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Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 30.6.2017 

 
Prítomní:  

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

 
Hlavná kontrolórka: Jana Kančová 
Zapisovateľka:  Milota Kupcová 
 
Overovatelia zápisnice:  Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica 
 
Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Čepko, konštatoval, že z celkového počtu 9 
poslancov je prítomných 9, OZ je uznášania schopné. Oboznámil poslancov s programom  
zasadnutia a doplnil ho o ďalší  bod Prejednanie Dodatku č.1 k Zmluve o pôžičke: 
 
Program: 

1. Zahájenie  
2. Voľba návrhovej komisie  
3. Plnenie uznesení OZ 
4. Záverečný účet obce Málinec za rok 2016 
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – aktualizácia rozpočtu k 30.6.2017 
6. Prenájom obecných pozemkov  
7. Prejednanie výšky stočného na rok 2017 
8. Prejednanie Dodatku č.1 k Zmluve o pôžičke 
9. Prejednanie došlých žiadostí 
10. Rôzne 
11. Rekapitulácia  uznesení  
12. Záver 

 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo uvedeným programom ? 
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo: 
Hlasovanie:              za: 9               proti:  0                     zdržal sa:  0 
Poslanci  jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 
 
2. Voľba návrhovej komisie  
 
Starosta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  
Predseda:  Mgr. Ivan Urda 
Členovia:  Juraj Janšto, Ing. Jaroslav Faťara 
Pripomienky neboli. 
Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo:    Za:  9        proti: 0           zdržal sa:  0 
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Poslanci jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie uznesením č. 3/2017 v bode 2/a. 
3. Plnenie uznesení OZ 
 
   Predkladal starosta obce 
Na zasadnutí OZ  1.6.2017, uznesením č. 2/2017, v bode 4 bolo uložené 
    a/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom pozemkov - splnené 
    b/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností - splnené 
    c/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností – zatiaľ nesplnené 
    d/ OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti  - splnené 
    e/ OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj osobného motorového vozidla značky Felícia-nesplnené,  
        budeme dnes schvaľovať vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, takú formu to musí mať     
    f/ Stavebnej komisii previesť obhliadku a spracovať návrh na výstavbu garáží na pozemkoch  
        obce – komisia zatiaľ nezasadala, návrh pozemkov bude predložený na budúcom zasadnutí OZ 
Bc. Jozef Starove – už sme o tom hovorili, mali by sme garáže sústrediť na jedno miesto, aby sme  
                                nemali po celej obci roztrúsené, v Hute, kde boli pivnice je voľný priestor, aj  
                                tam by mohli byť umiestnené garáže 
Mgr. Ľ. Jablonský – navrhuje umiestnenie garáží od Družstevnej ulice po zákrutu /bývalý areál  
                              kúpaliska/  tam by mohlo byť 30 garáží 
 OZ uznesením č. 3/2017  uložilo v bode  3/ h OcÚ a stavebnej komisii urobiť obhliadku možných 
pozemkov pre výstavbu garáží v obci                        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
 
    g/ OcÚ predložiť na najbližšie zasadnutie OZ stanovisko odborného garanta ČOV Málinec  
        Ing. Herchlovej  ako doklad ku schváleniu výšky stočného na rok 2017- splnené, stanovisko  
        bolo predložené poslancom priamo na zasadnutí OZ 
    h/ OcÚ, poskytnúť príspevok pre súbor Málinčok na r.2017 do výšky 1000 € - splnené 
    i/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy na prenájom bytov – splnené  
     j/ OcÚ, zabezpečiť umiestnenie spomaľovačov na Lipovej ulici v zmysle schválenia v bode  
        -zatiaľ nesplnené, termín je do konca roka, bude jednanie spojené s obhliadkou, ohľadom  
         umiestnenia retardérou, každých 30 m vychádza dopravná značka, bude to ako na dopravnom  
         ihrisku, uvidíme, keď bude návrh hotový. Tam kde už majú umiestnené retardéry sa občania  
         sťažujú, že to veľmi buchoce.   
 
Pripomienky z 1.6.2017  
-Predkladal starosta obce   
- kamery bude robiť o 2 – 3 týždne 
- poklop pri Semanovej bol urobený 
- zisťovali sme cenu dverí do predajne drogéria, hliníkové dvere sú oveľa drahšie ako plastové  
- jama na Starom Vŕšku pri moste bola zasypaná 
- prechod pre chodcov na hornom konci obce- nemôže byť pri zastávke, nie je tam svetlo a prechod 
pre chodcov musí byť osvetlený 
Mgr. Jablonský – keby sa lampa natočila na ten smer a osvetlí to, bude sa dať prechod pre chodcov   
                             urobiť, ak nie, tak nie – treba to zistiť , 
                          - ďalej mal otázku, či by sa do septembra dal urobiť prieskum u občanov / cez  
                            miestny rozhlas/ a požiadať o nejaký autobusový spoj z Málinca do Poltára cez  
                            víkendy,  
                          -informoval poslancov o stretnutí, ktoré sa konalo ohľadom zlého stavu mosta na   
                            hornom konci obce. p. Václavíková z RSC  tvrdí, že most je v poriadku,  
                            pravidelne robia údržbu, SVP š.p. trvá na svojom stanovisku,  zatiaľ neurobíme  
                            s tým nič. Rúra má menšiu priepustnosť ako má byť. 
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Viac pripomienok nebolo, poslanci vzali informáciu na vedomie  uznesením č. 3/2017,        
v bode 1/a. 
 
4. Záverečný účet obce Málinec za rok 2016 
    - písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, poslanci dostali materiál spolu s pozvánkou           
na zasadnutie a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
Hlavný kontrolór obce p. Jana Kančová vypracovala Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu, 
ktoré starosta prečítal poslancom priamo na zasadnutí, tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. V závere 
stanoviska konštatovala, že odporúča obecnému zastupiteľstvu záverečný účet obce Málinec za rok 
2016 schváliť bez výhrad. Starosta oboznámil poslancov aj so správou nezávislého audítora 
z overenia individuálnej ročnej závierky za rok 2016, ktorú vypracovala Ing. Janette Imreová . Táto 
správa tiež tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Ing. V. Zákopčan, predseda finančnej komisie uviedol, že záverečná správa je napísaná dobre,  
                             stručne a výstižne. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky 
Jednohlasne schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/b celoročné hospodárenie  za rok 2016 bez 
výhrad, zároveň vzali na vedomie uznesením č. 3/2017 v bode 1/b správu nezávislého audítora  
z overenia individuálnej ročnej závierky za rok 2016 a v bode 1/c stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2016.  
Starosta ďalej uviedol, že OZ by má povinnosť schváliť tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, 
tvorbu rezervného fondu  a tiež použitie prostriedkov rezervného fondu . Čo sa týka rezervného 
fondu, navrhujeme použiť tieto prostriedky na rekonštrukciu strechy ŠJ vo výške 3401,58 € ako náš 
vlastný vklad a sumu 28.827,35 € na rekonštrukciu ulíc, ktoré by sme schválili . Stavebná komisia 
vykonala obhliadku ulíc. 
Bc. Jozef Starove prečítal zápis zo zasadnutia stavebnej komisie / zápis tvorí prílohu tejto 
zápisnice/. Stavebná komisia doporučuje  rekonštrukciu ulíc v nasledovnom poradí: Urbárska, 
Vrecová, vysprávku Družstevnej ulice od lesnej správy po bytovky PD , Kinovú ½  a Za lesami ½. 
Ulice Kinová a Za lesami sú zlé v spodnej časti, možno by postačovalo urobiť ½ z každej ulice. 
Najhoršia ulica je Vrecová, makadam je vypadaný.  
Mgr. Jablonský – Urbárska  a Vrecová ulica sú teraz najhoršie ulice, Urbárska je krátka a Vrecová 
úzka, vo Vrecovej ulici je už spodok  skala. Je to určite rekonštrukcia a nie oprava ulice.  
Ing. Michalove I. - musí to byť rekonštrukcia ulice, vysprávka je oprava, to nemôžeme financovať 
z rezervného fondu, keby prišla kontrola, mali by sme problém.  Máme  sumu cca 28 tis. € a preto  
treba vybrať  ucelený celok a nie vysprávky, tie môžeme robiť z vlastných zdrojov obce.  
Starosta – treba to určite urobiť tak, aby neboli problémy, robili sa všade penetrácie po vode  
                  a plyne a teraz tam dávame asfalt – robíme rekonštrukciu ulíc  
Návrh : prostriedky rezervného fondu použiť na rekonštrukciu strechy ŠJ v sume 3401,58 € a na  
             rekonštrukciu Urbárskej a Vrecovej ulice vo výške 28.827,35 €. 
Poslanci nemali pripomienky k návrhu. 
Ing. Michalove Iveta – zo ŠFRB splácame úver na bytové domy 130 a 515 je –z týchto bytov  
musíme tvoriť fond prevádzky , údržby a opráv a prostriedky z nich musíme použiť na bežné 
výdavky spojené s opravou a údržbou . O každom fonde obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Ak 
momentálne nevieme, na čo použijeme tieto prostriedky, môže sa  to schváliť aj na decembrovom 
zasadnutí.  
Viac pripomienok nebolo 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválené rozdelenie prebytku rozpočtu na rok 2016 
nasledovne: 

1. Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv na bytové domy postavené s pomocou ŠFRB 
v sume 899,--€ v zmysle zákona č. 182/1993 a 443/2010Z.z. 

2. Tvorbu rezervného fondu v sume 32.228,93 €, upraveného o nevyčerpané dotácie   
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Hlasovanie:   za: 9          proti : 0                    zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/c rozdelenie 
prebytku rozpočtu na rok 2016 nasledovne: 

1. Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv na bytové domy postavené s pomocou 
ŠFRB v sume 899,--€ v zmysle zákona č. 182/1993 a 443/2010Z.z. 

2. Tvorbu rezervného fondu v sume 32.228,93 €, upraveného o nevyčerpané dotácie   
Ďalej starosta dal hlasovať za použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky 
konkrétne: 

1. Rekonštrukciu strechy ŠJ pri  ZŠ v sume 3.401,58 € vo výške vlastného vkladu 
2. Rekonštrukciu Urbárskej a Vrecovej ulice   vo výške 28.827,35 € 

Hlasovanie:   za: 9          proti : 0                    zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/d použitie 
prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky konkrétne: 

1. Rekonštrukciu strechy ŠJ pri  ZŠ v sume 3.401,58 € vo výške vlastného vkladu 
2. Rekonštrukciu Urbárskej a Vrecovej ulice   vo výške 28.827,35 € 

Zároveň uznesením č. 3/2017 uložili  v bodoch 3/a OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku 
rozpočtu na rok 2016, Termín: rok 2017 a 3/b OcÚ, použiť prostriedky rezervného fondu     
Termín: rok 2017 , 2018 . 
 
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 – aktualizácia rozpočtu 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. 
V príjmovej časti navrhujeme zvýšiť výnos dane z príjmov na predpokladanú sumu 422.070 €. 
Zavádzame novú položku za znečistenie ovzdušia, zníženie príjmov dobropisov o neuznané 
výdavky na MOS, v časti dotácií sa navyšujú sumy o dotácie UPSVAK – prijali sme 3 nových 
pracovníkov,  na ZŠ, detské bludisko 2.800 €, dotácia z VÚC. Kapitálové príjmy sa navrhujú 
navýšiť o sumu z predaja Felície / predpokladáme 300 €/.  
Okrem tohto doručeného návrhu, potrebujeme ešte navýšiť príjmovú časť o dotáciu pre DHZ 
v sume 3000 €, poplatok na verejné priestranstvo o sumu 1800 € a zapracovať tvorbu rezervného 
fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv schváleného pri prerokúvaní záverečného účtu. 
Vo výdavkovej časti – na OcÚ bol zakúpený nový prietokový ohrievač, vratky do štátneho rozpočtu 
nepoužité v ZŠ / škola v prírode/, odchodné do dôchodku pre zamestnanca obce, finančné 
záležitosti navýšenie o mzdu hl. kontrolóra, ochrana pred požiarmi – zníženie poistiek na autá. 
Oproti pôvodnému návrhu je potrebné zvýšiť rozpočet ochrany pred požiarmi o dotáciu poskytnutú 
pre DHZ v sume 3000 €. Vo všeobecnej pracovnej oblasti je potrebné navýšiť mzdy a materiál pri 
výdavkoch refundovaných z ÚPSVR. Pri cestnej doprave je potrebné navýšiť výdavky na údržbu 
v sume cca 4000 € a materiál o zakúpenie rúry popred dom p. Gajdoša a posypový materiál. Robili 
sme servisnú prehliadku na KIOTI je potrebné navýšiť náklady na servis o 1000 € v časti 
nakladanie s odpadmi a zároveň aj mzdové náklady pre zamestnanca zberného dvora. Pri nakladaní 
s odpadovými vodami je potrebné ponížiť mzdové náklady a presunúť ich na nemocenské náklady 
vo výške predpokladanej PN zamestnanca ČOV. Vo verejnom osvetlení je potrebné navýšiť 
náklady na odvody do poisťovní z dohôd. V časti bytového hospodárstva sa navyšujú materiálové 
náklady o nákup bojlerov a nových dverí do drogérie. Pri rekreačných a športových službách sa 
zapracúvajú náklady na opravu kosačky na ŠA a dotáciu na detské bludisko na detské ihrisko. 
V kultúrnych službách sa zvyšujú výdavky o dotáciu z VÚC a cestovné pre vedúcu súboru 
Málinčok. V evanj. cintoríne vznikla nepredpokladane vysoká spotreba vody, je potrebné navýšiť 
výdavky v tejto oblasti, ďalej je potrebné opraviť chladničku v dome smútku a uhradiť výdavky vo 
výške 650 € spojené s výrubom lipy v cintoríne. V MŠ vznikli nepredpokladané výdavky v sume 
1800 € na údržbu a opravu a na vypracovanie posudku o bezpečnosti detského ihriska v MŠ v sume 
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200 €. V časti ZŠ, ŠJ a ŠKD sa navyšujú výdavky podľa predpokladanej potreby. Pre zamestnancov 
komunitného centra a terénnej soc. práce je potrebné navýšiť mzdové výdavky, ktoré sú však 
hradené z dotácie a pracovníkom TSP je potrebné zakúpiť nový počítač v sume cca 850 € a opraviť 
starú tlačiareň k PC.  
V časti kapitálových výdavkov sa navyšuje suma výdavkov na kamerový systém o vlastný vklad, 
suma výdavkov na rekonštrukciu ciest podľa schválenia v bode – záverečný účet.  
Po týchto úpravách navrhujeme vyrovnaný rozpočet v sume 1158235 € 
Hlavný kontrolór obce p. Jana Kančová vypracovala písomne stanovisko k aktualizácii rozpočtu 
k 30.6.2017-Rozpočtové opatrenie č. 2/2017. Starosta ho prečítal poslancom OZ a tvorí tiež prílohu 
tejto zápisnice.  
Mgr. Jablonský – mal otázku, čo sú náklady na CONSTRUCT pri opravách v MŠ 
Starosta odpovedal – nebol dobre urobený projekt, vyfakturovali  nám 3650 € za práce navyše,  
                                     nakoľko neboli v projekte.  
Janšto Juraj – projektant by sa mohol trafiť s rozpočtom, je to malá stavba 
Starosta – v každom projekte sú chyby, zabudnú niektoré položky dať do rozpočtu 
Ing. Michalove D. – keď niekto vyhrá VO, vie , čo ide robiť, má pred sebou projekt, má si ho  
                                  skontrolovať 
Viac pripomienok nebolo, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválené rozpočtové 
opatrenie č.2/2017 – aktualizácia rozpočtu k 30.6.2017 ? 
Hlasovanie: za: 9        proti: 0                     zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/l 
rozpočtové opatrenie č.2/2017 – aktualizácia rozpočtu k 30.6.2017. Zároveň OZ vzalo na 
vedomie uznesením č. 3/2017 v bode 1/d stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k Rozpočtovému opatreniu č.2/2017. 
 
6. Prenájom obecných pozemkov  
    
 - predkladal starosta obce 
Na základe žiadosti Mareka Machalu , bytom Málinec, Sklárska 382/2 o prenájom nehnuteľnosti, 
zo dňa 18.4.2017, OZ dňa 1.6.2017 vyhlásilo zámer o prenájom nehnuteľnosti zapísanej na LV 742, 
parc.č. 474/1 o výmere 18 m2, vedená ako zastavaná plocha. Na uvedenej parcele si chce umiestniť 
plechovú garáž. Na obecný úrad bola doručená jedna ponuka a to od Mareka Machalu, ktorý 
ponúka 0,80 €/m2/rok.  
Ing. Dušan Michalove – toto by už mala byť posledná žiadosť, už by OZ malo prideľovať pozemky  
                                       na garáže na miesto, ktoré určí  stavebná komisia 
starosta – ak to tak schválime, tak áno 
Viac pripomienok nebolo 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 
Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009  Z.z., zapísanej na LV č. 742, par.č. 474/1, 
zastavané plochy o výmere 18 m2, za účelom umiestnenia garáže, vybranému záujemcovi, ktorým 
je Marek Machala, Sklárska 382/2, Málinec, nar.  30.7.1985, na dobu určitú 10 rokov. Výška 
nájomného je stanovená 0,80 €/m2 a rok, so začatím nájmu od 1.8.2017. 
Hlasovanie:   za: 9          proti : 0                    zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/e prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009   Z.z., 
zapísanej na LV č. 742, par.č. 474/1, zastavané plochy o výmere 18 m2, za účelom umiestnenia 
garáže, vybranému záujemcovi, ktorým je Marek Machala, Sklárska 382/2, Málinec, nar.  
30.7.1985, na dobu určitú 10 rokov. Výška nájomného je stanovená 0,80 €/m2 a rok,                
so začatím nájmu od 1.8.2017. Zároveň v bode 3/c uložili OcÚ, zabezpečiť prenájom  
nehnuteľnosti                       Termín: júl 2017  
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7. Prejednanie výšky stočného na rok 2017 
   - predkladal starosta obce 
 - na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebola schválená výška stočného a  bolo uložené OcÚ 
požiadať  o stanovisko odborného garanta ČOV Málinec Ing. Herchlovú  o predloženie dokladu  ku 
schváleniu výšky stočného na rok 2017. Písomné vyjadrenie k počtu zamestnancov potrebných pre 
prevádzku verejnej kanalizácie máme, starosta ho prečítal poslancom priamo na zasadnutí OZ 
a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  Vo vyjadrení sa uvádza, že v zmysle Prevádzkového poriadku 
verejnej kanalizácie  obce Málinec, je pre tento typ kanalizácie a ČOV určený v kapitole o obsluhe 
počet pracovníkov 4-5, z toho sa uvažovalo s jedným elektrikárom, jedným zámočníkom, s jedným 
majstrom a jedným až dvomi pracovníkmi obsluhy. V súčasnosti pracuje na ČOV jeden pracovník 
na plný úväzok, s tým, že kontrolu ČOV vykonáva aj počas víkendov a sviatkov. Pretože niektoré 
práce musia vykonávať min. 2 pracovníci /manipulácie s čerpadlami, práce v šachtách, čerpacích 
staniciach/ pre tieto práce je určený druhý pracovník v časovom fonde  30%. Práce, ktoré sa týkajú 
vybavovania opráv, zabezpečovania servisu, administratívy a ekonomiky , súvisiace s prevádzkou 
verejnej kanalizácie zabezpečujú 2 pracovníci OcÚ v časovom fonde 2x5 %.  Takéto určenie 
pracovného fondu a sním súvisiacich  osobných nákladov je schválené aj ÚRSO. Pomer medzi 
osobnými nákladmi a množstvom vyčistených odpadových vôd v prípade verejnej kanalizácie 
Málinec je 0,1078 €/m3, čo je o 20-45 % menej ako pri iných ČOV,ktoré má AQUAVITA v správe. 
Bc.Jozef Starove – mal otázku, či máme prevádzkový poriadok na ČOV aktualizovaný podľa novej  
                                Vyhlášky?  Keď sa spúšťala úpravňa vody, bol stanovený počet ľudí 26, po 
aktualizácii prevádzkového poriadku je 16 ľudí . Sú obce napr. Divín, Halič, ktoré majú obsluhu 
ČOV podľa potreby/napr. 6 hodín, 4 hod. alebo len 2 hod./. Spomína sa tam veľký prítok na 
obyvateľov, odľahčovacie komory sú nefunkčné, máme 3 a ide len 1. 
Starosta -  odľahčovacie komory sú riešené v projekte na rekonštrukciu ČOV 
Ing. Juraj Geľhoš – dva odľahčováky neboli dobudované, konštrukcia nefunguje bolo potrebné 
robiť potrubie a spádovo to nevychádzalo 
Starosta – vodárne účtujú 1,30 €/m3, my účtujeme 0,80 €/m3, neúčtujeme občanom dažďové vody, 
                  navrhuje zvýšiť stočné pre fyzické osoby na 0,90 €/m3 
Ing. Dušan Michalove – kedy sa bude realizovať rekonštrukcia ČOV  ? 
Starosta – 100 dní majú na posúdenie žiadosti, budúci rok by sme to mohli realizovať. Mala by sa 
znížiť energetická náročnosť ČOV 
Starosta dal hlasovať za výšku stočného 0,90 €/m3 
Hlasovanie: za:  2    /MVDr. Tatranský Ľuboš, Kvasnica Ján / 
                    Proti: 5 /Ing. Michalove , Bc. Starove ., Ing. Faťara ,Mgr. Urda, Mgr. Jablonský/ 
                    Zdržal sa: 2  / Ing. Zákopčan, Janšto/ 
Starosta skonštatoval, že poslanci neschválili výšku stočného 0,90 €/m3. 
Mgr. Ľuboslav Jablonský – Paprnák tam nerobí plný úväzok, tých 100 % treba znížiť, treba urobiť 
nejaký rozpočet. Čo by sa stalo s s rozpočtom ČOV a rozpočtom obce, keby mal Paprnák 70 % 
úväzku na ČOV ? 
Starosta – 0,95 € máme schválenú výšku stočného na r. 2017, budúci rok budeme dávať podklady 
pre ÚRSO, budeme robiť nový nápočet, napočítajme menej. Paprnák tam chodí sám, cez víkendy, 
má nadčasy, ktoré mu nepreplácame. Vidíte ho, že celý deň tam nerobí, nikto nevidí, keď je tam aj 
vtedy, keď nemusí byt. Dávame mu na pomoc aktivačných pracovníkov. Môžeme sledovať jeho 
dochádzku na ČOV, bude si písať hodiny, ktoré tam strávi.  
Viac pripomienok nebolo 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená výška stočného pre rok 2017 nasledovne: 
právnické osoby   0,90 €/ m3  a fyzické osoby  0,80 €/ m3 
Hlasovanie: za : 9,    proti: 0   zdržal sa: 0 
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Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/f výšku 
stočného pre rok 2017 nasledovne: právnické osoby   0,90 €/ m3 a  fyzické osoby 0,80 €/ m3, 
zároveň uložili v bode 3/d OcÚ, zabezpečiť výber stočného,     Termín: rok 2017,2018 
 
8. Prejednanie Dodatku č.1 k Zmluve o pôžičke 
    - predkladal starosta 
JUDr. Gombala vypracoval návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o pôžičke, uzatvorenej dňa 23.12.2015, 
ktorý rieši splátku 21.461,--€, v mesačných splátkach o 2000 ,-- €. Vrátili by sme im dar, ktorý nám 
dali. Zaslali sme e-mailom Tesluxu tento Dodatok, zatiaľ sa nevyjadrili, nepodpísali ho. 
Bc. Starove – ak schválime tento Dodatok a Teslux ho nepodpíše, tak sme vlastne neschválili nič,  
                       či sa našiel vinník, ktorý toto spôsobil ? 
starosta – ja som podpísal zmluvu, nemal som podpísať opravenú zmluvu, ak sa to podarí , bolo by 
to vhodné, ak nie, pôjdem do súdneho konania. Ak to Teslux podpíše, bude dobre, ak nie uvidíme. 
Niekoľko -krát som avizoval p. Kurákovi, že budeme hľadať riešenie, nepovedal nič. Neozval sa 
zatiaľ, možno je na dovolenke, možno sa ozve v júli alebo v auguste a budeme zvolávať zasadnutie 
OZ. 
MVDr. Tatranský  – nebolo by dobré počkať, kým sa vyjadrí ? 
Ing. Michalove D. – Marian Piater chodí opravovať lampy, dokedy to budú platiť ? 
Starosta odpovedal – do 5 rokov 
Viac pripomienok nebolo 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený Dodatok č.1, k Zmluve o pôžičke, uzatvorenej 
dňa 23.12.2015, medzi veriteľom  Teslux s.r.o. ,Ferienčíkova 18, Bratislava a dlžníkom –Obec 
Málinec, Námestie SNP 474/1, Málinec ? 
Hlasovanie: za: 6 /Ing. Zákopčan , Mgr. Urda., Kvasnica , MVDr.Tatranský, Mgr. Jablonský/ 
                     Proti: 2  / Ing. Michalove, Janšto/ 
                     Zdržal sa: 1 /Bc. Starove/ 
Starosta skonštatoval, že poslanci schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/g Dodatok č.1, 
k Zmluve o pôžičke, uzatvorenej dňa 23.12.2015, medzi veriteľom Teslux s.r.o. ,Ferienčíkova 
18, Bratislava a dlžníkom –Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, Málinec. Zároveň uložili 
v bode 3/e/ OcÚ, zabezpečiť plnenie Dodatku č. 1, podľa schválenia v bode 2/g tohto uznesenia 
Termín: rok 2017/2018. 
Ing. Michalove Iveta -  keď sa to schválilo, treba to dať do rozpočtu.  
Starosta uviedol, že o túto položku sa navýši príjem z podielových daní / 12 tis. € na rok 2017/.  
                             
9. Prejednanie došlých žiadostí 
   - predkladal starosta  
a/ Občianske združenie  Málinec -   žiadosť o dotáciu  
    Jedná sa o dotáciu vo výške 200 € ako náš vklad na spolufinancovanie oddychovej zóny,           
na nákup prvkov detského ihriska, dostali sme dotáciu z VÚC. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne schválili uznesením 3/2017 v bode 2/h dotáciu 
o výške 200 € pre OZ Málinec na spolufinancovanie oddychovej zóny, na nákup prvkov 
detského ihriska. Zároveň OZ uznesením č. 3/2017 uložilo v bode 3/f OcÚ, zabezpečiť dotáciu 
pre OZ, podľa bodu 2/h tohto uznesenia     Termín: júl 2017 
 
b/ Základná škola Málinec – žiadosť o odsúhlasenie odpísania pohľadávky  
    Žiadajú o odpísanie pohľadávky ZŠ Málinec z podsúvahovej evidencie účtu 784 v sume     
1030,12 €. Táto pohľadávka vznikla ešte pred rokom 2000, v dôsledku neoprávneného používania 
telefónnych zariadení bývalými žiakmi školy. Na vyzvanie osôb a ich zákonných zástupcov, aby 
uhradili vzniknutý dlh nereagovali a do tohto obdobia pohľadávku neuhradili. Škola ju eviduje na 
podsúvahovom účte už viac ako 16 rokov.  
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Poslanci nemali pripomienky, jednohlasne schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/i  odpísanie 
pohľadávky ZŠ Málinec z podsúvahovej evidencie účtu 784 v sume 1030,12 €. 
c/ Jana Findrová Málinec, Mlynská 489/5 – žiadosť o odkúpenie pozemku  
    Jedná sa o pozemok , ktorý dlhodobo užíva a je vo vlastníctve obce, vedený na LV 742, č.p. 
854/5 o výmere 260 m2- záhrada, č.p. 854/6 o výmere 48 m2- zastavaná plocha, č.p. 854/7 
o výmere 233 m2-zastavaná plocha, celkom výmera 541 m2, má vypracovaný geometrický plán č. 
46545077-34/2017, zo dňa 13.6.2017, vyhotovený Ing. Martinom Falťanom . 
Poslanci mali GP k nahliadnutiu na zasadnutí OZ. Starosta uviedol, že OZ nemôže priamo odpredať 
uvedený pozemok, musí sa schváliť najskôr zámer na odpredaj obecného majetku a na 
nasledujúcom zasadnutí OZ sa bude schvaľovať odpredaj záujemcom, ktorí doručia cenové ponuky.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/j 
zámer na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV 742, č.p. 854/5 o výmere 260 m2- záhrada,  
č.p. 854/6 o výmere 48 m2- zastavaná plocha, č.p. 854/7 o výmere 233 m2-zastavaná plocha,  
celkom výmera 541 m2, podľa geometrického plánu č. 46545077-34/2017, zo dňa 13.6.2017,   
vyhotoveného Ing. Martinom Falťanom . 
 
d/ Ing. Radoslav Pastva bytom Banská Bystrica, Kyjevské námestie  1435/9 a Mgr. Radoslava  
    Pastvová, bytom Málinec, Mlynská 492/7 – žiadosť o odkúpenie pozemku  
    Jedná sa tiež o pozemok, ktorý dlhodobo užívajú a je vo vlastníctve obce, vedený na LV 742, č.p. 
854/1 o výmere 274 m2- záhrada,  podľa geometrického plánu č. 46545077-34/2017, zo dňa 
13.6.2017,  vyhotoveného Ing. Martinom Falťanom. Poslanci mali GP k nahliadnutiu na zasadnutí 
OZ. Starosta uviedol, že OZ nemôže priamo odpredať uvedený pozemok, musí sa schváliť najskôr 
zámer na odpredaj obecného majetku a na nasledujúcom zasadnutí OZ sa bude schvaľovať odpredaj 
záujemcom, ktorí doručia cenové ponuky.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky, jednohlasne schválili uznesením č. 3/2017 v bode 2/k 
zámer na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV 742, č.p. 854/1 o výmere 274 m2- záhrada,  
podľa geometrického plánu č. 46545077-34/2017, zo dňa 13.6.2017,  vyhotoveného  
Ing. Martinom Fal ťanom. 
Zároveň uložili uznesením č. 3/2017 v bode 3/g OcÚ vyhlásiť zámer na odpredaj 
nehnuteľnosti podľa bodov 2/j  a  2/k tohto uznesenia              Termín: august 2017   
 
e/ Ján Melich a manž. Mgr. Andrea Melichová, Málinec, Urbárska 137/13 – žiadosť  
    o odkúpenie nehnuteľnosti 
    Jedná sa o p.č. 784/4, vedenú na LV 742, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1068 m2 Majú 
záujem o výmeru 20m x 5m, cca 100 m2. Je to obecný pozemok, podľa územného plánu nie je tam 
plánovaná výstavby. Na tomto pozemku je budova bykovne,  ktorá na LV neexistuje. Patrí to 
Urbáru, nevieme, či to využívajú. Táto žiadosť bola doručená na OcÚ včera, nemali sme dostatok 
času na jej prešetrenie.  
Starosta navrhol , aby sa OZ zaoberalo uvedenou žiadosťou na nasledujúcom zasadnutí.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky, uznesením č. 3/2017 vzali na vedomie v bode 1/e žiadosť 
Jána Melicha a manž. Mgr. Andrei Melichovej, bytom Málinec, Urbárska 137/13 o odkúpenie 
pozemku. 
 
10. Rôzne 
     - predkladal starosta obce 
 
a/ Odpredaj osobného automobilu Škoda Felícia – na predchádzajúcom zasadnutí OZ schválilo 
zámer na odpredaj . Tento zámer sme nevyhlásili, nakoľko odpredaj musí mať formu obchodnej 
verejnej súťaže. JUDr. Gombala nám vypracoval návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 
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Návrh bol k dispozícii poslancom priamo na zasadnutí, zároveň OZ musí uznesením určiť 
minimálnu výšku kúpnej ceny a zvoliť komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov.  
Poslanci sa jednohlasne zhodli na minimálnej sume 300,--€ a komisiu navrhli v zložení: 
Ing. Jaroslav Faťara, poslanec OZ, Pavel Čáni a Mgr. Ružena Grulišová, pracovníci obce. 
Starosta dal hlasovať o Návrhu obce na vyhlásenie verejnej súťaže, o určení minimálnej ceny 
a zvolení komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov. 
Poslanci jednohlasne uznesením č. 3/2017 v bode 4 vyhlásili obchodnú verejnú súťaž v zmysle 
§ 281 a nasl.Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a, ods.1, 
písm. a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a článku 5, ods.1, 
písm.a, Zásad hospodárenia s majetkom obce Málinec o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh 
na uzavretie kúpnej zmluvy k majetku obce Málinec – osobné motorové vozidlo – tov.značka, 
typ – Škoda Felícia, ev.č. 
 PT 299 AC, výrobné číslo vozidla- karosérie-TMBEFF613YO293313/1999, farba-modrá 
metalíza, číslo TP- SC 436603, rok výroby – 1999.  
Uznesením č. 3/2017 v bode 5 – určili minimálnu výšku kúpnej ceny za predmet obchodnej 
verejnej súťaže v sume 300,-- €. 
Uznesením č. 3/2017 v bode 6 . zvolili komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov, podaných 
navrhovateľmi v rámci obchodnej verejnej súťaže a na oznámenie výsledkov súťaže, 
v zložení: Ing. Jaroslav Faťara – poslanec OZ, Pavel Čáni, Mgr. Ružena Grulišová. 

 
b/ Výstavba bytov v obci Málinec – starosta informoval, že firma ROWEX ZH, spol. s.r.o. Žiar 
nad Hronom ponúka výstavbu bytov 50 % dotácia + 50 % úver . Firma byty postaví, skolauduje 
a potom to obec od nich odkúpi. Žiadosti o dotácie sa podávajú od 15.1. do 28.2. a žiadosti o úveru 
zo ŠFRB sa podávajú od 15.1. do 31.3. v roku. Úver sa spláca 20 rokov , úrok je 0 % pre menej 
rozvinuté okresy, sú to sociálne byty. Bytovka musí mať max. 4 podlažia, jedna 6 b.j. cca 12x12 + 
parkovacie miesta = cca 500 m2. Cena jednej 6 b.j. je 320.000,--€. Pozemok musí byť obecný, 
musia tam byť inžinierske siete, pokiaľ by sme mali záujem zástupcovia firmy prídu na zasadnutie 
OZ a poskytnú podrobnejšie informácie.  Ak budeme uvažovať o výstavbe, je potrebné nájsť 
miesto, kde to postavíme a rozhodnúť sa či jednu alebo dve 6 b.j. 
Mgr. Jablonský Ľ.– ak máme dať 160 tis.€ na úver, radšej dajme 100 tis. € na pozemky, kde sú  
                                  staré domy a pozemok ponúknime na výstavbu rodinného domu 
Janšto Juraj – netreba sa pred týmto problémom skrývať, máme žiadosti v poradovníku, ak je to  
                         výhodné pre ľudí, netreba túto myšlienku zavrhnúť 
Bc. Starove J.- treba urobiť prieskum u občanov, vyhliadnuť pozemok, do budúcna by sme mali  
                         uvažovať s výstavbou bytovky. Máme pozemky aj pri bytovkách 510,511a 515. 
Poslanci uznesením č. 3/2017 v bode 1/f vzali na vedomie informáciu starostu obce o možnosti 
výstavby bytov v obci Málinec, zároveň uložili uznesením č. 3/2017 v bode 3/i OcÚ, vykonať 
verejný prieskum záujmu o nové byty                  Termín: august 2017  
 
Ján Kvasnica – v Hute pred obchodom je rozbitá vitrína na obecné oznamy a žltý stĺpik vedľa nej  
                           je ohnutý 
Juraj Janšto – kontajner na papier pod lipami je vždy plný a sú tam hlavne kartóny 
                       -pripomenul odmeňovanie členov stavebnej komisie 
                       -stopku na námestí treba zrušiť, polícia sleduje autá od predajne CBA 
Odpovedal starosta: nezabudli sme na odmeňovanie členov stavebnej komisie, budeme to riešiť,   
                                 čo sa týka stopky na námestí, dopravná značka tam musí byť 5 rokov  
Mgr. Ľuboslav Jablonský – kedy sa bude robiť WIFI na námestí ? 
Odpovedal starosta – v júli to bude robiť Barnuš spolu s kamerami 
Mgr. Ľuboslav Jablonský - fabkové  zámky na pivnici a garáži v bytovke 510 neboli vymenené 
Odpovedal starosta – máme to v úlohách, zatiaľ sme to nestihli urobiť 
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Mgr. Ľuboslav Jablonský – mal otázku, či v obci budú opäť fungovať rómske hliadky ? 
Odpovedal starosta – splnomocnenec vlády pre róm. komunity uviedol, že je 2-násobne  
                                   prekročený limit na rómske hliadky 
Bc. Jozef Starove – uviedol, že pozeral uznesenia OZ z minulých rokov, niektoré veci sa opakujú,  
                                 treba ich riešiť, aby neprišli do zabudnutia /napr. opiľovanie líp / 
Ing. Dušan Michalove – navrhuje informačnú tabuľu zo dvora obecného úradu premiestniť ku  
                                        vitrínam na námestí, tam viac občanov číta oznamy, do dvora OcÚ  
                                        občania málo chodia, zároveň treba všetky dôležité oznamy dávať na web  

-oslovila ho p. Beáta Kocková, že živý plot pri bytovke 377 by bolo treba   
  vypíliť, keď vychádzajú autá smerom od Rinky na Sklársku ulicu,   
  nevidieť z pravej strany na cestu, môže dôjsť k dopravnej nehode 

 
Ing. Jaroslav Faťara - uviedol, že za posledné tri týždne  zmizli v obci 2 bicykle, máme kamery  
                                       a zlodej sa nenašiel 
 
 
11. Rekapitulácia  uznesení  
 
Predseda návrhovej komisie Mgr. Ivan Urda prečítal prijaté uznesenie č. 3/2017.   
 

Uznesenie č. 3/2017 
    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 30. júna 2017 
 
1.Berie na vedomie:   
   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ 
   b  Správu nezávislého audítora  z overenia individuálnej ročnej závierky za rok 2016 
   c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2016  
   d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Rozpočtovému opatreniu č.2/2017 
   e/ Žiadosť Jána Melicha a manž. Mgr. Andrei Melichovej, bytom Málinec, Urbárska 137/13  
       o odkúpenie pozemku 
   f/ Informáciu starostu obce o možnosti výstavby bytov v obci Málinec  
 
2. Schvaľuje:  
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Ivan Urda 
                                                       členovia – Juraj Janšto, Ing. Jaroslav Faťara 
    b/ Celoročné hospodárenie  za rok 2016 bez výhrad 
    c/ Rozdelenie prebytku rozpočtu na rok 2016 nasledovne: 

3. Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv na bytové domy postavené s pomocou ŠFRB 
v sume 899,--€ v zmysle zákona č. 182/1993 a 443/2010Z.z. 

4. Tvorbu rezervného fondu v sume 32.228,93 €, upraveného o nevyčerpané dotácie   
    d/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky konkrétne: 

3. Rekonštrukciu strechy ŠJ pri  ZŠ v sume 3.401,58 € vo výške vlastného vkladu 
4. Rekonštrukciu Urbárskej a Vrecovej ulice   vo výške 28.827,35 € 

    e/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009    
       Z.z., zapísanej na LV č. 742, par.č. 474/1, zastavané plochy o výmere 18 m2, za účelom  
       umiestnenia garáže, vybranému záujemcovi, ktorým je Marek Machala, Sklárska 382/2,  
       Málinec, nar.  30.7.1985, na dobu určitú 10 rokov. Výška nájomného je stanovená 0,80 €/m2  
       a rok, so začatím nájmu od 1.8.2017. 
   f/Výšku stočného pre rok 2017 nasledovne: právnické osoby   0,90 €/ m3 
                                                                            fyzické osoby     0,80 €/ m3 
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   g/ Dodatok č.1, k Zmluve o pôžičke, uzatvorenej dňa 23.12.2015, medzi veriteľom            
       Teslux s.r.o. ,Ferienčíkova 18, Bratislava a dlžníkom –Obec Málinec, Námestie SNP 474/1,  
       Málinec 
   h/ Dotáciu o výške 200 € pre OZ Málinec na spolufinancovanie oddychovej zóny, na nákup  
      prvkov detského ihriska 
    i/ Odpísanie pohľadávky ZŠ Málinec z podsúvahovej evidencie účtu 784 v sume 1030,12 € 
    j/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV 742, č.p. 854/5 o výmere 260 m2- záhrada,  
      č.p. 854/6 o výmere 48 m2- zastavaná plocha, č.p. 854/7 o výmere 233 m2-zastavaná plocha,  
      celkom výmera 541 m2, podľa geometrického plánu č. 46545077-34/2017, zo dňa 13.6.2017,   
      vyhotoveného Ing. Martinom Falťanom  
   k/Zámer na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV 742, č.p. 854/1 o výmere 274 m2- záhrada,  
       podľa geometrického plánu č. 46545077-34/2017, zo dňa 13.6.2017,  vyhotoveného           
      Ing. Martinom Falťanom 
   l/ Rozpočtové opatrenie č.2/2017 – aktualizácia rozpočtu k 30.6.2017  
 
 
3. Ukladá:  
    a/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu na rok 2016 podľa bodu 2/c  
        tohto uznesenia 
        Termín: rok 2017  
    b/ OcÚ, použiť prostriedky rezervného fondu podľa  bodu 2/d tohto uznesenia 
        Termín: rok 2017 , 2018  
    c/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/e tohto uznesenia 
        Termín: júl 2017  
    d/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného, podľa bodu 2/f tohto uznesenia 
        Termín: rok 2017,2018 
    e/ OcÚ, zabezpečiť plnenie Dodatku č. 1, podľa schválenia v bode 2/g tohto uznesenia 
       Termín: rok 2017/2018 
    f/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre OZ, podľa bodu 2/h tohto uznesenia  
       Termín: júl 2017  
   g/ OcÚ vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodov 2/j a  2/k tohto uznesenia 
        Termín: august 2017   
   h/ OcÚ a stavebnej komisii urobiť obhliadku možných pozemkov pre výstavbu garáží v obci 
       Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
   i/ OcÚ, vykonať verejný prieskum záujmu o nové byty 
      Termín: august 2017  
 
4.Vyhlasuje: 
    Obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl.Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, § 9a, ods.1, písm. a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a článku 5, ods.1, písm.a, Zásad hospodárenia s majetkom obce Málinec 
o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k majetku obce Málinec – osobné 
motorové vozidlo – tov.značka, typ – Škoda Felícia, ev.č. 
 PT 299 AC, výrobné číslo vozidla- karosérie-TMBEFF613YO293313/1999, farba-modrá metalíza, 
číslo TP- SC 436603, rok výroby – 1999.  
 
 
5. Určuje:  
    Minimálnu výšku kúpnej ceny za predmet obchodnej verejnej súťaže v sume 300,-- €. 
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6. Volí: 
    Komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov, podaných navrhovateľmi v rámci obchodnej 
verejnej súťaže a na oznámenie výsledkov súťaže, v zložení:  
  

1. Ing. Jaroslav Faťara – poslanec OZ 
2. Pavel Čáni 
3. Mgr. Ružena Grulišová 

 
 
 
12.Záver 
 
     Starosta obce Ing. Igor Čepko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o 17.30 hod. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

                                            Zapísala:  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


