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Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 27.9.2017 

 
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. MVDr. Ľuboš Tatranský 
8.  Ing. Víťazoslav Zákopčan 

Ospravedlnení:          Ján Kvasnica 
 
Hlavná kontrolórka: Jana Kančová 
Zapisovateľka:  Milota Kupcová 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Víťazoslav Zákopčan, MVDr. Ľuboš Tatranský 
 
Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Čepko, konštatoval, že z celkového počtu 9 
poslancov je prítomných 7 Uviedol, že Ing. Michalove Dušan bude meškať na zasadnutie, zároveň 
uviedol, že 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 30.6.2017 
5. Plnenie plánu výstavby k 30.9.2017 
6. Pripravenosť ZŠ a MŠ na šk. rok 2017/2018 
7. Návrh VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 
8. Návrh Smernice o postupoch verejného obstarávania obce Málinec 
9. Návrh Smernice pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2017 
10. Odpredaj nehnuteľností z majetku obce 
11. Výstavba bytov v obci Málinec – prejednanie 
12. Prejednanie došlých žiadostí 
13. Rôzne  
14. Rekapitulácia uznesení 
15. Záver 

 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo uvedeným programom ? 
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo: 
Hlasovanie:              za: 7               proti:  0                     zdržal sa:  0 
Poslanci  jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 
 
2. Voľba návrhovej komisie  
 
Starosta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  
Predseda:  Bc. Jozef Starove 
Členovia:  Juraj Janšto, Mgr. Ľuboslav Jablonský 
Pripomienky neboli. 
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Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   
Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo:    Za:  7        proti: 0           zdržal sa:  0 
Poslanci jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie uznesením č. 5/2017 v bode 2/a. 
 
3. Plnenie uznesení OZ 
 
   Predkladal starosta obce 
Na zasadnutí OZ  30.6.2017, uznesením č. 3/2017, v bode 3 bolo uložené 
 a/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu na rok 2016 podľa bodu 2/c – plní sa 
 b/ OcÚ, použiť prostriedky rezervného fondu podľa  bodu 2/d tohto uznesenia- plní sa 
 c/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/e tohto uznesenia - splnené 
 d/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného, podľa bodu 2/f tohto uznesenia – plní sa 
 e/ OcÚ, zabezpečiť plnenie Dodatku č. 1 /Teslux/ – nesplnené  
 f/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre Občianske združenie - splnené 
 g/ OcÚ vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodov 2/j a  2/k  - splnené 
 h/ OcÚ a stavebnej komisii urobiť obhliadku možných pozemkov pre výstavbu garáží v obci 
     -splnené, Bc. Jozef Starove, predseda stavebnej komisie uviedol, že komisia navrhuje pozemky 
na výstavbu garáží v obci nasledovne: pri bytovkách 510,511 / prepojenie Mlynskej a Družstevnej 
ulici, v Hute popod bytovky 378, 379 ,pri družstevných bytovkách a na mieste, kde boli zbúrané 
pivnice smerom do Stupníka  
Mgr. Jablonský – uviedol, že p. Trčan premiestni garáž hneď ako sa začneme robiť prepojenie 
Mlynskej a Družstevnej ulice 
i/ OcÚ, vykonať verejný prieskum záujmu o nové byty -  splnené, máme 21 záujemcov o výstavbu 
bytov, z toho 9 rómov 
Pripomienky z 30.6.2017  
-Predkladal starosta obce   
- vitrína v Hute bola opravená 
- wifi na námestí funguje, občania boli o tom oboznámení / Mgr. Jablonský uviedol, že občania 
majú pripomienky, nevedia sa prihlásiť/ 
- informačná tabuľa na námestí bola urobená,  
- živý plot pri bytovke v časti Huta č. 377 – boli sme to pozrieť, nie je potrebné ho vypíliť, môže 
ostať 
Poslanci vzali informáciu na vedomie -   uznesením č. 5/2017, v bode 1/a. 
 
4. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2017 
   - písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, materiál bol doručený poslancom spolu s pozvánkou 
na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Ing. Michalove priamo na zasadnutí okomentovala 
podrobne tento materiál. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené plnenie 
rozpočtu obce k 30.6.2017 tak, ako bolo predložené? 
Hlasovanie: Za: 7     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/b správu 
o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.6.2017. 
 
 
5. Plnenie plánu výstavby k 30.9.2017 
    -správu písomne vypracoval Ing. Juraj Geľhoš a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice, na zasadnutí 
jednotlivé body okomentoval starosta obce, nakoľko Ing. Geľhoš už nepracuje z dôvodu odchodu 
do dôchodku.  
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Starosta informoval poslancov, že strecha na ŠJ je už urobená, pri terajších dažďoch ostala stena 
nad oknami mokrá, bolo to v tej časti, ktorá bola predtým najviac zatečená. Uplatnili sme 
reklamáciu.  Ďalej starosta uviedol, že bola vyhlásená výzva na zateplenie telocvične. 
Spolufinancovanie  dali na 20 %, čo by sme finančne nezvládli, nešli sme do toho.  Na 
rekonštrukciu kanalizácie a ČOV bola tiež vyhlásená výzva, 20 % DPH nie je oprávnený náklad,     
5 %  je spolufinancovanie, 25 % je veľa, nešli sme do tejto výzvy.  
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené Plnenie plánu výstavby 
k 30.9.2017? 
Hlasovanie: Za: 7     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/c správu 
o plnení plánu výstavby k 30.9.2017. 
 
6.Pripravenosť ZŠ a MŠ na šk. rok 2017/2018 
   Na zasadnutí bol prítomný riaditeľ ZŠ Mgr. Karol Čonka a riaditeľka MŠ Janka Töröková, správy 
sú vypracované písomne a tvoria tiež prílohu tejto zápisnice. 
MŠ - Janka Töröková – zapísaných je 39 detí, k 15.9. nastúpili do MŠ všetky deti. Hygienicky 
stanovené limity sú dodržané. V triede č.1 je 15 detí /2-3-4 ročné/, v triede č. 2 je 10 detí /4-5 
ročné/, v triede č. 3 je 14 detí /5-6 ročné/. Pedagogickí zamestnanci sú v nezmenenom stave, v počte 
5 zamestnancov vrátane riaditeľky. Počas letných prázdnin bolo zrealizované veľké upratovanie  
a opravy po rekonštrukcii. Finančnú pomoc má MŠ aj zo strany rodičov, ktorí prispievajú do 
triedneho fondu RZ.   
Riaditeľka MŠ mala otázku na starostu obce, či už vyšla výzva na prístavbu MŠ 
Starosta odpovedal – nespĺňali sme podmienky, 30 % rómskych detí bolo kritérium a to nemáme 
ZŠ - Mgr. Karol Čonka – uviedol, že škola mala k 30.8.2017 - 123 žiakov, 15 žiakov je so špec. 
vých.-vzdel. potrebami, Školský klub navštevuje 49 detí, po opravných skúškach neprospelo 10 
žiakov, z toho 1 žiak /1.-4.ročník/ a 9 žiakov /5.-9. ročník/. Počet stálych pedagogických 
zamestnancov je 13, počet nepedagogických zamestnancov je 5. Všetci žiaci končiaci  povinnú 
školskú dochádzku v deviatom ročníku a 1 žiačka v siedmom ročníku si podali prihlášky na 
štúdium na strednú školu alebo učilište. Niektorí boli vďaka dobrému prospechu prijatí bez 
prijímacích skúšok.  ZŠ požiadala o rozšírenie asistentov na 5, toho času majú 1 asistentku. Zatiaľ 
nie je podpísaná zmluva s ministerstvom. Ján Fodor prihlásil k trvalému pobytu Brindzovcov , tieto 
deti sú mentálne zaostalé , škola potrebuje asistentov pre tieto deti.  
Pripomienky neboli, poslanci vzali informáciu na vedomie -   uznesením č. 5/2017, v bode 1/b. 
 
7.Návrh VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 
   - písomne vypracovaný návrh VZN dostali poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ a tvorí 
tiež prílohu tejto zápisnice. Mali sme schválený cintorínsky poriadok zo dňa 12.2.2009, v zmysle 
platných predpisov musí byť prevádzkový poriadok pohrebiska schválený formou VZN. Odborne 
spôsobilú osobu  máme p. Danku Klinčokovú, s ktorou máme uzavretú zmluvu o spravovaní 
pohrebiska.  
Mgr. Jablonský – mal pripomienku k urnovému háju, ktorý sme v minulosti chceli robiť  
Starosta  -  zavážame priestor za domom smútku, tam by sme potom dali urobiť urnový háj 
Mgr. Čonka – riaditeľ ZŠ uviedol, že popri plotu ZŠ zarástla cesta, ktorú zavážali. Zo strany ZŠ to 
upravili, treba to ešte vyčistiť z druhej strany.  
Viac pripomienok nebolo, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené VZN č. 2/2017 
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce 
Hlasovanie: Za: 7     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/d VZN č. 
2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec –Prevádzkový poriadok 
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pohrebiska. Zároveň uložili v bode 3/a OcÚ, zabezpečiť správu a prevádzku pohrebísk 
v Málinci v zmysle schváleného VZN č. 2/2017                         Termín: trvalý  
 
8. Návrh Smernice o postupoch verejného obstarávania obce Málinec 
    - tento materiál dostali poslanci písomne spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ  a tvorí tiež prílohu 
tejto zápisnice, smernicu nám vypracovala za poplatok 200 € firma MOAD s.r.o. Košice v zmysle 
novely zákona o VO, zmenili sa limity, bolo potrebné to upraviť. V tomto poplatku je zahrnutá aj 
aktualizácia smernice.  Starosta stručne tento materiál.  
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená Smernice o postupoch 
verejného obstarávania obce Málinec ? 
Hlasovanie: Za: 7     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/e 
Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávania obce Málinec, pri zadávaní zákaziek na 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác na poskytnutie služieb a súťaže návrhov, 
zároveň uložili v bode 3/b OcÚ, zabezpečiť postup verejného obstarávania v zmysle 
schválenej Smernice v bode 2/e tohto uznesenia                        Termín: trvalý 
 
 
9. Návrh Smernice pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2017 
   - písomne vypracovala Mgr. Ružena Grulišová,  materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou na 
OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Smernica obsahuje príkaz starostu obce na vykonanie 
inventarizácie, hlavné zásady pre vykonanie inventarizácie, doplňujúce pokyny  a termíny pre 
spracovanie a vyúčtovanie výsledkov inventarizácie. Je potrebné doplniť člena finančnej komisie, 
ktorý bude zároveň aj členom inventarizačnej komisie.  
Ing. Zákopčan V. – predseda finančnej komisie uviedol, že nový členom finančnej komisie 
namiesto p. Jany Kančovej bude Ing. Pavel Faťara, ktorý sa zároveň stáva predsedom Ústrednej 
finančnej komisie. 
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená Smernicu pre vykonanie 
inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2017 ? 
 Hlasovanie: Za: 7     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/f 
Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2017, zároveň uložili 
v bode 3/c OcÚ a inventarizačným komisiám, vykonať inventarizáciu majetku obce Málinec  
k 31.12.2017, v zmysle schválenej Smernice v bode 2/f tohto uznesenia          Termín: 12/2017 
 
10. Odpredaj nehnuteľností z majetku obce 
      - predkladal starosta obce 
a/ na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený zámer o predaji nehnuteľnosti a to v zmysle 
žiadosti p. Jany Findrovej, bytom Málinec, Mlynská 489/5. Jedná sa o LV 742, p.č. 854/5 o výmere 
260 m2, vedená ako záhrada, p.č. 854/6 o výmere 48 m2, vedená ako zastavaná plocha, p.č. 854/7 
o výmere 233 m2, vedená ako zastavaná plocha, ktoré sú identifikované GP č. 46545077-34/2017. 
Na obecný úrad bola doručená jedna ponuka a to od p. Jany Findrovej, ktorá ponúka 0,90 €/m2? 
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  priamy odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  zákona č. 258/2009 Z.z., 
vedených na LV 742, p.č. 854/5 o výmere 260 m2, vedená ako záhrada, p.č. 854/6 o výmere 48 m2, 
vedená ako zastavaná plocha, p.č. 854/7 o výmere  233 m2, vedená ako zastavaná plocha 
vybranému záujemcovi, ktorým je Jana Findrová rod. Janštová nar. 8.8.1958, bytom Málinec, 
Mlynská 489/5, v cene 0,90 €/m2? 
Hlasovanie: Za: 7     proti: 0        zdržal sa:0 
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Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/g priamy 
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 
258/2009 Z.z., vedených na LV 742, p.č. 854/5 o výmere 260 m2, vedená ako záhrada, p.č. 
854/6 o výmere 48 m2, vedená ako zastavaná plocha, p.č. 854/7 o výmere 233 m2, vedená ako 
zastavaná plocha, ktoré sú identifikované GP č. 46545077-34/2017, vybranému záujemcovi, 
ktorým je Jana Findrová rod. Janštová nar. 8.8.1958, bytom Málinec, Mlynská 489/5, v cene 
0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je 
osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
 
b/ / na predchádzajúcom zasadnutí OZ bol schválený zámer o predaji nehnuteľnosti a to v zmysle 
žiadosti Ing. Radoslava Pastvu, bytom B.Bystrica a Mgr. Radoslavy Pastvovej, bytom Málinec, 
Mlynská 492/7. Jedná sa o LV 742, p.č. 854/1 o výmere 274 m2, vedená ako záhrada identifikovaná 
GP č. 46545077-34/2017. Na obecný úrad bola doručená jedna ponuka a to od  Ing. Radoslava 
Pastvu, bytom Banská Bystrica, Kyjevské námestie 1435/9 a Mgr. Radoslavy Pastvovej bytom 
Málinec, Mlynská 492/7 ponúkajú 0,90 €/m2. 
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  priamy odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  zákona č. 258/2009 Z.z., 
vedených na LV 742, p.č. 854/1 o výmere 274 m2, vedená ako záhrada, identifikovaná GP č. 
46545077-34/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Ing. Radoslav Pastva nar. 18.9.1984, bytom 
Banská Bystrica, Kyjevské námestie 1435/9 a Mgr. Radoslava Pastvová nar. 7.10.1988, bytom 
Málinec, Mlynská 492/7 v cene 0,90 €/m2? 
Hlasovanie: Za: 7     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/h    
Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
zákona č. 258/2009 Z.z., vedených na LV 742, p.č. 854/1 o výmere 274 m2, vedená ako  
záhrada, identifikovaná GP č. 46545077-34/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je 
Ing. Radoslav Pastva nar. 18.9.1984, bytom Banská Bystrica, Kyjevské námestie 1435/9 a  
Mgr. Radoslava Pastvová nar. 7.10.1988, bytom Málinec, Mlynská 492/7 v cene 0,90 €/m2. 
Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou 
v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. . 
 
Na zasadnutie OZ došiel poslanec Ing. Michalove Dušan o 17.00 hod.  
 
c/ Ďalší zámer bol vyhlásený na predaj pozemkov p.č. 834, 835, 836, 837,838/1 a 818/2, jedná sa 
o pozemky pri bytovkách PD. Záujemcovia o kúpu týchto pozemkov majú vypracovaný GP, 
v zmysle ktorého sme dostali cenové ponuky od občanov, ktorí ich užívajú.  
1.Jaroslav Siheľský a manželka Vlasta – p.č. 835 o výmere 23 m2 + 838/1,818/2, o výmere       
23 m2,  ponúka cenu 0,90 €/m2 .  
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  priamy odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce pre vyššie uvedených žiadateľov ? 
Hlasovanie: Za: 8     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/i priamy 
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 
258/2009 Z.z., p.č. 835 o výmere 23 m2- zastavaná plocha, vedená na LV 742, ďalej č.p. 818/10 
o výmere 23 m2, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 46545077-37/2017,  vybranému 
záujemcovi, ktorým je Jaroslav Siheľský, nar. 5.6.1965 a manželka Vlasta Siheľská rod. 
Matušková nar. 22.1.1966,bytom Málinec, Družstevná 486/19,v cene 0,90€/m2. Kupujúci 
uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 
9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z..  
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2.Milan Jurí ček a manž. Marianna – p.č. 834 o výmere 23 m2 a 838/1,818/2 o výmere 23 m2, 
ponúka 0,90 €/m2. 
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  priamy odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce pre vyššie uvedených žiadateľov ? 
Hlasovanie: Za: 8     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/j priamy  
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 
258/2009 Z.z., p.č. 834 o výmere 23 m2- zastavaná plocha, vedená na LV 742, ďalej č.p. 818/9  
o výmere 23 m2, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 46545077-37/2017, vybranému 
záujemcovi, ktorým je Milan Jurí ček nar. 15.4.1962 a manželka Marianna Juríčeková rod. 
Kýpeťová nar. 20.11.1964, bytom Málinec, Družstevná 486/19, v cene 0,90 €/m2. Kupujúci 
uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy.Kupujúci nie je osobou v zmysle § 
9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
 
3.Martina Šípošová – p.č. 836 o výmere 24 m2a 818/11 o výmere 26 m2, ponúka 0,90 €/m2 
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  priamy odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce pre vyššie uvedenú žiadateľku ? 
Hlasovanie: Za: 8     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/k priamy 
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 
258/2009 Z.z., p.č. 836 o výmere 24 m2- zastavaná plocha, vedená na LV 742, ďalej č.p. 818/11  
o výmere 26 m2, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 46545077-37/2017, vybranému 
záujemcovi, ktorým je Martina Šípošová nar. 4.5.1977, bytom Málinec, Družstevná 480/11, 
v cene 0,90 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.  
 
4. Janšto Ľubomír a manž. Zdenka -  p.č. 818/12 o výmere 26 m2, ponúka 0,90 €/m2  
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  priamy odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce pre vyššie uvedených žiadateľov ? 
Hlasovanie: Za: 8     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/l priamy 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 
258/2009 Z.z. a to č.p. 818/12 o výmere 26 m2, zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená 
z parcely č. 818/2, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017,vybranému 
záujemcovi, ktorým je Ľubomír Janšto nar.14.5.1956 a manželka Zdenka Janštová rod. 
Gasperová nar. 17.11.1958, bytom Málinec, Družstevná 485/17 v cene 0,90 €/m2. Kupujúci 
uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.   
 
5. Bitala Jozef a manž. Marta – p.č. 838/6 o výmere 24 m2 a 838/9 o výmere 54 m2, ponúka    
0,90 €/m2 
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  priamy odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce pre vyššie uvedených žiadateľov ? 
Hlasovanie: Za: 8     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/m 
priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 838/6 o výmere 24 m2, zastavaná plocha a č.p. 838/9  
o výmere 54 m2, zastavaná plocha ktoré boli vytvorené z parcely č. 838/1, vedenej na LV 742, 
geometrickým plánom č.46545077-37/2017,vybranému záujemcovi, ktorým je Jozef  
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Bitala  nar. 29.3.1958 a manželka Marta Bitalová rod. Švantnerová nar. 13.7.1963, bytom  
Málinec, Družstevná 480/11, v cene  0,90 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie 
kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.   
 
6. Anna Kindeľová  - p.č. 837 o výmere 21 m2, ponúka 0,90 €/m2 
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  priamy odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce pre vyššie uvedenej  žiadateľke? 
Hlasovanie: Za: 8     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/n  
Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
zákona č. 258/2009 Z.z. , vednej na LV 742, č.p. 837 o výmere 21 m2, vybranému záujemcovi, 
ktorým je Anna Kindeľová nar. 10.6.1958, bytom Málinec, Družstevná 480/11,  
v cene 0,90 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.   
 
7. Juraj Kr ňan a manž. Erika – p.č. 838/8 o výmere 51 m2, ponúka 0,90 €/m2 
Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  priamy odpredaj 
nehnuteľností vo vlastníctve obce pre vyššie uvedených žiadateľov ? 
Hlasovanie: Za: 8     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/o priamy 
odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 
258/2009 Z.z. a to č.p. 838/8 o výmere 51 m2, zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z parcely 
č. 838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017, vybranému 
záujemcovi, ktorým je Juraj Kr ňan nar. 16.12.1981 a manž. Erika Krňanová rod. Čániová 
nar. 8.1.1985, bytom Málinec, Družstevná 484/15 v cene 0,90 €/m2.Kupujúci uhradí náklady 
na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 
258/2009 Z.z.    
 
8.Michal Králik a manž. Jana – p.č. 838/10 o výmere 68 m2, ponúka 0,90 €/m2. 
K tejto žiadosti starosta prečítal poslancom sťažnosť Juraja Krňana v zastúpení ďalších 
spoluobčanov bytoviek na Družstevnej ulici,  na rušenie pokoja a verejného poriadku spôsobeného 
psami pána Michala Králika, ktoré sú umiestnené vo voliérach neďaleko bytoviek na obecnom 
pozemku parcela č. 838/1. Na uvedenom pozemku chová okrem psov aj králiky a vtáky. Štekota 
a kňučanie psov predovšetkým vo večerných , nočných a skorých ranných hodinách ruší nočný 
pokoj obyvateľov.  
Touto sťažnosťou zároveň vyjadrujú nesúhlas s prípadným odpredajom danej časti parcely do 
súkromného vlastníctva p. Králika a to aj vzhľadom k tomu, že tieto priestory sú najblžšie 
k bytovke č. 484/15.   
JUDr. Gombala nám vypracoval upozornenie, ktoré mu zašleme /starosta ho prečítal poslancom/. 
Ak obecné zastupiteľstvo uzná za vhodné, môžeme mu nariadiť odstránenie voliér, na ktoré nemal 
povolenie nakoľko ich postavil bez povolenia na obecnom pozemku.  
Ing. Zákopčan – treba ho upozorniť, že riešime predaj pozemkov na garáže a nie na chov králikov 
Starosta – nevieme zaručiť, že si tam postaví garáž, keď to bude jeho pozemok, môže tam postaviť  
                inú stavbu. Predať pozemok s podmienkou, že tam bude stavať garáž nemôžeme.  
               Môžeme mu nariadiť odstránenie jestvujúcich stavieb a potom mu odpredáme pozemok.  
Starosta však predložil návrh, aby sme mu odpredali pozemok v zmysle ponuky a sťažnosť riešili 
upozornením.  
Hlasovanie za odpredaj pozemku: za: 6      proti:0   zdržal sa: 2 /Janšto J. Mgr. Jablonský Ľ./ 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/p priamy odpredaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 
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Z.z. a to č.p. 838/10 o výmere 68 m2, zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z parcely č. 
838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017,vybranému záujemcovi, 
ktorým je Michal Králik nar. 6.8.1970 a manželka Jana Králiková rod.  Segečová nar. 
29.7.1972, bytom Málinec, Družstevná 480/11, v cene 0,90 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na 
spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 
258/2009 Z.z.    
Zároveň  OZ uložilo v bode 3/d OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností v zmysle schválenia 
v bodoch 2/g,h,i,j,k,l,m,n,o,p tohto uznesenia                                   Termín: rok 2017  
 
d/ Ján Melich a manželka Andrea , Málinec  - žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č 784/4 
    Denisa Hroncová rod. Tomaníková – žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 784/4, 789/4 
    Urbárska lesná spoločnosť Málinec -žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 784/4,789/4,790/2 
Na parcele č. 789/4 sa nachádza budova , ktorá nie je vo vlastníctve urbáru, neexistuje na LV, 
pozemok je vedený ako obytná plocha. Pokiaľ by sme odpredali žiadateľom časť pozemku, urbár 
by mal zamedzený prístup k budove.  
Ing.Michalove D. – uviedol, že urbár by chcel budovu opraviť, steny sú dobré, treba urobiť  strechu 
Starosta navrhol, aby sa dohodli všetci traja kto si čo odkúpi a dali by si to zamerať jedným GP 
Ing. Michalove D. – od Melicha a Tomaníkovej sa nedostanú do budovy 
Starosta – urbár by musel mať prístup do budovy zo zadu 
Mgr. Urda Ivan- urbár by mohol mať prístup do budovy aj z čelnej strany  
Starosta – navrhuje žiadosť na dnešnom zasadnutí OZ neschvaľovať, treba sa dohodnúť na  
                 spoločnom stretnutí zúčastnených + OcÚ, potom by sme vyhlásili zámer na odpredaj  
                 pozemku a dali by si urobiť GP. Zvoláme jednanie na mieste za účasti OcÚ, stavebná  
                 komisia a žiadatelia, ak sa dohodnú zavoláme geodeta na zameranie a vyhlásime zámer     
                 na odpredaj. 
Poslanci nemali pripomienky, s návrhom starostu súhlasili jednohlasne.  
Uznesením č. 5/2017vzali na vedomie v bode 1/f žiadosti p. Jána Melicha s manželkou,                    
p. Hroncovej Denisy a Urbárskej lesnej spoločnosti,PS Málinec o odkúpenie nehnuteľností 
v k.ú. Málinec. Zároveň uložili  bode 3/h OcÚ, zvolať jednanie za účasti žiadateľov, ohľadom 
odkúpenia pozemkov parc.č. 784/4,789/4,790/2.         Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 
 
e/ Jozef  Illéš Málinec, Družstevná 515/21 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku  
    Žiada o kúpu pozemku a povolenie k umiestneniu plechovej garáže pre parkovanie osobného 
auta na panelovej ploche pri bytovom dome 515. 
Starosta neodporučil poslancom schváliť túto žiadosť, nakoľko na uvedenom pozemku plánujeme 
stavať bytovku. 
Poslanci jednohlasne súhlasili s týmto návrhom. Uznesením č. 5/2017 v bode 4, neschválili   
Žiadosť Jozefa Illéša, bytom Málinec, Družstevná 515/21 o odkúpenie obecného pozemku pri  
bytovom dome 515, z dôvodu plánovanej výstavby bytových domov na tomto pozemku.  
 
f/ Urbárska lesná spoločnosť –PS Málinec – žiadosť o stanovisko – Urbár žiada o vyjadrenie sa 
k nasledovnej situácii: Urbár vlastní pozemok p.č. 441/8, LV 2852, kde sa nachádza prístupová 
cesta do novovybudovanej lesnej cesty Kopanice. Túto cestu plánuje urbár odvodniť z dôvodu 
opakovaných nárazových dažďov, ktoré spôsobujú zaplavovanie. Voda sem nesteká len 
z pozemkov ULS, ale aj z povrchu parciel v časti Hlboké vo vlastníctve obce Málinec 
a z melioračnej rúry tam zabudovanej. Keďže sa jedná o finančne náročnú akciu, ULS žiada 
o stanovisko, ako je možné zo strany obce prispieť k vybudovaniu odvodňovacieho kanálu, nakoľko 
táto voda následne steká ku rodinným domom v časti Supník.  
Ing. Michalove D. – ULS chcela novú cestu urobiť až po J.Fodora, pozemok však nebol v ich    
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vlastníctve, postavili ju tam, kde začína pastva. Voda steká z pastvy k J. Fodorovi, až ku bytovke 
Juraja Gúgľavu. Je tam blato, ULS by chcela vykopať rigol, investícia je napočítaná cca 4000 €  
/výkopové práce/. Vodu z lesa majú poriešenú, ale voda z poľa steká.  Tieto práce  bude robiť firma 
na zákazku. Napojenie cesty nie je problematické, ale je tam veľký masív zeme, ktorú treba 
odvoziť. Ing. Michalove D. uviedol, že sa to môže nechať aj tak, nech voda tečie z poľa.  
Starosta – uviedol, že to pôjde pozrieť stavebná komisia + OcÚ +ULS  
Ing. Zákopčan V.- uviedol, že má pozemok v časti Hlboké, chcel by byť na jednaní  
Ing. Michalove D. – požiadal, aby to išli pozrieť čo najskôr, pretože to budú robiť 
Starosta – na budúci týždeň to pôjdeme pozrieť 
Poslanci vzali na vedomie uznesením č. 5/2017 v bode 1/g žiadosť Urbárskej lesnej 
spoločnosti, PS Málinec o stanovisko k odvodneniu pozemku parc.č.441/8 v časti Hlboké 
a zároveň uložili v bode 3/i OcÚ, vykonať obhliadku parcely v časti Hlboké, ohľadom 
odvodnenia pozemku, v zmysle požiadavky Urbárskej lesnej spoločnosti, PS Málinec    
Termín: do 6.10.2017 
 
 
11.Výstavba bytov v obci Málinec – prejednanie 
      - predkladal starosta  
Máme ponuku od firmy timARCH s.r.o. Nitra na výstavbu 8 b.j., tie isté podmienky, ako boli 
poskytnuté na predchádzajúcom zasadnutí OZ t.j. výška dotácie 50 %, výška úveru 50 %, úroková 
sadzba 0 %, lehota splatnosti úveru 30 rokov, oprávnený náklad 900 €/m2 podlahovej plochy, 
Priemerná výmera bytov je 55 m2, rozpočtové náklady 392.166 € výška dotácie 196.083 €, výška 
úveru 196.083 €. K výške splátky je potrebné pripočítať fond opráv, poistenie budovy a réžijné 
náklady, ktoré sú mesačne 60 €. Náklady na technickú infraštruktúru ak verejný vodovod, 
kanalizácia, elektrika, komunikácia a parkoviská  je možné žiadať nenávratnú dotáciu vo výške      
50 % z obstarávacích nákladov.  Obec prenajme pozemok, firma pripraví projekt a dokumentáciu, 
vybaví stavebné povolenie, zrealizuje výstavbu, po zrealizovaní bytovky obec odkúpi jednotlivé 
byty a pozemok sa vráti obci. Obec požiada o ŠFRB- podklady a žiadosť pripraví firma timArch 
s.r.o. . Boli pozrieť lokalitu pri bytovke 515, uviedli, že veľmi elegantne sa dajú umiestniť dve 
alebo tri bytovky.  
Robili sme prieskum, záujem o výstavbu bytov je . Záujem má 21 občanov, z toho 9 rómov.  
Starosta doporučuje ísť do toho.  Zatiaľ nás to nebude stáť nič. Firma si bude robiť projekty. 
Predtým než začne robiť, bude medzi obcou a firmou urobená zmluva, kde bude všetko podchytené.  
Žiadosť o dotáciu sa bude predkladať v 01/2018. OZ by malo rozhodnúť, či do toho ideme alebo 
nie.  
Bc. Jozef Starove  - budeme splácať úver z nájomného od nájomníkov, čo sa stane, ak byty nebudú  
                                obsadené? 
Starosta – budú to naše byty, budeme ich mať neobsadené a budeme splácať úver    
Bc. Starove – nie je proti výstavbe bytovky, no lokalita pri bytovom dome 515 nie je dobrá 
Juraj Janšto – podporuje návrh na výstavbu bytov, sú to dobré podmienky na realizáciu, aj ten kút  
                      obce sa zútulní. Majú žiadosti aj bieli ľudia, netreba strašiť ľudí, že to bude cigánska  
                      bytovka.  
Starosta – prieskum bol predbežný, mladých ľudí je v obci dosť, nehovoríme, že tam nepustíme  
                 rómov, ale budú sa musieť prispôsobiť. Teraz máme problémy s Karolínou Farkašovou,  
                 byt v 515 je zdevastovaný, možno im nepredĺžime nájomnú zmluvu na ďalší rok.  
Mgr. Jablonský Ľ. – v prvom rade si treba položiť otázku pre koho budú byty, lokalita je nevhodná  
                                 na výstavbu bytovky. Ľudia z Mlynskej ulice sú pohoršení. Nevie kto by  
                                chcel bývať pri 515. Bude to zberná bytovka, budú sa tam aj z iných obcí  
                                sáčkovať ľudia. Je proti výstavbe bytovky. Stavoúnia v Lučenci stavia byty,  
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ktoré potom odpredá nájomníkom. Zaplatíme  196 tis. pre takýto typ bytovky. Máme voľnú lokalitu 
pri sklárni, budovu môžeme prerobiť na byty. Ľudia sa pohoršujú, že sa ide stavať cigánska 
bytovka.  
Janšto Juraj – a v Hute sa už môže stavať ? 
Starosta – neverí tomu, že sa nenájde 8 bielych  občanov na obsadenie bytovky 
Janšto Juraj – myslel si, že sa bytovka bude stavať pri bytovkách 510,511 
Mgr. Ivan Urda – treba urobiť prieskum občanov aj na lokalitu  
Ing. Zákopčan V. – súhlasí s výstavbou bytovky, ale treba vybrať inú lokalitu nie pri 515. Netreba  
                                stavať sociálne byty , chceme stabilizovať mladých ľudí, ktorí sú tu v obci 
starosta – môžeme povedať, že chceme osem 3-izbových bytov. Taký byt má 65m2 alebo 80 m2,  
                výstavbu  nám nikto nebude podporovať 
Mgr. Jablonský Ľ. – netreba stavať sociálne byty, byty by si mali ľudia potom odkúpiť  
Janšto Juraj – tieto podmienky nie sú pre nadštandardné byty 
Mgr. Jablonský Ľ. – treba nadviazať komunikáciu s ľuďmi, ktorí  v ankete mali záujem, či majú  
                                 seriózny záujem o byt. Máme konkrétnych ľudí, treba s nimi hovoriť. 
Starosta – ten záujem sa môže zmeniť, môžu nám pribudnúť nové žiadosti.  Môžeme dotazníkovou  
                 formou cez web stránku urobiť prieskum za lokalitu, navrhneme viac lokalít. Hlavne si  
                 treba položiť otázku, či stavať alebo nie. 
Ing. Faťara J. –navrhuje tento bod preložiť na budúce zasadnutie OZ. Treba preveriť lokality ale aj  
                        ľudí, ktorí majú záujem. Je za to, aby sa stavali byty v obci, treba pripraviť priestor,  
                        ľudia sa nám možno budú vracať späť zo zahraničia.   
Ing. Michalove D. – ak sa bude robiť prieskum, treba ľuďom vysvetliť, čo to bude stáť 
Ing. Zákopčan V. – už sme robili jeden prieskum, ak sa rozhodneme kde stavať , treba urobiť 
anketu na určenie lokality. V miestnom rozhlase treba vyhlásiť, že prebieha anketa a možno sa 
prihlásia aj občania, ktorí sa do prvej ankety nezapojili. 
Starosta dal najskôr hlasovať kto je za výstavbu nájomných bytov v obci Málinec – 8 b.j. 
Hlasovanie:  za: 5          proti: 1 / Ing. Michalove/      zdržal sa: 2  / Mgr.Jablonský, Bc. Starove/ 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/ z výstavbu 
nájomných bytov v obci Málinec – 8 b.j. 
 
Starosta predložil poslancom návrh na výber lokality a to pri bytovom dome 515, pri bytovkách 
510,511 a pri družstevných bytovkách. 
Ing. Zákopčan – treba na o hľadieť aj z urbanistického hľadiska, či to nebude prehustené pri  
                           bytovkách PD. Pod bytovkami 510, 511 je dosť priestoru, len či to bude spádovo  
                          vychádzať 
starosta – teraz chceme len navrhnúť lokalitu, nie ju schvaľovať, opýtame sa občanov, zistíme  
                záujem. Oslovíme ľudí, že v prípade výstavby nájomných bytov, o ktorú lokalitu majú  
               záujem, navrhneme 3 lokality + môžu občania navrhnúť inú lokalitu. 
 Poslanci súhlasili s návrhom, uznesením č. 5/2017, uložili v bode 3/j OcÚ, urobiť anketu 
ohľadom výberu lokality na výstavbu nájomných bytov v obci Málinec. 
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 
Janšto Juraj – uviedol, že je poslancom od roku 1989, takúto stavbu obec ešte nerealizovala, možno 
sa budeme môcť ňou pochváliť. 
 
12.Prejednanie došlých žiadostí 
     - predkladal starosta obce 
a/ Ján Urda Málinec, Školská 215 – žiadosť o predĺženie nájmu pozemku 
    -žiada o predĺženie nájmu pozemku – poľnohospodárskej pôdy, vedeného na LV 751, parc.č. 
1563/1 o výmere 2,75 ha od 1.11.2017. Uvedenú pôdu má v prenájme od 1.11.2012 do 31.10.2017. 
Nevieme predĺžiť nájomnú zmluvu, musíme vyhlásiť zámer na prenájom, môžeme mu to potom  
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schváliť na 10 rokov, nakoľko sme s ním nemali žiadne problémy.  
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol vyhlásený zámer na prenájom poľnohospodárskej pôdy 
vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 751,č.p. 1563/1, o výmere 2,75 ha v k.ú. obce Málinec? 
Hlasovanie: za: 8     proti: 0     zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/r zámer 
na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 751,  
č.p. 1563/1, o výmere 2,75 ha v k.ú. obce Málinec, zároveň v bode 3/e OcÚ, zverejniť zámer na 
prenájom poľnohospodárskej pôdy v zmysle schválenia v bode 2/r tohto uznesenia.  
 
b/ Milan Zaťko a manželka Viera Zaťková Málinec, Na Vinici 388/1- žiadosť o doplnenie  
    uznesenia 
    -žiadajú o doplnenie uznesenia č. 2/2017, bod 2/k, kde by bola doplnená ako vybraný záujemca 
i manželka Viera Zaťková rod. Schlencová nar. 3.7.1967 a predmetnú nehnuteľnosť kupujú do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Jedná sa o odpredaj pozemku, ktorý OZ schválilo 
1.6.2017 pre Milana Zaťka a to v zmysle jeho žiadosti. Nakoľko sú manželia a chcú mať na LV 
bezpodielové spoluvlastníctvo, žiadajú o zmenu uznesenia. 
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené  doplnenie uznesenia č. 2/2017, bod 2/k 
o vybraného záujemcu aj pani Vieru Zaťkovú rod. Schlencovú nar. 3.7.1967, bytom Málinec,       
Na Vinici 388/1 ? 
Hlasovanie: za: 8     proti: 0     zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/s 
doplnenie uznesenia č. 2/2017, bod 2/k o vybraného záujemcu aj pani Vieru Zaťkovú rod.  
Schlencovú nar. 3.7.1967, bytom Málinec, Na Vinici 388/1.  
 
c/ Anna Švingálová, Textil -Ada Málinec – žiadosť o výmenu dverí a okien 
    - žiada o výmenu vchodových dverí a prípadne okien a to z dôvodu úniku tepla, čo je spôsobené 
hlavne ich vekom. Súčasné dvere sú vo veľmi zlom stave. V týchto priestoroch predáva od r.2008 
a nikdy obec o nič nežiadala. Nájomné platí pravidelne. Podstatné sú dvere, ale je potrebná  
i výmena resp. oprava okien.  
Ing. Michalove Iveta – uviedla, že v predajni nevyužíva jednu miestnosť, ktorú ani nevykuruje 
a chlad ide práve z tejto miestnosti. Je pravda, že ju nepotrebuje, ale prenájom bez tejto miestnosti 
nebol možný.  
Poslanci vzali na vedomie uznesením č. 5/2017 v bode 1/d/ Žiadosť Anna Švingálovej, Textil 
Ada Málinec, o výmenu okien a vchodových dverí na prevádzke Málinec, Hlavná 514/25 
a zároveň uložili v bode 3/k OcÚ, zabezpečiť výmenu vchodových dverí v predajni  textilu 
p.Anny Švingálovej                       Termín: do 31.12.2017 
 
d/ Mikroregión Hornohrad Málinec – žiadosť o schválenie návrhu nájomnej zmluvy 
    -Mikroregión žiada o schválenie návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve obce Málinec . Jedná sa o priestory na adrese Námestie SNP 474/1, v ktorých má podľa 
registrácie  na Krajskom úrade v B.Bystrici sídlo Mikroregión Hornohrad, združenie obcí. Ako 
odôvodnenie žiadosti uvádza nutnosť preukazovať vlastnícke alebo užívateľské právo 
k nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti, ktorej adresa je ako jej sídlo. Doba nájmu je 10 rokov, 
výška nájmu 1 €/rok. 
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prenájom nebytových priestorov v budove 
Obecného úradu v Málinci , Námestie SNP 474/1, pre združenie obcí – Mikroregión Hornohrad  
s výškou nájomného v sume 1,--€ za jeden  kalendárny rok. Začiatok prenájmu je od 1.10.2017 
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Hlasovanie: za: 8     proti: 0     zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/t 
prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu v Málinci , Námestie SNP 474/1,  
pre združenie obcí – Mikroregión Hornohrad  s výškou nájomného v sume 1,--€ za jeden  
kalendárny rok. Začiatok prenájmu je od 1.10.2017. 
 
e/ Ján Kudzbel Málinec, Na štadióne 130/2 – žiadosť o prenajatie bytu 
    -žiada o prenajatie bytu po svojej sestre Jarmile Randisovej, ktorá zomrela . V uvedenom byte 
žili spolu a mali tam aj trvalý pobyt. Keďže si chce vybaviť príspevok na bývanie, potrebuje 
nájomnú zmluvu na uvedený byt.  
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prenájom bytu v bytovom dome Málinec, Na 
štadióne 130/2 po Jarmile Randisovej pre Jána Kudzbela nar. 11.5.1966,  od 1.10.2017 ? 
Hlasovanie: za: 8     proti: 0     zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/x 
prenájom bytu v bytovom dome Málinec, Na štadióne 130/2 po Jarmile Randisovej pre Jána 
Kudzbela nar. 11.5.1966,  od 1.10.2017 a zároveň uložili v bode 3/l OcÚ, vypracovať nájomnú 
zmluvu pre Jána Kudzbela na prenájom bytu v zmysle schválenia v bode 2/x  
Termín: od 1.10.2017. 
 
f/ Patrícia Ferková Málinec, Kostolná 54/5 – žiadosť o prenajatie bytu 
   -žiada o prenajatie sociálneho bytu na Družstevnej ulici 515/21. Je slobodná matka, žije s dcérou 
u svojej rodiny a chce sa osamostatniť. Keďže v súčasnom období obec nemá voľný byt, 
uznesením č. 5/2017 schválilo OZ v bode 2/a2 zaradenie žiadosti o pridelenie bytu Patrície 
Ferkovej, nar. 20.11.1997, bytom Málinec,  Kostolná 54/5 do poradovníka, zároveň OZ uložilo 
v bode 3/m OcÚ, zaradiť žiadosť  Patrície Ferkovej do poradovníka v zmysle schválenia 
v bode 2/a2 tohto uznesenia                      Termín: 09/2017   
 
13.Rôzne  
     -informoval starosta 
a/ Obchodná verejná súťaž – Felícia – starosta informoval poslancov, že obchodná verejná súťaž 
na odpredaj osobného automobilu Škoda Felícia sa uskutočnila, prihlásil sa jeden záujemca Michal 
Jaššák z Rabče, ktorý po vzhliadnutí fotografií a počtu najazdených kilometrov sa rozhodol nekúpiť 
automobil. Boli by ju zobrali do šrotu za 25 €. Dali sme urobiť STK + emisnú kontrolu, máme ju 
platnú na ďalšie 2 roky a budeme tento automobil využívať na zvoz TKO z Ipeľského Potok, na 
dovoz sťavice a jazdu po obci. 
Poslanci vzali na vedomie uznesením 5/2017 v bode 1/e informáciu starostu o priebehu 
a ukončení obchodnej verejnej súťaže na odpredaj automobilu Felícia s EČ    PT-299 AC. 
 
b/ Ladislav Oláh Málinec, Družstevná 515/21 – vzdanie sa nároku na byt – jedná sa o byt 
v bytovom dome 515/21 po Emílii Oláhovej, ktorá zomrela. Byt sme uzavreli, Lacko je umiestnený 
v ISC. Vybavujú sa mu doklady , aby mohol byť legálne v tomto zariadení. OZ by malo zrušiť 
nájomnú zmluvu. Musíme ho najskôr upraviť, aby bol užívania schopný a na ďalšom OZ ho by sme 
ho pridelili niekomu.  
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené ukončenie nájmu na nájomný byt Družstevná 
515/21 v prenájme p. Emílie Oláhovej, z dôvodu úmrtia nájomníčky a vzdanie sa prenájmu jej syna 
Ladislava Oláha k 30.9.2017? 
Hlasovanie: za: 8     proti: 0     zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/u 
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ukončenie nájmu na nájomný byt Družstevná 515/21 v prenájme p. Emílie Oláhovej,  
z dôvodu úmrtia nájomníčky a vzdanie sa prenájmu jej syna Ladislava Oláha k 30.9.2017. 
 
c/ Ľubomír Janšto Málinec, Urbárska 166/18 – zrušenie nájomnej zmluvy 
    Jedná sa  o zrušenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na garáž p.č. 818/2 a 838/1, 
k 31.10.2017, nakoľko OZ schválilo odpredaj uvedených parciel do osobného vlastníctva.  
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom 
pozemku na garáž p.č. 818/2 a 838/1, uzavretú s Ľubomírom Janštom nar. 3.8.1982, bytom 
Málinec, Urbárska 166/18,   k 31.10.2017? 
Hlasovanie: za: 8     proti: 0     zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/v 
ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na garáž p.č. 818/2 a 838/1, uzavretú  
s Ľubomírom Janštom nar. 3.8.1982, bytom Málinec, Urbárska 166/18,   k 31.10.2017. 
 
d/ Schválenie člena finančnej komisie pri OZ v Málinci – nakoľko p. Jana Kančová sa stala 
hlavným kontrolórom obce Málinec, na jej miesto je potrebné schváliť nového člena . Predseda 
finančnej komisie Ing. Zákopčan navrhol Ing. Pavla Faťaru.  
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený Ing. Faťara Pavel za člena finančnej komisie 
namiesto p. Jany Kančovej ? 
Hlasovanie: za: 8     proti: 0     zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/y 
člena finančnej komisie pri OZ v Málinci Ing. Pavla Faťaru nar. 8.3.1961 miesto p. Jany  
 Kančovej.  
 
e/ Odmeňovanie stavebnej komisie – starosta uviedol, že na porade s pracovníkmi obce sme 
hovorili o tom, že by sme mali odmeňovať všetky komisie, nie len stavebnú. Urobíme dodatok 
k poriadku odmeňovania a predložíme ho na nasledujúce zasadnutie OZ. 
Ing. Faťara Jaroslav – treba na OZ predložiť zoznam, počet zasadnutí a odsúhlasiť odmenu, nie  
                                    paušálne odmeňovať komisie 
Poslanci uložili uznesením č. 5/2017 v bode 3/n OcÚ, vypracovať Dodatok k poriadku 
odmeňovania pre členov komisií pri OZ v Málinci   Termín: do nasledujúceho  zasadnutia OZ    
       
f/ Zmluva o prevode správy majetku – jedná sa o rekonštrukciu strechy ŠJ, ktorú robila obec 
v roku 2017.  Budova ŠJ je od roku 2002 v správe ZŠ. Podmienkou prevodu správy za túto 
rekonštrukciu je povolenie z Úradu vlády SR, ktoré k dnešnému dňu máme ústne sľúbené, písomne 
zatiaľ nemáme. Aby sme sa vyhli prípadnej finančnej pokute, je potrebné uznesením OZ schváliť 
prevod tohto majetku s podmienkou, že tento prevod bude vykonaný po udelení súhlasu Úradu 
vlády SR na rozpočtovú organizáciu obce – ZŠ Málinec.   
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prevod správy majetku a navýšenie hodnoty 
budovy Školskej jedálne v Základnej školy v Málinci o sumu rekonštrukcie strechy, ktorá prebehla 
v roku 2017, po udelení súhlasu Úradu vlády SR, na rozpočtovú organizáciu obce – ZŠ Málinec ? 
Hlasovanie: za: 8     proti: 0     zdržal sa:  0 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2017 v bode 2/a1 
prevod správy majetku a navýšenie hodnoty budovy Školskej jedálne v Základnej škole  
v Málinci o sumu rekonštrukcie strechy, ktorá prebehla v roku 2017, po udelení súhlasu 
Úradu vlády SR, na rozpočtovú organizáciu obce – ZŠ Málinec. 
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g/ Denný stacionár – bolo jednanie dňa 26.9.2017s firmou Kalypso, ktorá nám zatiaľneuhradila 
nájomné za prenajaté priestory. Dali nám písomné stanovisko , že do konca septembra 2017 bude 
uhradené nájomné za mesiace január až jún 2017 a ďalšie nájmy za mesiace júl, august, september 
a október, budú uhradené do 15.10.2017. Starosta informoval, že mnoho stacionárov nedostalo 
finančné prostriedky. Ak neuhradia dlh, dáme im výpoveď z priestorov. 
 
h/ Starosta predstavil poslancom novú pracovníčku p. Ingridu Lackovú, ktorá prevzala 
funkciu od Ing. Juraja Geľhoša, nakoľko ten od 1.10.2017 odišiel na predčasný dôchodok.  
 
Janka Töröková – bude sa robiť Urbárska ulica, voda tečie do dvora  bytovky 140, je urobený aj 
mrežový priepust a nepostačuje, teraz keď sa cesta zdvihne, bude všetka voda stáť vo dvore, bolo 
by dobré s tým niečo urobiť. Ďalej uviedla, že ich upozornil majiteľ CBA na odstránenie buriny 
a kríkov, lebo im to ide na budovu. Majú tam záhradky, čistia to pravidelne, ale všetku burinu 
nevedia odstrániť.  
 
Ing. Michalove Dušan- štampľovňa na zdravotnom stredisku nad vchodom do bytov je zhnitá, je to  
                                       dosť nebezpečné, treba to urobiť 
                                     -navrhol urobiť prieskum na firmu, ktorá bude stavať 8-bytovku v obci 
Ing. Faťara Jaroslav – v Školskej ulici pri väčších dažďoch vyviera voda v záhradke pred domom  
                                       Jána Tokára 
                                     -na konci Školskej ulice ústi rúra a nie je zakrytá, treba tam dať mriežku 
Janšto Juraj -   mal pripomienku k častým výpadkom elektriny v obci 
Odpovedal starosta – na Klube starostov sa dohodli, že zašlú spoločnú požiadavku na SSE za všetky  
                                   obce okresu Poltár 
Janšto Juraj – na ceste do Salaša pod skalou sú výtlky, nedá sa to obísť 
                      -čakáreň v Ipli je v dezolátnom stave – SAD to nevadí, na Detvianskej Hute majú  
                        urobené vkusne čakárne 
                      -budova sklárne je prázdna, veľa našich brusičov chodí do Podrečian, bolo by dobré  
                       osloviť p. Malčeka, či by si nevedel zriadiť dielňu v Málinci  
                      -v Ipli tam kde býval Novek Anton sa rozšírila rastlina pohánkovec japonský, je to  
                        veľmi agresívna bylina, doviezli ju Váhostaváci v zemine-treba to oznámiť ŽP 
Bc. Starove Jozef – treba osloviť RSC na opravu výtlkov na štátnej ceste do obce ako i odstránenie  
                                 kríkov okolo štátnej cesty pod obcou 
Ing. Faťara Jaroslav – treba upozorniť cestárova aj na vykášanie  
Mgr. Jablonský Ľuboslav – na Novej ulici treba zaasfaltovať sadnutý pás na ceste pri Králikovi 
                                             -bytovky 510,511- na vchodových dverách deti rozbili malé okienka 
                                             - mal otázku ako dopadlo sedenie za prechod pre chodcov ? 
Odpovedal starosta – budú sa robiť retardéry, osadzovať dopravné značky, popri tom sa urobí aj  
                                  prechod pre chodcov 
Mgr. Jablonský Ľuboslav – uviedol, že do obce Hradište v sobotu a nedeľu premávajú 2 spoje 
Starosta odpovedal – zaslali sme požiadavku na VÚC 
Mgr. Jablonský Ľuboslav – voda na ihrisku TJ stojí / tam kde je dráha/ 
Odpovedal starosta – voda na dráhu steká zo svahu z družstva, už to robíme 
Bc.Starove Jozef – mal otázku k Tesluxu, či podpísali dohodu ? 
Starosta odpovedal – zatiaľ nie, povedali, že je to v riešení 
 
14. Rekapitulácia  uznesení  
 
Predseda návrhovej komisie Bc. Jozef Starove prečítal prijaté uznesenie č. 5/2017.   
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Uznesenie č. 5/2017 
    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 27. septembra 2017 
 
1.Berie na vedomie:   
   a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ 
   b/ Pedagogicko-organizačné zabezpečenie ZŠ a MŠ  na šk. rok 2017/2018 
   c/ Sťažnosť Juraj Krňana, bytom Málinec, Družstevná 484/15, na rušenie pokoja a verejného  
       poriadku spôsobeného psami p. Michala Králika 
   d/ Žiadosť Anna Švingálovej, Textil Ada Málinec, o výmenu okien a vchodových dverí na  
       prevádzke Málinec, Hlavná 514/25 
   e/ Informáciu starostu o priebehu a ukončení obchodnej verejnej súťaže na odpredaj automobilu 
       Felícia s EČ    PT-299 AC 
   f/ Žiadosti p. Jána Melicha s manželkou, p. Hroncovej Denisy a Urbárskej lesnej spoločnosti, 
      PS Málinec o odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Málinec 
   g/ Žiadosť Urbárskej lesnej spoločnosti, PS Málinec o stanovisko k odvodneniu pozemku  
       parc.č.441/8 v časti Hlboké 
 
2. Schvaľuje:  
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Bc. Jozef Starove 
                                                       členovia – Juraj Janšto, Mgr. Ľuboslav Jablonský 
    b/ Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.6.2017 
    c/ Správu o plnení plánu výstavby k 30.9.2017 
    d/ VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec –Prevádzkový  
        poriadok pohrebiska 
    e/ Smernicu upravujúcu postup verejného obstarávania obce Málinec, pri zadávaní zákaziek  
        na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác na poskytnutie služieb a súťaže návrhov 
    f/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2017 
    g/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
        zákona č. 258/2009 Z.z., vedených na LV 742, p.č. 854/5 o výmere 260 m2, vedená ako  
        záhrada, p.č. 854/6 o výmere 48 m2, vedená ako zastavaná plocha, p.č. 854/7 o výmere     
        233 m2, vedená ako zastavaná plocha, ktoré sú identifikované GP č. 46545077-34/2017,  
        vybranému záujemcovi, ktorým je Jana Findrová rod. Janštová nar. 8.8.1958, bytom  
        Málinec, Mlynská 489/5, v cene 0,90 €/m2. 
        Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
        Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
    h/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
        zákona č. 258/2009 Z.z., vedených na LV 742, p.č. 854/1 o výmere 274 m2, vedená ako  
        záhrada, identifikovaná GP č. 46545077-34/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je 
        Ing. Radoslav Pastva nar. 18.9.1984, bytom Banská Bystrica, Kyjevské námestie 1435/9 a  
        Mgr. Radoslava Pastvová nar. 7.10.1988, bytom Málinec, Mlynská 492/7 v cene 0,90 €/m2. 
        Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
        Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
    i/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
       zákona č. 258/2009 Z.z., p.č. 835 o výmere 23 m2- zastavaná plocha, vedená na LV 742,  
       ďalej č.p. 818/10 o výmere 23 m2, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 46545077-37/2017,  
       vybranému záujemcovi, ktorým je Jaroslav Siheľský, nar. 5.6.1965 a manželka Vlasta  
       Siheľská rod. Matušková nar. 22.1.1966,bytom Málinec, Družstevná 486/19,v cene 0,90€/m2. 
       Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
       Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
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    j/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
       zákona č. 258/2009 Z.z., p.č. 834 o výmere 23 m2- zastavaná plocha, vedená na LV 742,  
       ďalej č.p. 818/9  o výmere 23 m2, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 46545077-37/2017,  
       vybranému záujemcovi, ktorým je Milan Juríček nar. 15.4.1962 a manželka Marianna  
       Juríčeková rod. Kýpeťová nar. 20.11.1964, bytom Málinec, Družstevná 486/19,  
       v cene 0,90 €/m2. 
       Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
       Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
    k/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
       zákona č. 258/2009 Z.z., p.č. 836 o výmere 24 m2- zastavaná plocha, vedená na LV 742,  
       ďalej č.p. 818/11  o výmere 26 m2, zastavaná plocha, vytvorená GP č. 46545077-37/2017,  
       vybranému záujemcovi, ktorým je Martina Šípošová nar. 4.5.1977, bytom Málinec,  
       Družstevná 480/11, v cene 0,90 €/m2. 
       Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
       Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.  
    l/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
       zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 818/12 o výmere 26 m2, zastavaná plocha, ktorá bola  
       vytvorená z parcely č. 818/2, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017, 
       vybranému záujemcovi, ktorým je Ľubomír Janšto nar.14.5.1956 a manželka Zdenka Janštová  
       rod. Gasperová nar. 17.11.1958, bytom Málinec, Družstevná 485/17 v cene 0,90 €/m2. 
       Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
       Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.   
  m/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
       zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 838/6 o výmere 24 m2, zastavaná plocha a č.p. 838/9  
       o výmere 54 m2, zastavaná plocha ktoré boli vytvorené z parcely č. 838/1, vedenej na LV  
       742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017,vybranému záujemcovi, ktorým je Jozef  
      Bitala  nar. 29.3.1958 a manželka Marta Bitalová rod. Švantnerová nar. 13.7.1963, bytom  
      Málinec, Družstevná 480/11, v cene  0,90 €/m2. 
       Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
       Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.   
   n/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
       zákona č. 258/2009 Z.z. , vednej na LV 742, č.p. 837 o výmere 21 m2, vybranému 
       záujemcovi, ktorým je Anna Kindeľová nar. 10.6.1958, bytom Málinec, Družstevná 480/11,  
       v cene 0,90 €/m2. 
       Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
       Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.   
   o/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
       zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 838/8 o výmere 51 m2, zastavaná plocha, ktorá bola  
       vytvorená z parcely č. 838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017, 
       vybranému záujemcovi, ktorým je Juraj Krňan nar. 16.12.1981 a manž. Erika Krňanová rod.  
       Čániová nar. 8.1.1985, bytom Málinec, Družstevná 484/15 v cene 0,90 €/m2. 
       Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
       Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.    
   p/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
       zákona č. 258/2009 Z.z. a to č.p. 838/10 o výmere 68 m2, zastavaná plocha, ktorá bola  
       vytvorená z parcely č. 838/1, vedenej na LV 742, geometrickým plánom č.46545077-37/2017, 
       vybranému záujemcovi, ktorým je Michal Králik nar. 6.8.1970 a manželka Jana Králiková  
       rod.  Segečová nar. 29.7.1972, bytom Málinec, Družstevná 480/11, v cene 0,90 €/m2. 
       Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 
       Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z.    
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   r/ Zámer na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 751,  
       č.p. 1563/1, o výmere 2,75 ha v k.ú. obce Málinec 
    s/ Doplnenie uznesenia č. 2/2017, bod 2/k o vybraného záujemcu aj pani Vieru Zaťkovú rod.  
        Schlencovú nar. 3.7.1967, bytom Málinec, Na Vinici 388/1.  
    t/ Prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu v Málinci , Námestie SNP 474/1,  
        pre združenie obcí – Mikroregión Hornohrad  s výškou nájomného v sume 1,--€ za jeden  
        kalendárny rok. Začiatok prenájmu je od 1.10.2017. 
   u/ Ukončenie nájmu na nájomný byt Družstevná 515/21 v prenájme p. Emílie Oláhovej,  
        z dôvodu úmrtia nájomníčky a vzdanie sa prenájmu jej syna Ladislava Oláha k 30.9.2017. 
   v/ Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku na garáž p.č. 818/2 a 838/1, uzavretú  
        s Ľubomírom Janštom nar. 3.8.1982, bytom Málinec, Urbárska 166/18,   k 31.10.2017 
    z/ Výstavbu nájomných bytov v obci Málinec – 8 b.j. 
    x/ Prenájom bytu v bytovom dome Málinec, Na štadióne 130/2 po Jarmile Randisovej pre Jána 
        Kudzbela nar. 11.5.1966,  od 1.10.2017  
    y/Člena finančnej komisie pri OZ v Málinci Ing. Pavla Faťaru nar. 8.3.1961 miesto p. Jany  
       Kančovej 
a1/ Prevod správy majetku a navýšenie hodnoty budovy Školskej jedálne v Základnej škole  
      v Málinci o sumu rekonštrukcie strechy, ktorá prebehla v roku 2017, po udelení súhlasu Úradu  
      vlády SR, na rozpočtovú organizáciu obce – ZŠ Málinec  
a2/ Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu Patrície Ferkovej, nar. 20.11.1997, bytom Málinec,  
      Kostolná 54/5 do poradovníka   
 
3.Ukladá: 
    a/ OcÚ, zabezpečiť správu a prevádzku pohrebísk v Málinci v zmysle schváleného  
        VZN č. 2/2017  
        Termín: trvalý  
    b/ OcÚ, zabezpečiť postup verejného obstarávania v zmysle schválenej Smernice v bode 
        2/e tohto uznesenia 
        Termín: trvalý 
    c/ OcÚ a inventarizačným komisiám, vykonať inventarizáciu majetku obce Málinec  
        k 31.12.2017, v zmysle schválenej Smernice v bode 2/f tohto uznesenia 
        Termín: 12/2017 
    d/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností v zmysle schválenia v bodoch 2/g,h,i,j,k,l,m,n,o,p  
        tohto uznesenia 
        Termín: rok 2017  
    e/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom poľnohospodárskej pôdy v zmysle schválenia v bode 2/r  
        tohto uznesenia 
    f/ OcÚ, riešiť sťažnosť v zmysle platnej legislatívy 
       Termín: október 2017  
    g/ Stavebnej komisii, zamerať pozemky vo vlastníctve obce Málinec pre výstavbu garáží  
        v lokalitách : Huta, pri družstevných bytovkách a pri bytovkách 510,511  
        Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 
    h/ OcÚ, zvolať jednanie za účasti žiadateľov, ohľadom odkúpenia pozemkov parc.č.  
        784/4,789/4,790/2. 
        Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 
    i/ OcÚ, vykonať obhliadku parcely v časti Hlboké, ohľadom odvodnenia pozemku, v zmysle  
       požiadavky Urbárskej lesnej spoločnosti, PS Málinec 
       Termín: do 6.10.2017 
    j/ OcÚ, urobiť anketu ohľadom výberu lokality na výstavbu nájomných bytov v obci Málinec 
       Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 
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    k/OcÚ, zabezpečiť výmenu vchodových dverí v predajni  textilu p.Anny Švingálovej 
       Termín: do 31.12.2017 
    l/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Jána Kudzbela na prenájom bytu v zmysle schválenia  
       v bode 2/x tohto uznesenia 
       Termín: od 1.10.2017 
   m/OcÚ, zaradiť žiadosť  Patrície Ferkovej do poradovníka v zmysle schválenia v bode 2/a2 
       tohto uznesenia 
       Termín: 09/2017 
   n/ OcÚ, vypracovať Dodatok k poriadku odmeňovania pre členov komisií pri OZ v Málinci 
       Termín: do nasledujúceho  zasadnutia OZ    
 
4.Neschvaľuje: 
 
   Žiadosť Jozefa Illéša, bytom Málinec, Družstevná 515/21 o odkúpenie obecného pozemku pri  
   bytovom dome 515, z dôvodu plánovanej výstavby bytových domov na tomto pozemku.  
 
15.Záver 
 
     Starosta obce Ing. Igor Čepko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  20.00 hod. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

                                            Zapísala:  
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 


