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Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 15.3.2017 

 
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 
 

Ospravedlnení: Ing. Víťazoslav Zákopčan 
 
Hlavná kontrolórka: ------- 
Zapisovateľka:  Milota Kupcová 
 
Overovatelia zápisnice:  Ján Kvasnica, MVDr. Ľuboš Tatranský 
 
Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Čepko, konštatoval, že z celkového počtu 9 
poslancov je prítomných 8, 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 31.12.2016 
5. Plnenie plánu investícií v roku 2016 
6. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2016 
7. Návrh na vyradenie majetku 
8. Schválenie vyraďovacej a likvidačnej komisie 
9. Voľba hlavného kontrolóra obce Málinec 
10. Prejednanie nájomných zmlúv v bytových domoch Družstevná 515/21 a Na štadióne 130/2 
11. Stanovenie výšky dotácie na záujmovú činnosť pre deti 5 – 15 rokov na rok 2017 
12. Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017 
13. Prenájom a odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce 
14. Voľba zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ a MŠ v Málinci 
15. Aktualizácia rozpočtu obce Málinec k 15.3.2017 
16. Prejednanie došlých žiadostí 
17. Rôzne 
18. Rekapitulácia  uznesení  
19. Záver 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo uvedeným programom ? 
 
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo: 
Hlasovanie:              za: 8               proti:  0                     zdržal sa:  0 
Poslanci  jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 
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2. Voľba návrhovej komisie  
 
Starosta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  
Predseda:  Juraj Janšto 
Členovia:  Bc. Jozef Starove, Mgr. Ľuboslav Jablonský 
Pripomienky neboli. 
Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   
Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo:    Za:  8        proti: 0           zdržal sa:  0 
Poslanci jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie uznesením č. 1/2017 v bode 2/a 
 
3. Plnenie uznesení OZ 
   Predkladal starosta obce 
Na zasadnutí OZ  16.1.2016, uznesením č. 6/2016, v bode 3 bolo uložené 
 
    a/ OcÚ, zabezpečiť výber daní a poplatkov v roku 2017 v zmysle schváleného VZN č.  
        2/2016 – plní sa 
    b/ OcÚ, zabezpečiť prevod dotácií v roku 2017 – plní sa  
    c/ OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu obce v zmysle schválenia – plní sa 
    d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti Mgr. Š. Chrastinovi - splnené 
    e/ OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti- splnené 
    f/ OcÚ, naďalej pracovať na zabezpečení finančných zdrojov na prestavbu rúrového  
       premostenia miestnej komunikácie na vodnom toku „Málinský potok“ – plní sa 
    g/ OcÚ, upraviť nájomnú zmluvu s firmou Kalypso n.o. Košice a vypracovať dodatok  
        k nájomnej zmluve ohľadom platenia nákladov spojených s užívaním priestorov-splnené 
Pripomienky z 16.12.2016  
-Predkladal starosta obce   
-obvodná lekárka bola upozornená na parkovanie auta na parkovisku OZS 
-relácia v miestnom rozhlase za túlavých psov bola urobená   
-osvetlenie Panskej cesty je funkčné, dali sme tam svietidlá zo starého verejného osvetlenia 
-SAD nesúhlasí so zmenou zastávania autobusov na  námestí, nakoľko zastávka je  podľa normy 
-dopravnú značku pri M.Tóčikovi sme namontovali 
-kontajner na plasty ku bytovkám 510 a 511 je zakúpený, umiestnime ho tam v blízkej dobe 
-Ján Najmajer bol upozornený na odstránenie vraku auta pri bytovke 511 
Mgr. Jablonský – uviedol, že už je to odstránené 
-lipy na Lipovej ulici nám pracovníčky ochrany prírody nepovolili opíliť, máme povolenie na  
  spílenie 1 ks lipy pri moste, ktorá je napadnutá chorobou 
Juraj Janšto  už každú lipu je potrebné opíliť, ohrozujú rodinné domy, nech nám dajú písomne,  
                       že nahradia škody v prípade   živelnej udalosti  
Mgr. Ivan Urda  – nechceme spíliť lipy od koreňa, chceme ich len znížiť 
Ing. Dušan Michalove – zistí na ochrane prírody, či je potrebné povolenie na orezanie líp  
Viac pripomienok nebolo, poslanci vzali informáciu na vedomie  uznesením č. 1/2017,        
v bode 1/a. 
 
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2016 
    Písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, poslanci dostali materiál spolu s pozvánkou na OZ 
a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
                                                          Rozpočet:                           plnenie:                   %  
Príjmy spolu:                                    1 205 236,00                      1 193 054,23          98,99  
Výdavky  spolu:                               1 162 436,00                      1 121 102,51          96,44  
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Ing. Dušan Michalove – kedy bolo sprevádzkované verejné osvetlenie ? 
Starosta odpovedal – do konca 07/2016 bola hotové, len neboli demontované staré svietidlá 
Ing. Dušan Michalove –za ½ roka sme neušetrili nič, keď porovnám rozpočet  
                           s predchádzajúcim rokom o 400 € sme boli drahší, 4 mesiace sa svietilo novými  
                           svietidlami/ úspornými/,nevidím  žiadnu úsporu, bola vypracovaná štúdia, ktorá  
                           uvádzala úsporu 
starosta – uviedol, že úsporu uvidíme časom, bolo 167 svietidiel a teraz máme 204 svietidiel, 
Hlavnú ulicu sme osvietili 60-kami  a bočné ulice 30-kami svietidlami, uvidíme po roku, či bude 
nejaká úspora, štúdia určite nepočítala s navýšením svietidiel.  
Viac pripomienok nebolo 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bolo schválené plnenie rozpočtu obce k 31.12.2016 ? 
hlasovanie:   za: 8   proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili  uznesením č. 1/2017, v bode 2/b Správu o plnení 
rozpočtu obce Málinec k 31.12.2016.  
 
5. Plnenie plánu investícií v roku 2016 
    - písomne vypracoval Ing. Juraj Geľhoš, správa bola doručená poslancom písomne spolu 
s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
Mgr. Ľ. Jablonský – k bodu 4. Oprava miestnych komunikácií – výjazd pri bytovkách 510,511  
                                  bol urobený, už by sa mohol robiť nájazd v Mlynskej ulici teraz na jar 
starosta odpovedal – dohodli sme sa, že keď budeme robiť Zdravotnú ulici, popri tom to urobíme 
Mgr. Ľ. Jablonský –Bod 25. Prepojenie ulíc Mlynská- Družstevná – mohlo by sa začať robiť so  
                                 zemnými prácami, tam netreba veľké investície. Treba to spriechodniť, sú 
problémy hlavne v zime, keď napadne sneh, hore ulicou sa nikto nedostane na aute. 
Starosta odpovedal- povedali sme, že počkáme, či nám prejde projekt „Likvidácia skládky TKO“.  
Nič nás nesúri, treba počkať ešte je mäkko, blato.  
Jozef Starove – ako je to s firmou Kalypso a kedy otvoria denný stacionár? 
Mgr. Čepková – momentálne upravujú priestory, zatiaľ nevieme kedy to otvoria 
Starosta – hygienici boli na obhliadku priestorov denného stacionára v Hrnčiarskych  
                 Zalužanoch, keď videli priestory, tak do Málinca ani neprišli, vytkli im nejaké veci, 
nedali im prevádzkové povolenie.  Malo to byť v prevádzke od decembra 2016, podľa nového 
zákona však nevyhovovali priestory a bolo potrebné zakúpiť polohovateľné postele pre klientov.  
Máme informácie, že do konca marca by to mali stihnúť otvoriť lebo ak nie, tak už len na budúci 
rok.  Budúci týždeň by mali prísť hygienici a dúfame, že nám dajú povolenie na sprevádzkovanie 
priestorov. Hygienici vôbec nepovedia, čo a ako treba urobiť a potom sa im to nepáči.  
Bc. Jozef  Starove –bod 13. Oprava budovy požiarnej zbrojnice – bola urobená obhliadka 
a dohodlo sa na určitých prácach v tomto roku, ktoré sa tam vykonajú. Sociálne zariadenie by sme 
už mohli začať budovať. 
Starosta – vyšla výzva na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc, bol už projektant, pripravujeme 
žiadosť, treba počkať, možno budeme úspešní a získame nejakú dotáciu 
Bc. Jozef Starove – Oprava strechy ŠJ – či už začali s opravou ? 
Starosta – už chceli prísť  robiť, no ešte je chladno, s prácami začnú v apríli  
Bc. Jozef  Starove – či sme reagovali na výzvu na OZS ? 
Starosta – do 15.3.2017 bol termín odovzdania žiadosti, upravili sme projekt, rozpočet je cca 180 
tis.€, v 05, 06/2017 budeme vedieť, či bude žiadosť úspešná 
Bc. Jozef Starove -  verejné osvetlenie – cca 42 tis.€ je dlh Tesluxu , chcú ich vrátiť – ako to je? 
Starosta – zatiaľ sme Tesluxu neuhradili nič, tvrdia, že to nebudú znášať, my to tiež nechceme 
znášať, zmluva bola podpísaná inak ako vo verejnom obstarávaní. Zatiaľ nedošlo ku stretnutiu.  
Ing. Dušan Michalove – firma Kalypso- nájomné sa im znížilo na 10 € mesačne, platia za energie? 
Starosta – zatiaľ nezaplatili nič, boli tu včera a sľúbili, že to všetko zaplatia 
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Ing. Dušan Michalove – v zmluve mala byť uvedená klauzula, že keď nezaplatia, zrušíme zmluvu, 
aby sme nedopadli ako s firmou Teslux. 
Viac pripomienok nebolo 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bola schválená Správa o plnení plánu investícií v roku 2016 ? 
hlasovanie:   za: 8    proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili  uznesením č. 1/2017, v bode 2/c  
správa o plnení investícií  v roku 2016. 
 
6. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2016 
    - písomne vypracovala Mgr. Ružena Grulišová, materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou na 
zasadnutie OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
Správa je podrobne vypracovaná, celková hodnota hmotného majetku obce Málinec predstavuje 
hodnotu: 5.012.542,97 €, nehmotný investičný majetok obec nemá. 
Poslanci nemali pripomienky  
Poslanci  uznesením č. 1/2017, v bode 1/b vzali na vedomie správu o inventarizácii majetku 
obce k 31.12.2016. 
  
7. Návrh na vyradenie majetku 
        - písomne vypracovala Mgr. Ružena Grulišová, návrh dostali poslanci spolu s pozvánkou na 
zasadnutie OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Celková hodnota majetku navrhnutého na 
vyradenie predstavuje sumu  6.228,86 €. Podrobný rozpis je v prílohe. 
Bc. Jozef Starove – každý rok vyraďujeme fúriky – treba kupovať kvalitnejšie 
Ing. Dušan Michalove – je pravda, že nie sú kvalitné ale koordinátor by mal dohliadať na to,  
v akom stave ich vracajú.  Pokiaľ úmyselne kazia veci /fúriky, lopaty../ nie je možnosť ukončiť 
nimi ?  
Starosta – koordinátori si každé ráno píšu náradie, ktoré vydávajú a na fajront to kontrolujú . Máme 
problém vybrať ľudí na aktivačné práce cez Lučenec, pokiaľ sú zaradení 2-krát, už viac nemôžu ísť 
cez Lučenec, nebudeme mať za čo kupovať náradie, žiadna obec nemá toľko aktivačných 
pracovníkov ako Málinec.  
Ing. Dušan Michalove – v návrhu na vyradenie sú trojročné prístrešky a už sú pokazené. Keď to 
má niekto na starosti, mal by sa o to starať. 
Starosta  - stačí, že príde väčšia búrka, vietor a je to polámané, na Jánskych dňoch nám zlomilo 2 
prístrešky – nevedeli ich ľudia udržať. Máme aj 10 ročné prístrešky a ešte fungujú, nové sú slabšie 
Juraj Janšto – nemáme také priestory, ale sú obce, ktoré majú prístrešky urobená na pevno napr.  
                         Radzovce 
Starosta – v starej škole by mal časom vzniknúť taký priestor, teraz chceme dokončiť detské 
ihrisko a potom, časom by sme to urobili.  
Poslanci nemali viac pripomienok  
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bolo schválený návrh na vyradenie poškodeného 
a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2016 ? 
hlasovanie:   za: 8    proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili  uznesením č. 1/2017, v bode 2/d návrh 
na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného  
pri inventarizácii k 31.12.2016  
 
8. Schválenie vyraďovacej a likvidačnej komisie 
    - Mgr. Ružena Grulišová predložila poslancom návrh na zloženie vyraďovacej a likvidačnej 
komisie nasledovne: 
Vyraďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav Faťara 
Likvidačná komisia: Ing. Juraj Geľhoš, Roman Fodor, Mgr. Ivan Urda 
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Poslanci nemali pripomienky  
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bolo schválené zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie 
podľa predloženého návrhu? 
hlasovanie:   za: 8    proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili  uznesením č. 1/2017, v bode 2/e  
Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 
Vyraďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav Faťara 
Likvida čná komisia: Ing. Juraj Geľhoš, Fodor Roman, Mgr. Ivan Urda 
Zároveň ukladá v bode 3/a OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie 
a likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie 
Termín: do 30.4.2017 
 
9.Voľba hlavného kontrolóra obce Málinec 
           starosta obce informoval poslancov, že voľba hlavného kontrolóra obce Málinec bola opäť 
vyhlásená na predchádzajúcom OZ, termín odovzdania prihlášok bol 28.2.2017, nikto sa neprihlásil. 
OZ je povinné opakovať vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra až kým sa niekto prihlási.  
Ing. Iveta Michalove – pre informáciu uviedla, že do 30.6.2017 je potrebné schváliť na OZ 
záverečný účet obce, ku ktorému je potrebné stanovisko hlavného kontrolóra. NKÚ pri kontrolách 
vytkol, že nebolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra. Pokiaľ sa niekto prihlási na túto 
funkciu, bolo by dobré zvolať aj mimoriadne zasadnutie OZ, aby už na riadnom zasadnutí OZ do 
30.6.2017 vypracoval stanovisko hlavného kontrolóra, aby sme sa vyhli zbytočným problémom.   
Poslanci nemali pripomienky  
Obecné zastupiteľstvo v bode 4. Konštatuje, že: Na vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra, 
uznesením OZ č. 6/2016, sa do stanoveného termínu 28.2.2017 neprihlásil žiadny uchádzač. 
 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce 
Málinec  
hlasovanie:   za: 8    proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo jednohlasne uznesením č. 1/2017, v bode 5/a 
vyhlasuje: 
Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. Záujemcovia môžu svoje prihlášky doručiť na OcÚ 
v Málinci v termíne do 31.5.2017.  
 
10. Prejednanie nájomných zmlúv v bytových domoch Družstevná 515/21 a Na štadióne 130/2 
          -informoval starosta obce 
Každý rok predlžujeme nájomníkom nájomné zmluvy.Máme aj dlžníkov, všetci majú podpísané 
splátkové kalendáre, sú presmerovaní ako osobitný príjemca na obci. Nájomné zmluvy budeme 
predlžovať do 31.3.2018. 
Poslanci nemali pripomienky  
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol schválený prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 
130/2 všetkým súčasným nájomníkom bytov do 31.3.2018 a prenájom bytov v bytovom  
Družstevná 515/21 všetkým súčasným nájomníkom  bytov, do 31.3.2018 ? 
hlasovanie:   za: 8    proti: 0    zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili  uznesením č. 1/2017, v bode  
2/f Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 všetkým súčasným nájomníkom bytov, 
do 31.3.2018 
2/g Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 všetkým súčasným nájomníkom 
bytov, do 31.3.2018. 
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11.Stanovenie výšky dotácie na záujmovú činnosť pre deti 5 – 15 rokov na rok 2017 
     -predkladal starosta obce 
V minulom roku sme schválili dotáciu na jedno dieťa vo výške 25 €. Základná škola nám písomne 
predložila zúčtovanie tejto dotácie na záujmové krúžky: 
1.Nohejbalový                  52,12 €                     7.Volejbalový       54,90 € 
2.Dúha                              55,00 €                     8.Futbalový           39,98 € 
3.Slniečko                         95,87 €                     9.Tanečný             66,96 € 
4.Základy PC                       0,-- €                   10.Výtvarný            85,93 € 
5.Literárno-dramatický  235,55 €                    11.Hasičský              0,--  € 
6.Konverzácia v AJ          44,69 €                   12.Turistický         514,00 € 
Spolu:    1.245,-- €                                                                        
 
Mgr. Karol Čonka – uviedol, že peniaze prideľuje jednotlivým krúžkom na počet detí. Dopočul sa, 
že Mgr. Kancková Mária už nenacvičuje deti v Málinčoku, dostali dotáciu 400 €. Nevie ako to ďalej 
bude fungovať.  
Mgr. Ľuboslav Jablonský – mal otázku, či je Málinčok registrovaný ako  Občianske združenie, 
pretože  by mohli  žiadať dotáciu. 
Ing. Iveta Michalove – nie je registrovaný, potrebovali by IČO 
Mgr. Karol Čonka – v tomto roku by ZŠ potrebovala dokúpiť futbalové lopty 
Ing. Iveta Michalove – pre informáciu uviedla, že Janka Šimonová zo ZŠ jej predkladá riadne 
vyúčtovanie poskytnutej dotácie s prefotenými bločkami. ZŠ v Poltári, kde tiež prispievame na deti, 
nikdy nevie ako to má urobiť ani nepredkladá vyúčtovanie dotácie, pretože Mesto Poltár to od nich 
nevyžaduje. Prispievame aj do B. Bystrice pre deti J. Vrábľa.  
Mg. Ľuboslav Jablonský – máme deti z Ozdína, Rovnian, na ktoré obce neprispievajú 
Ing. Iveta Michalove – škola si musí žiadať od týchto obcí dotáciu na deti. Obec Ozdín možná vie, 
o čom to je, pretože ich deti navštevujú ZŠ v Cinobani a Poltári a tí si určite žiadajú tieto peniaze.  
Starosta -   ZŠ nech požiada písomne, aby obec prispela na záujmovú činnosť detí 
Viac pripomienok nebolo, 
 Starosta predložil návrh na schválenie výšky dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí        
od 5 – 15 rokov, pre rok 2017, vo výške 25,-- € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili  uznesením č. 1/2017, v bode  
2/h výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov, pre rok 2017,  
vo výške 25,-- € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci. 
Zároveň OZ uložilo v bode 3/c OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí od 5 do 15 
rokov v roku 2017, podľa bodu 2/h tohto uznesenia.    Termín: rok 2017 
 
12.Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského  
     zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017 
 
     -písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, všetkým poslancom bol návrh VZN zaslaný spolu 
s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
Mgr. Ľuboslav Jablonský – na základe čoho sa mení výška dotácie ? 
Ing. Iveta Michalove – mení sa to podľa počtu detí ZŠ a MŠ. Toto VZN má význam tam, kde sú 
centrá voľného času, aby tie peniaze dostali. 
Viac pripomienok nebolo 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 
2017? 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
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Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili  uznesením č. 1/2017, v bode  
2/i VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017. 
 
 
13. Prenájom a odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce 
      -predkladal starosta obce  
a/ Vladimír Semerák Málinec, Stupník 374/2 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
      Žiada o predĺženie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku – poľnohospodárska pôda, 
LV 749 v k.ú. Málinec, parcela č. 1564/1v polovici t.j. 3,6054 ha. Prenájom pozemku žiada predĺžiť 
na ďalších 5 rokov t.j. od 1.6.2017 do 31.5.2022. Tento pozemok mal doteraz prenajatý, platil ročne 
nájomné vo výške 500 €, neevidujeme žiadne nedoplatky, nemali sme s ním žiadne problémy.  
Starosta uviedol, že prenájom OZ nemôže schváliť, musíme vyhlásiť zámer na prenájom 
nehnuteľnosti a na budúcom zasadnutí OZ schválime prenájom pozemku uchádzačovi, ktorí dá 
vyššiu ponuku.  
Poslanci nemali pripomienky 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol vyhlásený zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. 
Málinec, pozemku – poľnohospodárska pôda,  vedeného na LV č. 749, parcela č. 1564/1 v polovici 
t.j. 3,6054 ha, pre využitie na   poľnohospodárske účely ? 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne vyhlásili uznesením č. 1/2017, v bode  
5/b zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, pozemku – poľnohospodárska pôda,  
vedeného na LV č. 749, parcela č. 1564/1 v polovici t.j. 3,6054 ha, pre využitie na    
poľnohospodárske účely a zároveň uložilo v bode 3/d OcÚ, zverejniť vyhlásenie zámeru na 
prenájom poľnohospodárskej pôdy, v zmysle bodu 5/b             Termín: do 31.3.2017 
 
b/ Peter Starove Málinec, Sklárska 382/2 – žiadosť o prenájom nehnuteľnosti 
    ------------------------------------------------------------------------------------------  
    Žiada o prenájom pozemku v časti Huta pod krížom, parcela č. 474/4, zastavané plochy 
a nádvoria, LV č. 742, výmera 15 m2 . Na prenajatej ploche si chce postaviť plechovú garáž.   
Ing. Dušan Michalove – obec by mala v budúcnosti vyčleniť priestor na garáže, v Poltári je 200 
garáží pri sklárni a má to vzhľad 
Bc. Jozef Starove – už to hovoril v minulosti, aby sme vyčlenili priestor na rodovú výstavbu 
garáží, treba nájsť vhodný pozemok v obci. Treba osloviť aj nájomníkov bytov bytovky 382, či by 
si vo svojom dvore nechceli urobiť výstavbu garáží 
Juraj Janšto – toto sme už na obecnom zastupiteľstve riešili pred 10 rokmi 
Starosta – pôvodne sme chceli zbúrať barak pri p. Rovňanovi a postaviť tam nové garáže, občania 
však nemali záujem a chceli si prerobiť barak na garáže. Nebol záujem ľudí o výstavbu garáží na 
jednom priestranstve napr. pri 2x 8 b.j. Keď sme zbúrali pivnice v hute, nebol záujem o výstavbu 
garáží na tomto priestranstve.  
Stavebná komisia môže vyčleniť priestor na výstavbu garáží, potom už nepovolíme nikde inde 
garáže, dáme to do územného plánu.   
Mgr. Ľuboslav Jablonský – tento istý problém je pri bytovkách 510,511, pokiaľ by sme 
zrealizovali prepojenie ulíc Mlynská-Družstevná, vytvoril by sa tam priestor na 8 garáží. Každý 
nový nájomník má auto, predtým v bytovkách bývali väčšinou starší ľudia, ktorí nemali všetci autá.  
Viac pripomienok nebolo 
Starosta uviedol, že  OZ  aj v tomto prípade musí vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti a na 
budúcom zasadnutí OZ schválime prenájom pozemku uchádzačovi, ktorí dá vyššiu ponuku.  
Poslanci nemali pripomienky 
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starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol vyhlásený zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. 
Málinec, vedenej na LV 742, parc.č. 474/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere  
15 m2 ? 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne vyhlásili uznesením č. 1/2017, v bode  
5/c zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV 742, parc.č. 474/1, druh  
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2. 
 
c/ Mária Oláhová, Málinec Urbárska 123/9 – žiadosť o odkúpenie pozemku 
    ---------------------------------------------------------------------------------------  
    Žiada o odkúpenie pozemku vedenom na LV 742, jedná sa o parcelu č. 799 o výmere 61 m2, na 
ktorej stojí jej rod. dom. Dom má vo vlastníctve na LV č.2832, pozemok je vo vlastníctve obce. 
Starosta uviedol, že v tomto prípade OZ nemusí vyhlásiť zámer na odpredaj. V zmysle zákona č. 
138/91 Z.z. § 9a, ods.8, písm. b,  môže obec priamo odpredať uvedený pozemok.  
Starosta predložil návrh ceny – 1 €/m2   - poslanci nemali žiadne pripomienky 
 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bol schválený odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 
Málinec, v zmysle § 9a,ods.8, písm.b, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, vedenej na LV 742, číslo parcely KN 799, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, 
do výlučného vlastníctva žiadateľa – Mária Oláhová nar. 11.3.1977, bytom Málinec, Urbárska 
123/9, za cenu  1,-- €/m2. Žiadateľka Mária Oláhová je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného 
domu č.123 v obci Málinec, vedeného na LV č. 2832, ktorý je postavený na parcele č. KN 799. 
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
Všetky náklady spojené s odpredajom znáša kupujúci. 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/j      
Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a,ods.8, písm.b, zákona   
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vedenej na LV 742, číslo  
parcely KN 799, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, do výlučného vlastníctva    
žiadateľa – Mária Oláhová nar. 11.3.1977, bytom Málinec, Urbárska 123/9, za cenu  1,-- €/m2. 
Žiadateľka Mária Oláhová je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného domu  
č. 123 v obci Málinec, vedeného na LV č. 2832, ktorý je postavený na parcele č. KN 799. 
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
Všetky náklady spojené s odpredajom znáša kupujúci. 
Zároveň v bode 3/e uložilo OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti        Termín: do 30.6.2017  
 
d/Odpredaj parcely 448//4 v k.ú. Málinec 
    -----------------------------------------------  
    Na základe žiadosti Milana Zaťka a manž. Viery o odpredaj uvedenej parcely, vyhlásilo OZ 
v Málinci na predchádzajúcom zasadnutí zámer na odpredaj nehnuteľnosti, cena bola stanovená 
znaleckým posudkom Ing. Boženou Hadadovou vo výške 0,90 €/m2. Zámer bol zverejnený na 
úradnej tabuli a web stránke obce dňa 19.1.2017 a zvesený 1.3.2017. Termín doručenia cenových 
ponúk bol stanovený na 28.2.2017 do 15.00 hod. V stanovenom termíne bola na obecný úrad 
doručená jedna ponuka a to od Milana Zaťka a manž. Viery, bytom Málinec, Na Vinici 388/1, 
ponúka 1,--€/m2. Dňa 14.3.2017 boli na obecný úrad doručené žiadosti o odkúpenie časti 
uvedeného pozemku a to Spoločenstvo vlastníkov bytov Na Vinici 377/2 cca 810 m2, Miroslav 
Šmejkal, Na Vinici 381/4 cca 127 m2, Peter Kret, Sklárska 390/5 cca 40 m2. Majú záujem o tú 
výmeru pozemku, ktorú užívajú, majú urobený GP.  
Na zasadnutí OZ boli prítomní p. Jaroslav Balog, Pavel Straško a Peter Kret, uviedli, že zámer im 
nebol zaslaný a nemá každý prístup na web stránku.  
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Starosta – uviedol, že osobne volal p. Balogovi, aby sa dali do kopy a dohodli sa na kúpe uvedenej 
parcely.  
Jaroslav Balog – uviedol, že majú urobený GP, v piatok si ho prevezmú od Ing. Martina Falťana 
Starosta – jediný, kto spĺňa podmienky a reagoval na zámer je p. Milan Zaťko a manž. Viera. 
Vzhľadom k tomu, že je tu záujem spoločenstva bytovky 377, nemusíme schváliť odpredaj. 
Obec môže odpredať ½-inu pozemku, ktorú vlastní s GP musí súhlasiť Ing. Kokavec, správca 
konkurznej podstaty, ktorý vlastní ½-inu pozemku. Chceli sme odkúpiť ½-inu pozemku od          
Ing. Kokavca , ale on to môže odpredať cez  dražbu a dražba ešte nebolo. 
Pavel Straško -  pokiaľ spoločenstvo odkúpi pozemok podľa GP, kde bude mať každý vymeraný 
svoj pozemok, určite to spoločenstvo každému odpredá. Ak ho odkúpi Zaťko, nikomu neodpredá, 
povedal, že bude účtovať nájomné za pozemok /Pavel Straško – odtrhnem mu hlavu, Peter Kret – 
podpálim to/.   
Starosta – uviedol, že OZ pozemok dnes  neodpredá, v zmysle geometrického plánu potom 
odpredáme každému svoj podiel. Každý z nich si dá žiadosť na odpredaj pozemku /Zaťko, 
Spoločenstvo, Šmejkal, Kret/, doloží GP,  obecné zastupiteľstvo to schváli a jednou zmluvou im to 
kataster zapíše. 
Juraj Janšto – navrhuje odpredaj pozemku presunúť na budúce zasadnutie OZ 
Ing. Dušan Michalove – navrhuje, aby starosta urobil stretnutie s týmito občanmi, pretože sa 
nedohodnú a možno sa pobijú.  
Poslanci súhlasili s tým, aby žiadosti o odpredaj pozemku neboli schválené, z dôvodu nepredloženia 
geometrického plánu. 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby neboli schválené žiadosti o odpredaj pozemku pre Milana 
Zaťka a manž. Viery, Spoločenstva vlastníkov bytov Na Vinci 377/2, Miroslava Šmejkala a Petra 
Kreta ? 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne neschválili uznesením č. 1/2017, v bode 
6/a Žiadosť Milana Zaťka a manž. Viery Zaťkovej, bytom Málinec, Na Vinici 388/1   
o odkúpenie pozemku v k.ú. Málinec  
6/ b Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Málinec,     Na Vinici 377/2 o odkúpenie časti  
pozemku v k.ú. Málinec  
6/c Žiadosť Miroslava Šmejkala, bytom Málinec, Na Vinici 381/4 o odkúpenie časti  pozemku 
v k.ú. Málinec 
6/d Žiadosť Petra Kreta, bytom Málinec, Sklárska 390/5 o odkúpenie časti  pozemku  v k.ú. 
Málinec 
 
14. Voľba zástupcov obce do Rady školy pri ZŠ a MŠ v Málinci 
       - predkladal starosta obce 
Končí funkčné obdobie RŠ, dňa 31.1.2017 sme zaslali výzvu riaditeľovi ZŠ a riaditeľke MŠ  na 
voľbu členov rady školy. 
Rada školy pri MŠ má 5 členov: 

- Dvaja zástupcovia MŠ /na pedagogickej rade boli zvolené p. Tatranská Nataša 
a Valentýniová Anna/ 

- Dvaja zástupcovia rodičov MŠ /výbor RZ  pri MŠ nahlásil dvoch zástupcov rodičov a to 
Janu Skýpalovú a Ingrid Lackovú/ 

- Jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa – toho bude potrebné zvoliť na dnešnom zasadnutí 
OZ, doteraz bol v RŠ starosta obce Ing. Igor Čepko 

-  
Poslanci súhlasili s tým, aby aj naďalej bol starosta obce v RŠ pri MŠ 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
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Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/k 
zástupcu zriaďovateľa Obce Málinec do Rady školy pri Materskej škole v Málinci   
nasledovne: Ing. Igor Čepko . 
 
Rada školy pri ZŠ má 11 členov: 

- Dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ, zvolení vo voľbách pedagogickými 
zamestnancami /ZŠ 15.3.2017 uskutočnila voľby a zvolení boli Mgr. Jablonský, Mgr. 
Chrastinová/ 

- Jeden zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ / bola zvolená Mgr. Jana Šimonová/ 
- Štyria zástupcovia rodičov žiakov ZŠ / zatiaľ nie sú delegovaní/ 
- Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa – budeme ich voliť na dnešnom zasadnutí OZ 

Doteraz boli v RŠ pri ZŠ  Ing. Igor Čepko, Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica, Mgr. Ivan Urda,  . 
Poslanci súhlasili s tým, aby aj naďalej boli títo členovia v RŠ pri MŠ. 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/l  
zástupcov zriaďovateľa Obce Málinec do Rady školy pri Základnej škole v Málinci  
nasledovne:  Ing. Igor Čepko, Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica, Mgr. Ivan Urda. 
 
15. Aktualizácia rozpočtu obce Málinec k 15.3.2017 
      - písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou na OZ 
a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 
Ing. Michalove na zasadnutí informovala o príčinách aktualizácie rozpočtu nasledovne: 
Bežný rozpočet  v príjmovej časti:  
Daň za ubytovanie sa navýšila podľa skutočnosti, dopĺňa sa položka za porušenie predpisov, za 
dobropisy z minulých období z náhrad poistného plnenie a preplatenia pohrebného za Teréziu 
Pupalovú, ktorej sme zabezpečovali phreb a navýšenie dotácie na školstvo.  
Bežný rozpočet vo výdavkovej časti:  navyšuje sa suma na opravu – škodová udalosť Fabia 145 € 
výdavky na energie na verejné osvetlenie v Ipeľskom Potoku z dôvodu veľkého nedoplatku 
z ročného zúčtovania o 2000 € a opravy osvetlenia na Panskej ceste 350 €. Z dôvodu opravy bytu p. 
Šlajferčíkovej sa navyšujú výdavky na materiál pri bytovom hospodárstve o 1.000 €. 
Z dôvodu zvýšenej dotácie pre základné školstvo a preplatkov na energiách sa navyšuje aj rozpočet 
ZŠ, ŠJ a ŠKD. Pri sociálnych službách sa navyšujú výdavky na lekárske posudky o 300 €, pre 
budúcich klientov denného stacionára.  
Kapitálový rozpočet – príjmy : navyšuje sa o dotáciu na kamerový systém 
Kapitálový rozpočet výdavky: navyšuje sa suma na rekonštrukciu cesty do Stupníka o 7550 €, 
z toho dotácie je 6000 €, na rozšírenie kamerového systému v sume 6200 €. 
Finančný rozpočet – príjem: zapája sa do rozpočtu nevyčerpané prostriedky fondu opráv obce 
v sume 660 € a zostatok dotácií predchádzajúceho roka 30 tis. € strecha ŠJ ZŠ, 6000 € cesta do 
Stupníka, 1930 € nepoužitá dotácia ZŠ z roku 2015 
Juraj Janšto – nedoplatok 2000 € v Ipeľskom Potoku je dosť vysoká suma, možno je tam čierny 
odber. Treba zredukovať verejné osvetlenie od Michala Kancku vyššie, nikto tam nebýva.  
Starosta – v histórii je uvedená spotreba v Ipeľskom Potoku 1000 kW a teraz je 15000 kW, poslali 
sme tam na kontrolu elektrikárov, boli aj naši zamestnanci, nič sa nezistilo. Reklamovali sme 
najskôr odpočet, ten však bol dobrý.  
Starosta dal hlasovať za schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1/2017 k aktualizácii rozpočtu 
k 15.3.2017 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/m  
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 k aktualizácii rozpočtu Obce Málinec k 15.3.2017 
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Rezervný fond – použitie rezervného fondu sa schvaľuje na OZ v júni, v minulom roku sa neminuli 
prostriedky rezervného fondu a presunuli sa do tohto roka v sume  14.655,46. OZ musí uznesením 
schváliť jeho použite a navrhujeme na tieto akcie: 

- Rozšírenie kamerového systému v obci Málinec 
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovaných rómskych komunitách v obci 

Málinec – cesta do Stupníka 
- Rekonštrukcia Zdravotnej ulice 

Poslanci nemali pripomienky 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/n 
použitie rezervného fondu na vlastný vklad na investičné akcie : 

- Rozšírenie kamerového systému v obci Málinec 
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovaných rómskych komunitách 

v obci Málinec – cesta do Stupníka 
- Rekonštrukcia Zdravotnej ulice 

Zároveň OZ uložilo v bode 3/f  OcÚ, zabezpečiť použitie rezervného fondu  Termín: rok 2017  
 
 
16. Prejednanie došlých žiadostí   
      Predkladal starosta 
 
a/ Romana Bakuľová Málinec, Družstevná 515/21 -  žiadosť o prenajatie bytu 
    -----------------------------------------------------------------------------------------  
    Žiada o prenajatie akéhokoľvek bytu na Mlynskej ulici, má zverené tri deti do osobnej 
starostlivosti a nakoľko s druhom nevychádza, chce sa osamostatniť.  
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bola žiadosť zaradená do poradovníka ? 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/o  
zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Romanu Bakuľovú, bytom Málinec, Družstevná 
515/21 do poradovníka. 
Juraj Janšto – treba sa zamýšľať nad výstavbou bytov pre rómskych spoluobčanov, kupujú  rod. 
domy a tak by sme ich mali sústredených  na jednom mieste a nie po celej obci. Cigáni sú tu 
a neodídu z obce.  
Ing. Igor Lacko – len z čoho to budú platiť, majú len sociálne dávky, ak dostane robotu v Lučenci 
hneď je chorý, robiť nechce, nemajú záujem sa zamestnať 
Starosta – nemá výhrady, môžeme stavať byty, ale ako budú platiť a z čoho neviem  
 
 
b/ Jana Kancková Málinec, Mlynská 511/17 – žiadosť o prenajatie bytu 
     ----------------------------------------------------------------------------------  
     Žiada o prenajatie sociálneho bytu 1 až 2- izbového z rodinných dôvodov 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bola žiadosť zaradená do poradovníka ? 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/p  
zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Janu Kanckovú, bytom Málinec, Mlynská 511/17  
do poradovníka. 
 
c/ Veronika Fodorová Málinec, Kinová 340/10 – žiadosť o prenajatie bytu 
     -------------------------------------------------------------------------------------  
     Žiada o pridelenie bytu v bytovom dome Mlynská 510/15 alebo aj iného vo vlastníctve obce. 
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Starosta uviedol, že byt po p. Šlajferčíkovej  bol na predchádzajúcom zasadnutí OZ pridelený 
Miroslavovi Schlencovi, ten dnes  telefonicky oznámil, že byt nechce. Nemáme to písomne 
potvrdené, preto nemôžeme na dnešnom OZ prideliť byt novému nájomníkovi. Musíme ho vyzvať, 
aby dal písomné stanovisko, že sa vzdáva bytu.  
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bola žiadosť zaradená do poradovníka ? 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/r 
Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, Kinová 340/10 
do poradovníka. 
 
d/ Pavel Zaťko Málinec, Na štadióne 130/2 – žiadosť o prenajatie bytu 
    ---------------------------------------------------------------------------------  
    Na predchádzajúcom zasadnutí OZ  schválilo uznesením č. 6/2016, v bode 2/ r žiadosť o zrušenie 
nájomnej zmluvy s Pavlom Zaťkom, bytom Málinec, Na štadióne 130/2 dohodou k 31.12.2016.  
Nakoľko sa v krátkej dobe vráti z liečenia a zatiaľ nenašiel voľné miesto na umiestnenie v žiadnom 
domove dôchodcov, žiada opäť prideliť byt, v ktorom žil a má tam aj trvalý pobyt. Byt zatiaľ nebol 
odovzdaný obci. 
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bola schválená žiadosť o pridelenie bytu? 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/s 
pridelenie bytu pre Pavla Zaťka, bytom Málinec, Na štadióne 130/2 . 
 
e/ Andrea Rovňanová, Kostolná 509/34 a Iveta Findrová-Kaderníctvo IVA Málinec – žiadosť      
    o výmenu vchodových dverí 
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    Žiadajú o výmenu 2 ks vchodových dverí, ktoré tvoria hlavný vstup do priestorov, v ktorých je 
umiestnená prevádzka drogérie a kaderníctva, z dôvodu úniku tepla a hlavne bezpečnosti, nakoľko 
dvere sú už časom opotrebované.   
Bc. Starove Jozef – doporučuje schváliť túto žiadosť, nakoľko dvere nie sú bezpečné a sú už staré,  
                                popod dvere podkladajú kartón, aby im tam nešli myši  
Poslanci nemali pripomienky k výmene dverí a so žiadosťou súhlasili v hodnote 1000 € 
Ing. Michalove – túto čiastku je potrebné zapracovať dodatočne do aktualizácie  bežného rozpočtu, 
ktorá bola na dnešnom zasadnutí prejednávaná. Poslanci súhlasili jednomyselne.  
starosta dal hlasovať: kto je za to, aby bola schválená žiadosť o výmenu 2 ks dverí ? 
Hlasovanie: za: 8                  proti: 0               zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2017, v bode 2/t 
žiadosť A. Rovňanovej a I. Findrovej o výmenu 2 kusov vchodových dverí , ktoré tvoria 
hlavný vstup do priestorov, v ktorých je umiestnená drogéria a kaderníctvo. Zároveň v bode 
3/i – uložilo  OcÚ, zabezpečiť výmenu vchodových                 Termín: rok 2017 
 
17. Rôzne  
Starosta informoval poslancov o podaných žiadostiach na dotáciu a to Likvidáciu skládky TKO + 
Zdravotné stredisko. Do konca marca bolo potrebné oznámiť na prezídium HaZZ záujem 
o rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, aby nás zaradili a potom sa budeme zaoberať žiadosťou. Prvá 
výzva, kde už bude potrebný aj projekt bude vyhlásená v prvom polroku 2017. 
Sociálny podnik -  zatiaľ nevieme žiadne podrobnosti, nikto nevie povedať, čo by bolo 
výhodnejšie, už boli 4 sedenia ale nič konkrétne nevieme, zamotáva sa to. Chceli sme pálenicu + 
sušiareň a muštáreň, je to ťažké rozhodovanie, nemáme žiadne podrobné informácie, robiť tam 
treba s ľuďmi z úradu práce a to si vôbec nevieme predstaviť.  
Ján Kvasnica – mal otázku, či sme už kontrolovali ističe v SD a či to nebude potrebné vymeniť 
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                      -Potočná ulica je v zlom stave, ako keby ani nebolo robená 
                      -kontajner pri cintoríne v Hute je plný odpadu, ktorý tam nepatrí, je tam neporiadok 
Starosta uviedol, že tam v blízkej budúcnosti bude umiestnená kamera 
Mgr. Karol Čonka – futbalisti už ukončili tréningy, telocvičňa je poškodená, celý obklad treba  
                                 opraviť, povymieňať lišty, zo stropu je odpadnutý plech 
                               -informoval o výskyte svrabu v troch rodinách , deti nechodia do školy je to 8  
                                žiakov + treba počítať aj s rod. príslušníkmi   
Bc. Jozef Starove – navrhuje na obecnom úrade rozšíriť WC, jedno spoločné WC je dosť málo 
 
Ing. Dušan Michalove – navrhuje na web stránku obce zverejňovať zápisnice zo zasadnutia OZ 
Mgr. Jablonský – poslanci majú pripomienky aj pri iných bodoch programu a tie nie sú zverejnené  
                             na webe len v bode rôzne interpelácie   
Milota Kupcová – zasadnutia OZ sa môžu nahrávať a dávať na web, v zápisnici nie je možné 
zapísať doslovne priebeh celého zasadnutia, futbalové zápasy sa tiež nahrávajú 
Ing. Dušan Michalove – navrhuje pri predaji nehnuteľností poslancom predkladať aj grafické  
                                       mapky, pokiaľ sa to nestihne pripraviť, nech sa tým predaj prejednáva na  
                                      ďalšom zasadnutí OZ 
                                    -na parkovisku pri zdravotnom stredisku treba latexovou farbou vyznačiť  
                                     šírku parkovacieho miesta 
                                    -ak sa budú robiť nové dvere do drogérie, treba tam namontovať brano so  
                                     zaistením 

-čo sa týka zmeny ističov, nie všade je potrebná revízna správa, stačí čestné 
prehlásenie, vzor čestného prehlásenia je na web stránke SSE, zmenu ističov 
riešili aj na Urbáre, postačovalo čestné prehlásenie pre SSE 

Starosta – v spoločenskom dome budeme kontrolovať ističe, bude to robiť Michal Čepko, vie nám  
                                    urobiť aj revíznu správu 
 
Mgr. Ľuboslav Jablonský – treba odviesť bioodpad z kompostérov pri bytovkách 510,511a tiež  
                                             konáre, ktoré sú uložené za plotom 
                                          - odstrániť stavebný odpad z bytu po p. Šlajferíkovej  
                                          -mal otázku, či už funguje kontajner na drobný stavebný odpad 
Starosta odpovedal – zatiaľ to funguje tak, že pokiaľ nás občania požiadajú, usmerníme ich, kde 
môžu odpad vyviesť 
Ing. Dušan Michalove – občania vytvárajú po obci skládky odpadu 
Starosta  - čistíme teraz rigol na Panskej ceste , budú tam kopy odpadu, potom budeme čistiť rigol 
v Salaši 
Mgr. Ľuboslav Jablonský –na zákrute je skládky odpadu, p. Slávik vie, kto to tam vyviezol 
                                          -rigol od bytoviek 510,511 končí pri ceste, mala by tam byť rúra, treba  
                                           to skúsiť prekopať 
                                          -priepust popod štátnu cestu – RSC sa vyhovára, že nemajú výpočty/ak  
                                           ich stratili, treba im ich dať/, nech sa nezbavia zodpovednosti, nech        
                                           napíšu konkrétnu odpoveď, že je to ich a zabezpečia opravu 
                                         -navrhuje v centre obce na námestí vybudovať wifi zónu, treba sa   
                                          informovať u Barnuša Šimona, slúžilo by to na podporu turizmu v obci 
Ing. Dušan Michalove – treba zistiť, čo je to možné vo večerných hodinách to odpojiť 
Starosta – prisľúbil, že do budúceho zasadnutia OZ zistíme podrobnejšie informácie 
 
Juraj Janšto – treba upozorniť občanov na rozkopávky pred domami – nech si to upravia  
                    -p. Taglieberová E. prosí o vypílenie lipy v cintoríne pri ich jej hroboch, nakoľko  
                     plánuje dať urobiť náhrobný kameň a lipa to dosť ohrozuje a tiež  pracovníci SSE  
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                     opiľovali haluze, ktoré zasahovali do vedenia na Lipovej ulici pri p. Ľalíkovi ,                  
                     no neurobili to najlepšie, sú tam haluze, ktoré treba spíliť  
starosta odpovedal – máme povolenie na spílenie lipy v cintoríne len nikto to nechce urobiť 
z obavy, že dôjde ku škodám na náhrobných kameňoch. Mali sme prisľúbeného pilčíka na jar, no 
nechce to robiť. Pracovníci SSE opiľovali lipy ale len to, čo zasahovalo do ich vedenia, neodpílili 
haluze nad naším vedením rozhlasu 
 
Juraj Janšto -družstevné bytovky-  na rohu je veľký výmoľ, treba to zabetónovať alebo tam dať  
                      panely 
                    -mal otázku kto bude udržiavať priestor popod bývalé jablone, ktoré vypílili popri  
                     ceste, pretože to začína zarastať 
                    -jama oproti domu Juraj Detvna na Kinovej ulici je väčšia ako bola, treba to  
                     zabetónovať, aby nedošlo k úrazu 
                    -ak sa bude opravovať zábradlie na moste pri zbrojnici po havárii, ktorá sa tam stala,  
                     bolo by dobré  dať zábradlie aj na výklenok /lúčku/ pri vjazde do potoka – je to  
                     nebezpečné miesto, v minulosti sa už stalo nešťastie 
Ing. Dušan Michalove – pri sklárni na moste chýba jeden celý diel zábradlia 
Ing. Jaroslav Faťara  - doporučuje zabezpečiť nové vybavenie náradia do dielne  OcÚ  
 
  18. Rekapitulácia prijatých uznesení  
Predseda návrhovej komisie Juraj Janšto prečítal prijaté uznesenie č. 1/2017.   
 

Uznesenie č. 1/2017 
    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 15. marca 2017 
 
1.Berie na vedomie:   
   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ 
   b/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2016 
   c/ Informáciu starostu o pripravovaných investičných projektoch 
 
2. Schvaľuje:  
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Juraj Janšto  
                                                       členovia – Bc. Jozef Starove, Mgr. Ľuboslav Jablonský 
    b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2016 
    c/ Správu o plnení plánu investícií v roku 2016  
    d/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného  
        pri inventarizácii k 31.12.2016 
    e/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 
        Vyraďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav Faťara 
        Likvidačná komisia: Ing. Juraj Geľhoš, Fodor Roman, Mgr. Ivan Urda  
    f/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 všetkým súčasným nájomníkom  
        bytov, do 31.3.2018 
    g/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 všetkým súčasným nájomníkom  
        bytov, do 31.3.2018 
    h/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov, pre rok 2017,  
        vo výške 25,-- € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci 
    i/ VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského  
       zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017 
    j/ Odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a,ods.8, písm.b, zákona   
       č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vedenej na LV 742, číslo  
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       parcely KN 799, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, do výlučného vlastníctva    
       žiadateľa – Mária Oláhová nar. 11.3.1977, bytom Málinec, Urbárska 123/9, za cenu   
       1,-- €/m2. Žiadateľka Mária Oláhová je výlučnou vlastníčkou stavby rodinného domu  
       č. 123 v obci Málinec, vedeného na LV č. 2832, ktorý je postavený na parcele č. KN 799. 
       Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.  
       Všetky náklady spojené s odpredajom znáša kupujúci. 
   k/ Zástupcu zriaďovateľa Obce Málinec do Rady školy pri Materskej škole v Málinci  
       nasledovne: Ing. Igor Čepko  
   l/ Zástupcov zriaďovateľa Obce Málinec do Rady školy pri Základnej škole v Málinci  
      nasledovne:  Ing. Igor Čepko, Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica, Mgr. Ivan Urda 
m/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 k aktualizácii rozpočtu Obce Málinec k 15.3.2017 
  n/ Použitie rezervného fondu na vlastný vklad na investičné akcie : 

- Rozšírenie kamerového systému v obci Málinec 
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovaných rómskych komunitách v obci 

Málinec – cesta do Stupníka 
- Rekonštrukcia Zdravotnej ulice 

   o/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Romanu Bakuľovú, bytom Málinec, Družstevná  
       515/21 do poradovníka 
   p/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Janu Kanckovú, bytom Málinec, Mlynská 511/17  
       do poradovníka 
   r/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, Kinová   
      340/10 do poradovníka 
    s/ Pridelenie bytu pre Pavla Zaťka, bytom Málinec, Na štadióne 130/2   
    t/ Žiadosť A. Rovňanovej a I. Findrovej o výmenu 2 kusov vchodových dverí , ktoré tvoria  
       hlavný vstup do priestorov, v ktorých je umiestnená drogéria a kaderníctvo 
 
3. Ukladá:  
 
    a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného  
        majetku obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie 
        Termín: do 30.4.2017 
    b/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy v bytových domoch  515/21a 130/2 , podľa bodov 2/f  
        a 2/g tohto uznesenia 
        Termín: do 31.3.2017 
    c/ OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí od 5 do 15 rokov v roku 2017, podľa  
        bodu 2/h tohto uznesenia 
        Termín: rok 2017 
    d/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie zámeru na prenájom poľnohospodárskej pôdy, v zmysle bodu  
        5/b tohto uznesenia 
        Termín: do 31.3.2017 
    e/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/j tohto uznesenia 
        Termín: do 30.6.2017  
    f/ OcÚ, zabezpečiť použitie rezervného fondu v zmysle bodu 2/n tohto uznesenia 
       Termín: rok 2017  
    g/ OcÚ, zaradiť žiadosti o pridelenie bytov do poradovníka v zmysle schválenia v bodoch  
        2/o,  2/p, 2/r  tohto uznesenia 
        Termín: marec 2017 
    h/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom bytu pre Pavla Zaťka, v zmysle  
        schválenia v bode 2/s tohto uznesenia 
        Termín:  od 1.4.2017 
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     i/ OcÚ, zabezpečiť výmenu vchodových dverí v zmysle schválenia v bode 2/t   tohto  
        uznesenia 
        Termín: rok 2017 
 
4. Konštatuje, že: 
    Na vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra, uznesením OZ č. 6/2016, sa do stanoveného  
    termínu 28.2.2017 neprihlásil žiadny uchádzač. 
 
5. Vyhlasuje: 
   a/ Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb.  
       o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Záujemcovia môžu svoje prihlášky  
       doručiť na OcÚ v Málinci v termíne do 31.5.2017.  
    b/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, pozemku – poľnohospodárska pôda,  
        vedeného na LV č. 749, parcela č. 1564/1 v polovici t.j. 3,6054 ha, pre využitie na    
        poľnohospodárske účely. 
    c/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV 742, parc.č. 474/1, druh  
        pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 
  
6. Neschvaľuje: 
    a/ Žiadosť Milana Zaťka a manž. Viery Zaťkovej, bytom Málinec, Na Vinici 388/1   
        o odkúpenie pozemku v k.ú. Málinec 
    b/ Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Málinec, Na Vinici 377/2 o odkúpenie časti  
        pozemku v k.ú. Málinec 
    c/ Žiadosť Miroslava Šmejkala, bytom Málinec, Na Vinici 381/4 o odkúpenie časti  
        pozemku v k.ú. Málinec 
    d/ Žiadosť Petra Kreta, bytom Málinec, Sklárska 390/5 o odkúpenie časti  pozemku       
        v k.ú. Málinec 
 
 
19.Záver 
     Starosta obce Ing. Igor Čepko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o 19.45 hod. 
 
 
 

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

 
 
 

                                            Zapísala:  
 
 
 


