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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v  Málinci, konané dňa 10.5.2018 
 
Prítomní: 

1. Mgr. Ľuboslav Jablonský 
2. Ing. Dušan Michalove 
3. Bc. Jozef Starove 
4. Juraj Janšto 
5. MVDr. Ľuboš Tatranský 
6. Mgr. Ivan Urda 

Ospravedlnení: Ing. Víťazoslav Zákopčan, Ing. Jaroslav Faťara, Ján Kvasnica 
Hlavná kontrolórka: Jana Kančová 
Zapisovateľka:  Milota Kupcová 
Overovatelia zápisnice:  Bc. Jozef Starove, Ing. Dušan Michalove 
 
Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Čepko, konštatoval, že z celkového počtu 9 
poslancov je prítomných 5, Juraj Janšto bude sa dostaví neskoršie, OZ je uznášania schopné. 
Oboznámil poslancov s programom  zasadnutia : 
Program: 

1. Zahájenie  
2. Voľba návrhovej komisie  
3. Plnenie uznesení OZ 
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2018 
5. Informácia o podaní majetkového priznania starostu za rok 2017 
6. Informácia o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku 
7. Odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce 
8. Prenájom obecného majetku 
9. Návrh Štatútu obce Málinec 
10. Prejednanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska 
11. Prejednanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu telocvične 
12. Informácia o stave prípravy rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 
13. Prejednanie došlých žiadostí 
14. Rôzne  
15. Rekapitulácia uznesení 
16. Záver 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo uvedeným programom ? 
Z celkového počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo: 
Hlasovanie:     za: 5           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:  MVDr. Ľuboš Tatranský, Mgr. Ľuboslav Jablonský 



 

 

Pripomienky neboli. 
Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   
Z celkového počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo:    Za:  5        proti: 0           zdržal sa:  0 
Poslanci  jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie uznesením č. 2/2018 v bode 2/a. 
 
3. Plnenie uznesení OZ 
 
   Predkladal starosta obce 
Na zasadnutí OZ  14.3.2018, uznesením č. 1/2018, v bode 3 bolo uložené 
a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii, previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného  
    majetku obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie – správa bude predložená na   
    dnešnom zasadnutí 
b/ OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí v roku 2018 – splnené 
c/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v byt .domoch 515 a 130 - splnené 
d/ OcÚ, zabezpečiť spracovanie nového Komunitného plánu soc. služieb obce Málinec 
     zatiaľ nesplnené – termín je do konca roka 2018 
e/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti pre p. Jána Melicha a manž.- zatiaľ nesplnené, termín je  
    do konca júna 2018 
f/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľností - splnené 
g/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti pre p. Janu Findrovú - splnené 
h/ OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti o NFP - Nákup technológie na spracovanie biologicky   
     rozložiteľného odpadu na obecnom kompostovisku“ - splnené  
i/ OcÚ, zabezpečiť odborné posúdenie príčiny tvorby plesní v byte p. Jána Najmajera a prijatie   
        účinných opatrení na odstránenie súčasného stavu- zatiaľ nesplnené 
k/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti – schválené  
l/  OcÚ, zabezpečiť zmenu územného plánu obce Málinec s ohľadom na výstavbu 8 b.j.,       
    detského ihriska v starej škole a miest na výstavbu garáží v obci Málinec – nesplnené, termín je   
    rok 2018 
m/ OcÚ, zapracovať do návrhu rozpočtu obce Málinec na rok 2019 aj finančné prostriedky na  
        odkúpenie pozemku č.p. 437/7 a č.p. 438/7               Termín: ako v texte  
n/ OcÚ, preveriť postup pri odpredaji bytových domov Mlynská 510,511 
Ingrida Lacková – informovala, že pokiaľ požiada nadpolovičná väčšina nájomníkov, obec je 
povinná odpredať byty. Zatiaľ má záujem o odkúpenia 8 nájomníkov, nemusíme byty odpredať. Tí 
nájomníci, ktorí požiadali o odpredaj do 31.12.2016, budú mať cenu bytu nižšiu, vypočítanú podľa  
starých predpisov. Po roku 2016 cena bytu bude určená znaleckým posudkom, budú to vyššie sumy.  
Mgr. Jablonský Ľ. - čo bude so správcom bytov, keď spoločenstvo nemá nadpolovičnú väčšinu ? 
Starosta – správcom ostáva obec, treba sa rozhodnúť, či to ideme predávať alebo nie. Správa bytov 
bude komplikovaná. Keď si neodkúpia všetci, obec bude musieť zabezpečovať všetko a tí, čo si 
odkúpia byty nič.  Keď nepožiadala nadpolovičná väčšina, nemáme povinnosť odpredať byty.  
Mgr. Jablonský Ľ. - navrhuje hlasovať za odpredaj bytov, aj keď nie je záujem nadpolovičnej 
väčšiny 
Bc. Starove J. - navrhuje tento bod preložiť na nasledujúce zasadnutie OZ. Treba zistiť podrobnejšie 
informácie a treba tiež upozorniť tých, ktorí si neodkúpia, že sa im navýši fond opráv 
Ingrida Lacková – odpredaj bytov sa dá urobiť aj na splátky, keby si odkúpili všetci 
Starosta – je to nákladná záležitosť, možno by bolo dobré preložiť tento bod na nasledujúce 
zasadnutie OZ, zistíme viac informácií. 



 

 

Ingrida Lacková – oslovíme všetkých či by si nechceli kúpiť byt na splátky, ceny budú rôzne tí,čo 
dali žiadosti do 31.12.2016 budú mať nižšie ceny. Máme podklady z roku 2011 od realitnej 
kancelárie Noreka Lučenec, dáme ich zaktualizovať nejakej firme.  
Starosta –  navrhol, že do nasledujúceho zasadnutia OZ zabezpečíme cenovú ponuku na odpredaj 
bytov v bytových  domoch 510 a 511. 
Poslanci s návrhom súhlasili, uznesením č. 2/2018 uložili  v bode 3/e OcÚ, zabezpečiť cenovú 
ponuku na odpredaj bytov Mlynská 510,511 
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
  
o/ Stavebnej komisii, vykonať obhliadku pozemku pre umiestnenie garáže na základe žiadosti 
    p. Dušana Slávika – splnené, stavebná komisia doporučuje umiestniť garáž cca 10 m od asfaltovej  
    komunikácie – zápis stavebnej komisie je priložený k zápisnici ako príloha 
 
Pripomienky z 14.3.2018  
-Predkladal starosta obce   
- plot v ev.cintoríne sa nám podarilo navýšiť o 1 m 
- urgovali sme požiadavku na opravu štátnej cesty v Ip. Potoku a zároveň sme urgovali aj požiadavku 
na spoje do Poltára cez sobotu a nedeľu. Zatiaľ sme nedostali odpoveď. 
- vodu v Ip. Potoku sme opravovali, nájomníci majú aj osobné spory / zatvárajú vodu/ 
- kocky pod kontajnerom pri J.Urdovi v Školskej ulici sú urobené 
- spomaľovače v Školskej ulici – Ing. Faťara zabezpečuje písomnú požiadavku občanov 
- p. Trčan v priebehu 2 týždňov dá preč garáž pri bytovkách 510,511 
- smerek by bytovkách 510,511 zatiaľ nie je spílený 
- práčovňu v bytovkách 510 ,511 sme zatiaľ neupravovali, tieto práce budú robiť keď bude zlé 
   počasie  
- osvetlenie ku p. Podhorovej Adriane sme zatiaľ nerobili 
Mgr. Jablonský uviedol, že pokiaľ by sa tam budú nové garáže, bolo by dobré osvetlenie. Posledný 
stĺp je pri J.Čánimu a pri Ipli, chýba tam jeden stĺp. 
Starosta – pôjdeme to pozrieť 
Poslanci vzali informáciu na vedomie -   uznesením č. 2/2018, v bode 1/a 
 
 
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2018 
   - 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 31.3.2018 tak, ako bolo predložené? 
Hlasovanie: Za: 5     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 2/2018 v bode 2/b plnenie rozpočtu 
obce Málinec k 31.3.2018. 
 
5. Informácia o podaní majetkového priznania starostu za rok 2017 
- informoval predseda  komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Dušan Michalove 
 
Komisia v zložení: Ing, Dušan Michalove, Mgr. Ľuboslav Jablonský a Juraj Janšto,  zasadala 
9.5.2018, aby prejednala oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa 



 

 

ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. k 31.3.2017 za kalendárny rok 2017.  
Oznámenie starostu obce Ing. Igora Čepka bolo podané v termíne, na obecný úrad bolo doručené 
26.3.2018. Komisia doporučuje doplniť predmetné oznámenie v časti „C“ v bodoch 1 a 2, nakoľko 
nie sú uvedené všetky LV, ktoré komisia porovnávala s katastrom nehnuteľností.  
Starosta uviedol, že doplní chýbajúce LV. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky,  , uznesením č.2/2018, bod 1/b vzali na vedomie 
Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce Málinec k 31.3.2018. 
 
6. Informácia o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku 
    -písomne vypracovala Mgr. Ružena Grulišová, správa poslancom bola zaslaná spolu s pozvánkou 
na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
Vyraďovacia komisia zasadala dňa 17.4.2018 o 13.30 hod.na obecnom úrade , urobila obhliadku 
predmetov navrhnutých na vyradenie. Likvidačná komisia zasadla 25.4.2018 o 14.00 hod., na 
základe zápisu vyraďovacej komisie vykonala likvidáciu vyradených predmetov podľa návrhu. 
Podrobne je to rozpísané v správe, ktorá je priložená k zápisnici ako príloha. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky. Uznesením  č. 2/2018, v bode 1/c vzali na vedomie,  
Informáciu o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku . 
 
 
7. Odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce 
    - predkladal starosta obce 
a/ Urbárska lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Málinec – cenová ponuka 
    ULS podala dňa 8.3.2018 žiadosť o odkúpenie pozemku č.p. 789/4 o výmere 150 m2. Obecné 
zastupiteľstvo v Málinci na svojom zasadnutí dňa 14.3.2018 schválilo zámer o predaji obecného 
majetku na uvedenú parcelu. Zámer bol zverejnený dňa 16.3.2018, cenová ponuka na odkúpenie 
pozemku bola doručená na obecný úrad dňa 18.4.2018 a to od ULS, pozemkové spoločenstvo 
 
 
 Málinec, ktorá ponúka sumu 0,90 €/m2 t.j. celkom 135 €. Viac cenových ponúk nebolo.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. 
Málinec a to č.p. CKN 789/4, zastavaná plocha o výmere 150 m2, vybranému záujemcovi, ktorým je 
Urbárska lesná spoločnosť, pozemkov spoločenstvo, Hlavná 479/44, Málinec 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. ? 
Hlasovanie: Za: 5     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 2/2018 v bode 2/c Priamy odpredaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., 
zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec a to č.p. CKN 789/4, zastavaná plocha o výmere 150 m2, 
vybranému záujemcovi, ktorým je Urbárska lesná spoločnosť, pozemkov spoločenstvo, Hlavná 
479/44, Málinec 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 uznesením č. 2/2018, uložilo v bode 3/a OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v 
zmysle bodu 2/c tohto uznesenia                        Termín: júl 2018  
 



 

 

b/ Denisa Hroncová r.Tomaníková, Hradište 133 – cenová ponuka 
 
    Dňa 13.3.2018 predložila žiadosť o odkúpenie pozemku č.p. 784/6 o výmere 11 m2. 
    Obecné zastupiteľstvo v Málinci na svojom zasadnutí dňa 14.3.2018 schválilo zámer o predaji 
obecného majetku na uvedenú parcelu. Zámer bol zverejnený dňa 16.3.2018, cenovú ponuku na 
odkúpenie pozemku doručila na obecný úrad dňa 5.4.2018  p. Denisa Hroncová r. Tomaníková ktorá 
ponúka sumu 0,90 €/m2 t.j. celkom 9,90 €. Viac cenových ponúk nebolo.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z., CKN č.p.784/6 o výmere 11 
m2, ktorá vznikla rozdelením parcely číslo 784/4, vedenej na LV 742, geometrickým plánom  č.j. 
36624039-199/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Denisa Hroncová r. Tomaníková nar. 
5.6.1981, bytom Hradište 133 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. ? 
Hlasovanie: Za: 5     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 2/2018 v bode 2/d Priamy odpredaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona č. 258/2009 Z.z. 
, CKN č.p. 784/6 o výmere 11 m2, ktorá vznikla rozdelením parcely číslo 784/4, vedenej na LV 
742, geometrickým plánom  č.j. 36624039-199/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Denisa 
Hroncová r. Tomaníková nar. 5.6.1981, bytom Hradište 133 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 uznesením č. 2/2018, uložilo v bode 3/b OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v 
zmysle bodu 2/d tohto uznesenia                        Termín: júl 2018  
 
 
8. Prenájom obecného majetku 
- predkladal starosta obce 
 
a/ Julius Trčan Málinec, Nová 501/10 – cenová ponuka  
 
    Dňa 1.3.2018 predložil žiadosť o prenájom pozemku č.p. 795/1 o výmere 28 m2. Obecné 
zastupiteľstvo v Málinci na svojom zasadnutí dňa 14.3.2018 schválilo zámer na prenájom obecného 
majetku na uvedenú parcelu. Zámer bol zverejnený dňa 16.3.2018, cenovú ponuku na prenájom 
pozemku doručil na obecný úrad dňa 18.4.2018  p. Július Trčan ktorý ponúka sumu 0,15 €/m2 t.j. 
Viac cenových ponúk nebolo.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky . Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a,ods.9, zákona 258/2009 Z.z. zapísanej na LV 
742, CKN č.p. 795/1, časť o výmere 28 m2, vybranému záujemcovi, ktorým je Július Trčan, bytom 
Nová 501/10, na dobu určitú 10 rokov, od 1.6.2018.Výška nájomného je stanovená 0,15 €/m2 a rok ? 
Hlasovanie: Za: 5     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 2/2018 v bode 2/e  Prenájom 
nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a,ods.9, zákona 258/2009 Z.z.zapísanej na 
LV 742, CKN č.p. 795/1, časť o výmere 28 m2, vybranému záujemcovi, ktorým je Július Trčan, 
bytom Nová 501/10, na dobu určitú 10 rokov, od 1.6.2018. Výška nájomného je stanovená     
0,15 €/m2 a rok .  Zároveň OZ uznesením č. 2/2018, uložilo v bode 3/c OcÚ, zabezpečiť 
prenájom nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/e tohto uznesenia          Termín: máj 2018  
 



 

 

b/ Dušan Slávik Málinec, Okružná 143/36 – žiadosť o prenájom pozemku 
    Na predchádzajúcom zasadnutí OZ uložilo stavebnej komisii urobiť obhliadku pozemku na 
základe, žiadosti p. Slávika. Jedná sa o prenájom CKN p.č. 847/1 v k.ú. Málinec. Časť tejto parcely o 
výmere 15 m2 chce p. Slávik do prenájmu na umiestnenie plechovej garáže pre osobné vozidlo. 
Predseda stavebnej komisie Bc. Jozef Starove uviedol, že na základe terénnej obhliadky bolo zistené, 
že presne na tomto mieste je  označené vedenie rozvodu plynu a je tam umiestnená šachta.  
Na základe dohovoru s p. Slávikom, nakoľko ide len o dočasné umiestnenie garáže, komisia 
doporučuje, aby si garáž umiestnil na tejto parcele , ale umiestni ju cca 10 m od asfaltovej 
komunikácie a bude ju situovať smerom ku bytovke 515/21.  
Starosta – keďže p. Slávik súhlasí s návrhom stavebnej komisie, OZ môže vyhlásiť zámer na dočasný 
prenájom pozemku.  
Poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený zámer na dočasné 
prenajatie pozemku z CKN 847/1 o výmere 15 m2 ? 
Hlasovanie: Za: 5     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 2/2018 v bode 2/g Zámer na dočasné 
prenajatie pozemku z CKN 847/1 o výmere 15 m2. 
Zároveň uznesením č. 2/2018 v bode 3/f uložilo Zverejniť zámer na prenájom pozemku v 
zmysle schválenia v bode 2/g tohto uznesenia               Termín: máj 2018 
 
 
9. Návrh Štatútu obce Málinec 
- predkladal starosta 
Písomne vypracoval JUDr. Milan Gombala v zmysle platných predpisov. Poslancom bol návrh 
Štatútu obce zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiet prílohu tejto zápisnice. Starosta uviedol, že 
niektoré veci máme podrobnejšie rozpracované vo VZN a vnútorných predpisoch.  
Ing. Michalove D. - v časti Kronika obce sa uvádza, že zápisy do kroniky schvaľuje obecné 
zastupiteľstvo. 
Starosta odpovedal – zápisy sa najskôr predkladajú kultúrnej komisii, potom OZ a následne sa 
zapisujú do kroniky.  
Poslanci nemali viac pripomienok. Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený Štatút obce 
Málinec ?  
Hlasovanie: Za: 5     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 2/2018 v bode 2/f Štatút obce Málinec, 
zároveň v bode 3/d uložili OcÚ, zabezpečovať a riadiť činnosť pri samospráve v zmysle 
schváleného štatútu               Termín: trvalý  
  
10. Prejednanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska 
- predkladal starosta obce 
Ministerstvo zdravotníctva vydalo výzvu na výstavbu a rekonštrukciu zdravotných stredísk – centrá 
integrovanej zdravotnej starostlivosti /CIZS/. Obec Málinec je v zozname oprávnených obcí, ktoré 
môžu čerpať finančné prostriedky. Spádová oblasť Málinec – Cinobaňa – Ozdín. Sme na prvom 
mieste, máme právo uchádzať sa o NFP. Do 8.6.2018 je potrebné podať projektový zámer včetne 
štúdie + predpokladaný rozpočet. Ak bude zámer posúdený kladne, môžeme podať žiadosť o NFP. 
Maximálna suma je do 783.000 €, 5% je spolufinancovanie. Na rekonštrukciu zdravotného strediska 
sme už podávali žiadosť 4-krát, vždy bez úspechu, dosiahli sme málo bodov. Pokiaľ by sme do toho 
išli, žiadosť by sme dávali v 10/2018. Oprávnené aktivity sú výstavba nových budov, modernizácia a 
rekonštrukcia existujúcich budov, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných 
a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, zabezpečenie materiálno-technického 



 

 

vybavenia, dodávka zdravotníckej techniky , zariadenia a vybavenia, budovanie a modernizácia IKT 
infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákup softvérového 
vybavenia, budovanie bezbariérových prístupov, opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti 
budov. 
 Sú stanovené podmienky, ktoré musíme spĺňať: všeobecný lekár na plný úväzok, detský lekár na 0,5 
úväzok a gynekológ na 0,2 úväzok.  Aby sme sa mohli uchádzať o túto dotáciu, na našej web stránke 
sme zverejnili informáciu, že obec sa chce uchádzať o túto dotáciu. Ak to neodsúhlasíme, stiahneme 
to z webu, ale do 8.5. to muselo byť zverejnené. OZ by sa malo rozhodnúť, či schválime podanie 
projektovej žiadosti. Robili by sme to cez nejakú firmu, je ich viac. Za vypracovanie projektového 
zámeru si účtujú 1.000 €, za vypracovanie žiadosti o NFP 2000 €. V prípade, že žiadosť nebude 
schválená, neúčtujú si. Po schválení žiadosti si niektoré firmy účtujú 5000 €, iné 2,5 % zo 
schváleného NFP. V tom sú už aj monitorovacie správy. Máme veľkú šancu získať finančné 
prostriedky ak všetko vydokladujeme a splníme podmienky. Máme spracované projekty na 260 tis.€ 
aj na 350 tis. €, podľa toho, čo všetko bolo oprávnené. Dáme urobiť štúdiu,bude to orientačný 
rozpočet, dáme ho do zámeru. Pokiaľ bude zámer kladne posúdený, môžeme podať žiadosť o NFP.  
MVDr. Tatranský Ľ. - ako dostaneme gynekológa do obce ? 
Starosta – dáme požiadavku na VÚC, že sme zapojený do tohto programu, budú hľadať po svojej 
linke, samozrejme môžeme ho hľadať aj my. Musíme ho zabezpečiť, projekt by nebol úspešný.  
Ing. Michalove I. - MUDr. Gasperová nie je ochotná chodiť ani na 4 hodiny denne, chodí na 4 hod. 
týždenne. Ona má deti vo svojom obvode pridelené, je to jej dobrá vôľa, že chodí do Málinca. Dala si 
podmienku, nájomné platí 10 € mesačne.  Choré deti pôjdu do Poltára. Určite si obvod nepustí. 
MVDr. Tatranský Ľ. - nakoniec to skrachuje to na detskej lekárke,  nie na gynekoĺógovi 
starosta – predpokladám, že tieto podmienky bude potrebné zachovať na nejakých 5 rokov, nikto 
nám nedá písomne, že najbližších 5 – 6 rokov tu bude, ani táto doktorka to nedá.  Tam potom bude 
len zmluvný vzťah pokiaľ sa prihlási do tohto programu. Cez VÚC sa to bude takto organizovať,  
musia urobiť zmluvy, budú ich nútiť,  aby zmluvy mali v týchto centrách /CIZS/ a nie inde.  
Ing. Michalove D. - treba si pozrieť štatistiky, 15 detí sa narodí, približne toľko ľudí aj zomrie. 
Nesúhlasím s týmto projektom. Je nás stále menej, cesty máme zlé, neasfaltujeme ich, pretože nie sú 
financie a v najbližšej dobe ani nebudú. Ak bude projekt 500 tis. €, treba nám 25 tis. € 
spolufinancovanie, gynekológ keď príde, musí mať techniku v ambulancii, zubár tiež. Určite je to 
dobré a isto do toho niekto pôjde ale pre nás to nie je dobré. Cinobaňa má viac obyvateľov a nejde do 
toho, overoval som si to  
Starosta – nie sú oprávnení, pokiaľ my nepôjdeme do toho, môže ísť Cinobaňa 
Mgr. Jablonský Ľ. - nesúhlasím s tým, čo tu bolo povedené, pretože niektoré veci treba 
zrekonštruovať. Ak máme ísť tým, smerom, že sa neoplatí  mať niektorých lekárov, odpílime si 
dedinu. Cinobaňa do toho nejde, ale má nového zubára aj všeobecného lekára. Bolo by vhodné do 
toho ísť. Ale nie je mi jasný ten postup, čo znamená, že ideme do toho. Teraz schválime, aby bola 
podaná  žiadosť nejakou firmou, nevieme akou firmou a za akých podmienok. 
Starosta – Ministerstvo potrebuje od nás uznesenie, že súhlasíme s podaním žiadosti, že 
zabezpečíme spolufinancovanie vo výške 5 %. O žiadnej firme sa teraz nehovorí. Ale musíme sa 
dohodnúť s nejakou firmou, sami to neurobíme.  
Mgr. Jablonský Ľ. - súhlasím s rekonštrukciou OZS,je to dobrá investícia,  priestory detskej 
ambulancie sú žalostné. Máme nárok na základný štandard. Treba si však dať pozor, nie ísť do toho 
za každých podmienok a za každú cenu.  Ak ideme hlasovať, že ideme do toho a zatiaľ nás to nič 
nestojí, som za . Ak nie, tak sa rozprávajme ako to zabezpečíme z vlastných zdrojov.  
Bc. Starove J. - máme len % informácií, podmienky nie sú presne povedané, hlasujeme do rizika a 
potom to musíme hradiť z nášho rozpočtu.  



 

 

Starosta – teraz nemáme viac informácií len tie, ktoré sú vo výzve. Nevieme koľko to bude stáť, 
musíme dať urobiť nejaký rozpočet. Projektant podľa výzvy povie , čo treba a urobí rozpočet.  
MVDr. Tatranský- musí mať gynekológ zariadenú ambulanciu, kto zaplatí vybavenie ? 
Starosta – vybavenie a zariadenie je  v oprávnených výdavkoch ale teraz nevieme, čo tam treba a  
koľko to bude stáť 
Mgr. Jablonský Ľ. -  vybavenie ambulancie je dobrá vec, len tie podmienky aké budú, ak ideme 
hlasovať, že chceme ísť do toho a zatiaľ nás to nič nestojí – ja som za. 
starosta – ak schválime, že ideme do toho, musíme vybrať firmu, ktorá nám spracuje zámer, vybrali 
by sme tú najlepšiu  ponuky 1000 € za spracovanie projektového zámeru, 2000 € za vypracovanie 
žiadosti,  a po schválení 5000 € ak nebudeme úspešní, všetko nám vrátia. Toto je najvýhodnejšia 
ponuka. 
Melich Drahomír – máme priestory pre tieto ambulancie ? Máme priestory pre gynekológa, keď 
sme nemali priestory pre lekáreň ? 
Starosta – nemali sme priestory pre laboratórium pre lekáreň. Máme priestory pre všeobecného 
lekára, pre detskú lekárku, pre zubára. Keďže nemáme zubára, bude tam gynekológ. Tieto 
podmienky by sme spĺňali. Buď do toho ideme alebo nie. Žiaden projekt nejde bez rizika.  
Juraj Janšto – začíname už byť trochu opatrní.V minulosti sme veľa vecí odsúhlasili v dobrej vôli, 
že je to solídna firma, ale už sme sa toľko krát popálili. Rekonštrukcia zdravotného strediska je určite 
dobrá vec, všetko je dobré, čo sa pre túto obec urobí, nemôžeme ostať stagnovať na jednom mieste. 
Je dobré, že sa okolo tejto veci diskutuje, už sme sa trochu ostrieľali. 
Starosta  - ani jeden projekt nie je bez rizika 
Ing. Michalove D. - Kalypso nám už zaplatilo dlh? Aj tí nás oklamali. 
Starosta – je to na súde, čo s tým teraz. Teraz keď každý je klamár a zlodej, tak nepustime do obce 
nikoho a nerobme nič. Takto to nemôžeme brať. Každý jeden projekt je riziko. Keď projektant robí 
projekt, vtedy ešte nevie, čo budú oprávnené výdavky.  
Bc. Starove J. - ak by sme do tohto projektu išli, máme financie na spolufinancovanie ? 
Ing. Michalove I. - teraz ich nemáme, museli by sme možno zobrať úver 
starosta – teraz to nevieme riešiť, keď budeme mať rozpočet, potom sa rozhodneme koľko máme a 
koľko bude úver. Ďalšie náklady budú na verejné obstarávanie.  
Ing. Michalove I. - ak sa budú robiť monitorovacie správy a nedosiahneme gynekológa a  detského 
lekára na 4 hod. denne , bude to nemerateľný ukazovateľ, budeme vracať dotáciu. 
Starosta – bude to zazmluvnené, sú to základné podmienky, bude to súčasťou projektovej žiadosti, aj 
lekár môže porušiť, môže kľudne lekár odstúpiť. Všetko je to riziko.  
Mgr. Jablonský Ľ. - je to veľmi dobrá vec, ale je to strašne vysoko  
Ing. Michalove I. - čo je prioritou zdravotného strediska? Ak tam treba urobiť strechu a okná, môže 
sa to urobiť z rezervného fondu, ktorý sa bude prerozdeľovať v júni 2018. Okná možno prejdu z 
projektu, ktorý sme dávali.  
Viac pripomienok nebolo starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené  
a/ Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej  
        zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  
        a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
    b/ Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú  
        ambulantnou formou. 
    c/ Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených  
        výdavkov projektu a žiadaných NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j.  
        maximálne  41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 
    d/ Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou  
        o partnerstve. ? 



 

 

Hlasovanie: Za: O     proti: 0        zdržal sa:6 
Starosta skonštatoval, že poslanci  neschválili uznesením č. 2/2018 v bode 4/ 
a/ Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej  
       zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  
        a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 
    b/ Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú  
        ambulantnou formou. 
    c/ Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených  
        výdavkov projektu a žiadaných NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j.  
        maximálne  41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 
    d/ Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva  
        zmluvou o partnerstve. 
Ing. Michalove Iveta – navrhuje do júnového OZ , keď sa bude prerozdeľovať rezervný fond, zistiť, 
aké by boli náklady na strechu alebo výmenu okien a dverí, ak by sme to robili z vlastných zdrojov.   
 
11. Prejednanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu telocvične 
       - informoval starosta obce 
Ministerstvo školstva SR vydalo výzvu na rekonštrukciu telocviční. Do 15.5.2018 bolo potrebné 
podať žiadosť o NFP, spolufinancovanie je minimálne 10 %, doporučujú 25 – 30 %. Výška dotácie 
na postavenie novej TV je 150 tis. €, na rekonštrukciu dávajú 80 tis. €. Celkom je tam 9 mil.€. 
Do tohto projektu nevieme ísť, ak dáme 10 % spolufinancovanie – to je málo. Je to šité na väčšie 
obce a mestá a na väčšie školy.  
Mgr. Zákopčanová H. - zadné drevené dvere na TV sú zlé, fučí tam, uniká teplo, bolo by dobré ich 
vymeniť 
Viac pripomienok nebolo, poslanci vzali na vedomie uznesením č. 2/2018, v bode 1/d informáciu  
starostu o vyhlásenej výzve Ministerstva školstva SR na rekonštrukciu telocviční.  
 
12. Informácia o stave prípravy rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 
      - informoval starosta obce  
 Dostali sme dotáciu 30 tis. € na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Zmluva s DPO SR ešte nie je 
podpísaná, prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Dodávateľ nesúhlasil s projektom, 
boli tam nejaké nezrovnalosti. Museli sme upraviť PD. Zrušili sme súťaž, požiadali sme projektanta   
o doplnenie a úpravu projektu. Už by mali byť zaslané nové výzvy na predloženie cenových ponúk. 
V priebehu dvoch týždňov budú vyhodnotené cenové ponuky, bude podpísaná zmluva s dodávateľom 
stavby a následne bude podpísaná zmluva s DPO SR. Najneskôr do 15.11.2018  budú práce 
zrealizované.  
Melich D. - je zmluvne určené, dokedy to treba zrealizovať, nie je to časove obmedzené ? 
Starosta – zmluvu ešte nemáme, do 2 rokov od podpísania zmluvy by sa to malo zrealizovať. 
Melich D. - kto robí verejné obstarávanie na dodávateľa stavby ? 
Starosta  - Robí nám to BOVAP Lučenec p. Žilková.  
Viac pripomienok nebolo poslanci vzali na vedomie uznesením č. 2/2018, v bode 1/e informáciu 
starostu o priebehu zabezpečovania rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.  
 
13. Prejednanie došlých žiadostí 
- predkladal starosta obce 
a/ Klub vojenskej histórie Rimavská Sobota – žiadosť o odkúpenie poľnej kuchyne 
    Zaslali nám žiadosť o odkúpenie poľnej kuchyne PK-26 H, ktorú sme dostali darom  v roku 2007. 
V tom období mala hodnotu 48.628 Sk. V súčasnosti ju vedieme v evidencii v hodnote 830 €. Chceli 



 

 

by ju odkúpiť za symbolickú sumu. Pri odpredaji sa musíme riadiť  v zmysle Zásad  hospodárenia     
s majetkom obce. Ak to chceme odpredať, musíme schváliť 3-člennú vyraďovaciu komisiu, ktorá 
obhliadne predmetnú vec, určí to ako prebytočnú vec  a OZ môže vyhlásiť zámer na odpredaj z 
majetku obce.  
Mgr. Urda I. - navrhuje dať to do šrotu, dajú nám tam potvrdenie o odovzdaní a oni nech si to zo 
šrotu zoberú a nech sa zaviažu, že nám urobia nejakú ukážku  na Jánskych dňoch.  
Ing. Michalove I. - škoda, že túto žiadosť žiadosť nepredložili v decembri 2017, aby sme to dali na 
vyradenie z inventára 
Lacková I. - navrhuje dať im to do 12/2018 do prenájmu za 1 € 
starosta – navrhuje žiadosť vziať na vedomie a do budúceho zasadnutia OZ preveríme možnosti 
odpredaji poľnej kuchyne.  
Poslanci s týmto návrhom súhlasili 
Uznesením č. 2/2018, v bode 1/f vzali na vedomie žiadosť Klubu vojenskej histórie Rimavská 
Sobota o odkúpenie poľnej kuchyne a zároveň v bode 3/g uložili OcÚ, preveriť možnosti 
odpredaja poľnej kuchyne                          Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
 
b/ Veronika Fodorová Málinec, Mlynská 510/15 – žiadosť o výmenu bytu 
     Žiada o výmenu 2-izbového bytu v bytovom dome Mlynská 510/15 za 3-izbový, nakoľko má       
2 deti , ktoré nemajú vlastnú detskú izbu.  
Keďže obec v súčasnom období nemá k dispozícii voľný väčší byt, poslanci vzali na vedomie 
uznesením č. 2/2018, v bode 1/g Žiadosť Veroniky Fodorovej, bytom Málinec, Kinová 340/10     
o výmenu bytu.  
 
14. Rôzne 
      -starosta informoval o rozpracovaných projektoch:  
a/ TJ -rekonštrukcia zavlažovacieho systému tréningovej plochy– získali sme dotáciu 10 tis. € zo 
Slovenského futbalového zväzu,  spolufinancovanie je 25% - 3.300 €.  Keď sme začali robiť VO, 
získali sme firmy, ktoré to budú robiť, bolo nám povedané, že podľa tohto projektu to nebude 
fungovať. Zháňame niekoho, kto nám projekt upraví. Radšej to teraz nebudeme robiť. To nie je 
náročná akcia, v lete by sme to mali zrealizovať. 
b/Cesta do  Stupníka – dostali sme 5000 € dotáciu , tam je 5 % spolufinancovanie, v súčasnom 
období  prebieha VO na výber dodávateľa 
c/ Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – o tom sme už dnes hovorili, v súčasnom období prebieha 
VO na dodávateľa stavby 
d/ Stanovište autobusov – p. Vógel S. sa sťažoval, nesúhlasí s tým, aby parkovali pri jeho dome. 
Parkovali už aj pri bytovkách lesnej správy. Tam tiež boli sťažnosti, občania nesúhlasili. Volal              
p. Matuška zo SAD Lučenec, že do Málinca ani neprídu, že ich nechceme.  Nakoniec sme  dohodli  
parkovanie pri sklárni. Ubytovanie im zabezpečí p. Martin Kancko, ktorý zrekonštruuje nejakú 
miestnosť pri obchode, pripraví pre nich ubytovanie. Bude mať uzavretú so SAD zmluvu o nájme. 
Od mája by tam mali parkovať.  
 
Bc. Starove J. - treba písomne upozorniť BBSC na odstránenie kríkov na hlavnej  ceste smer  
                          Málinec- Rovňany, od jesene sa to rozrástlo, treba ich osloviť nech s tým niečo robia  
                        - výmena stĺpov v obci – máme 2 stĺpy v chodníku na Hlavnej ulici pri Kanckovcoch a 
                          bytovke 222, bolo by dobé ich vymeniť a dať mimo chodníka 
starosta – výmena stĺpov prebieha podľa projektu, nevieme, či tieto dva stĺpy sú v projekte, zistíme to 
Mgr. Jablonský Ľ. - treba zistiť aj za stĺp, ktorý je  1m od môjho domu, smerom do Urbárskej ulice  
 



 

 

Juraj Janšto – v Ipli sa veľmi rozrastá burina pohánkovec, je to invázna rastlina, treba zavolať  
                          pracovníkov zo ŽP , cestári to nevykášajú, je to veľmi nebezpečné 
                        - pochválil opravenú čakáreň v Dobrom Potoku, dobre to vypadá 
                        - treba upozorniť ľudí, aby nedávali odpad ku kontajnerom, ktorý tam nepatrí / pod 
                          lipami pri kontajneroch sú opreté veľké okná z rodinného domu/ 
                        - mali by sme sa uberať smerom- cestovného ruchu , keby bola nejaká výzva na 
                          zvoničku v obci. Zbytočne tá budova chátra, treba ju sprístupniť občanom napr. ako                    
                          výhľadňu . Cudzí ľudia si ju fotia 
starosta – možno sa bude dať niečo urobiť cez MAS, na jeseň by sa mali rozbehnúť prvé projekty.  
Bude to trvať 4 roky, 13 obcí MAS bude môcť čerpať 1,5 mil €, v priebehu budúceho roka by sa 
mohlo podariť niečo urobiť so zvoničkou 
Ing. Michalove D. - mal pripomienku ku kontajnerom v Hute, je tam veľký neporiadok, treba to 
upratať 
starosta  - bol to pozrieť, je tam kopa handier, aktivační pracovníci to upracú a na druhý deň je to tak 
isto. V hute v cintoríne je plný kontajner, odpad z cintorína tam nie je. Je tam plno handier, nábytok.  
Mgr. Jablonyký Ľ. - strecha v ŠJ tečie – mal otázku, či išla nejaká reklamácia ?.Treba to ísť pozrieť,         
                                   strop v jedálni je vlhký 
                                 - kedy budú robiť prechod pre chodcov v hornej časti obce ? 
Ingrida Lacková – odpovedala, že o týždeň by to mali prísť urobiť 
Mgr. Jablonský Ľ. - treba dotiahnuť brano v bytovke 510,511 
                                 - okolo bytoviek 510,511 je veľká tráva, treba ju pokosiť. Bolo by dobré určiť 
                                    poradie na kosenie, prečo cesty kosia prvé ? Bytovky sú obecný majetok, platí    
                                   sa  tam nájom, je tam po pás trávy. 
Starosta – uviedol, že nemáme ľudí, ktorí by robili s krovinorezmi. Nevieme kedy zabezpečíme 
kosenie cintorínov, máme 5 cintorínov.  Dali sme spoločnú požiadavku cez ÚPSVR na 50j. ,zatiaľ sa 
nič nedeje 
Mgr. Jablonský Ľ. - v akom stave sú pozemky na garáže, nejaký zámer na prenájom pozemkov , 
ľudia by už mali záujem o výstavbu garáží 
starosta  - budeme to riešiť cez zmenu územného plánu, malo by to byť do konca roka 
Ing. Michalove Iveta – keďže je problém s kosením, možno by sme mohli na dohodu zobrať 
niekoho na pokosenie cintorínov, jednorázovo zaplatiť. Len, aby to bol človek, ktorý nezničí 
krovinorez. 
Starosta – dali sme požiadavku na Úrad práce na par.50j, tam doplácame 20% z obecných, uvidíme, 
zatiaľ ešte nemáme vybraného človeka.      
 
15. Rekapitulácia uznesení 
Predseda návrhovej komisie Mgr. Ivan Urda , prečítal prijaté uznesenie č. 2/2018 
 
 

Uznesenie č. 2/2018 
    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 10. mája 2018 
 
1.Berie na vedomie:   
   a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ 
   b/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce Málinec k 31.3.2018 
   c/ Informáciu o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku  
   d/ Informáciu  starostu o vyhlásenej výzve Ministerstva školstva SR na rekonštrukciu telocviční 
   e/ Informáciu starostu o priebehu zabezpečovania rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 



 

 

   f/ Žiadosť Klubu vojenskej histórie Rimavská Sobota o odkúpenie poľnej kuchyne 
   g/Žiadosť Veroniky Fodorovej, bytom Málinec, Kinová 340/10 o výmenu bytu 
 
2. Schvaľuje:  
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Mgr. Ivan Urda 
                                                       členovia – MVDr. Ľuboš Tatranský, Mgr. Ľuboslav Jablonský 
    b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2018 
    c/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
        zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec a to č.p. CKN 789/4, zastavaná  
        plocha o výmere 150 m2, vybranému záujemcovi, ktorým je Urbárska lesná spoločnosť,  
        pozemkov spoločenstvo, Hlavná 479/44, Málinec 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. 
    d/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9a, ods.1, písm. c,  
        zákona č. 258/2009 Z.z. , CKN č.p. 784/6 o výmere 11 m2, ktorá vznikla rozdelením parcely  
        číslo 784/4, vedenej na LV 742, geometrickým plánom  č.j. 36624039-199/2017, vybranému  
        záujemcovi, ktorým je Denisa Hroncová r. Tomaníková nar. 5.6.1981, bytom Hradište 133      
        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. 
    e/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a,ods.9, zákona 258/2009 Z.z. 
        zapísanej na LV 742, CKN č.p. 795/1, časť o výmere 28 m2, vybranému záujemcovi, ktorým  
        je Július Trčan, bytom Nová 501/10, na dobu určitú 10 rokov, od 1.6.2018. Výška nájomného  
        je stanovená 0,15 €/m2 a rok .  
    f/  Štatút obce Málinec 
    g/ Zámer na dočasné prenajatie pozemku z CKN 847/1 o výmere 15 m2    
 
3. Ukladá:   
    a/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/c tohto uznesenia   
        Termín: júl 2018   
    b/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/d tohto uznesenia   
        Termín: júl 2018   
    c/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/e tohto uznesenia  
        Termín: máj 2018  
    d/ OcÚ, zabezpečovať a riadiť činnosť pri samospráve v zmysle schváleného štatútu 
        Termín: trvalý  
    e/ OcÚ, zabezpečiť cenovú ponuku na odpredaj bytov Mlynská 510,511 
        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
    f/ Zverejniť zámer na prenájom pozemku v zmysle schválenia v bode 2/g tohto uznesenia 
       Termín: máj 2018 
    g/ OcÚ, preveriť možnosti odpredaja poľnej kuchyne 
        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
 
 
4. Neschvaľuje: 
    a/ Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej  
        zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  
        a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 



 

 

    b/ Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú  
        ambulantnou formou. 
    c/ Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených  
        výdavkov projektu a žiadaných NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j.  
        maximálne  41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 
    d/ Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou  
        o partnerstve. 
 
 
 
 
15. Záver 
 
     Starosta obce Ing. Igor Čepko  poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  17.40 hod 
 
 
 
 
  
                   I. overovateľ                                                II. overovateľ  

 
 
 
 
 
 
 
Zástupca starostu:                                          Starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Zapísala:  
 


