene 0,90 €/m2, celkom              
        za 364,95 €.  
        Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie  
        kúpno-predajnej zmluvy. 
        Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
    i/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c,  
        zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/8, vlastníctvo obce je v ½-ine,   
        identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 40  m2, vybranému záujemcovi  
        Petrovi Kretovi nar. 5.5.1977, bytom Sklárska 390/5, Málinec v cene 0,90 €/m2, celkom              
        za  18,--€.  
        Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie  
        kúpno-predajnej zmluvy. 
        Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
     j/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1,  
         písm.c, zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/6 o výmere 127 m2 a parcela    
         č. 448/7 o výmere 30 m2, vlastníctvo obce je v ½-ine, identifikovanej GP č. 46545077-    
         112/2014 , vybranému záujemcovi  
         Miroslavovi Šmejkalovi nar. 15.5.1957, bytom na Vinici 381/4, Málinec v cene  0,90 €/m2,  
         celkom  za 70,65 €.  
         Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie  
         kúpno-predajnej zmluvy. 
         Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
    k/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm.c,  
        zákona 258/2009 Z.z., vedenej na LV 724. č.p. 448/9, vlastníctvo obce je v ½-ine,   
        identifikovanej GP č. 46545077-112/2014 o výmere 174  m2, vybranému záujemcovi  
        Milanovi Zaťkovi nar. 21.4.1965, bytom Na Vinici 377/2, Málinec v cene0,90 €./m2,  
        celkom   za  78,30 €.  
        Kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a spracovanie  
        kúpno-predajnej zmluvy. 
        Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
     l/  Zámer na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV č. 742,  
        parcela č. 834, 838/1, 818/2, 835,836,837   
   m/ Odpredaj osobného motorového vozidla značky Felícia, ŠPZ- PT 299 AC 
    n/ Navýšenie rozpočtu obce pre súbor Málinčok  na rok 2017 o sumu cestovného vo výške  
        400 € pre inštruktorku nácviku tancov 
    o/ Umiestnenie spomaľovačov na Lipovej ulici 
    p/ Pridelenie bytu po Pavlovi Zaťkovi v bytovom dome Málinec, Na štadióne 130/2 pre Jána 
        Kancka, bytom Málinec 
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    r/ Pridelenie bytu po Marte Šlajferčíkovej v bytovom dome Málinec, Mlynská 510/15 pre   
       Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, Kinová 340/10  
 
3.Volí:  
    Do funkcie hlavného kontrolóra obce Málinec p. Janu Kančovú nar. 16.3.1955, bytom   
    Málinec, Školská 493/13, od 5.6.2017 do 4.6.2022 
 
4. Ukladá: 
    a/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom pozemkov v zmysle schválenia v bode  2/e  tohto  
        uznesenia 
        Termín: jún 2017  
    b/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností v zmysle bodov 2/d, 2/f ,  2/g 
        tohto uznesenia 
        Termín: jún 2017  
    c/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností v zmysle schválenia v bodoch 2/h, 2/i, 2/j a 2/k 
        tohto uznesenia 
        Termín: jún 2017  
    d/ OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schválenia v bode 2/l tohto  
        uznesenia. 
        Termín: jún 2017  
    e/ OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj osobného motorového vozidla značky Felícia, ŠPZ:          
        PT 299 AC  
        Termín: jún 2017  
 
    f/ Stavebnej komisii previesť obhliadku a spracovať návrh na výstavbu garáží na pozemkoch  
        obce 
        Termín: jún 2017 
    g/ OcÚ predložiť na najbližšie zasadnutie OZ stanovisko odborného garanta ČOV Málinec  
        Ing. Herchlovej  ako doklad ku schváleniu výšky stočného na rok 2017 
        Termín: ako v texte 
     h/ OcÚ, poskytnúť príspevok pre súbor Málinčok na r.2017 do výšky 1000 €  
        Termín: jún 2017 
     i/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy na prenájom bytov v zmysle schválenia v bodoch 2/p,2/r  
         tohto uznesenia 
         Termín: jún 2017  
     j/ OcÚ, zabezpečiť umiestnenie spomaľovačov na Lipovej ulici v zmysle schválenia v bode  
         2/o tohto uznesenia  
         Termín: rok 2017  
 
5. Súhlasí: 
 
So zrušením nájomnej  zmluvy o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 1.6.2015, s nájomcom Jánom 
Makom, bytom Závadka n/Hronom s predmetom prenájmu nehnuteľnosti vedenej na LV 742, 
parcela číslo 489/1 o výmere 120 m2, s ukončením nájmu 30.6.2017. 
 
6. Neschvaľuje: 
    a/ Výšku stočného pre rok 2017 
    b/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Janku Ľuptákovú, bytom Brezno, Clementisa 7       
        do poradovníka 
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16. Záver 

 
     Starosta obce Ing. Igor Čepko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o 19.40 hod. 
 
 
 
 
 
 

I. Overovateľ:                                      II. overovateľ: 
 
 
 
 
Zástupca starostu:                                          Starosta obce 

 
 
 
 

                                            Zapísala:  
 
 
 
 


