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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 13.12.2018 

 

Prítomní:  

1. Mgr. Ľuboslav Jablonský 

2. Juraj Janšto 

3. Ján Kvasnica 

4. Ing. Dušan Michalove 

5. Bc. Jozef Starove 

6. Ivan Karlík 

7. Ján Semerák 

8. Mgr. Peter Turic 

 

Ospravedlnení:   Ľubomír Jakuba 

Hlavná kontrolórka: Jana Kančová 

Zapisovateľka:  Milota Kupcová 

 

 

Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Lacko, konštatoval, že z celkového počtu 9 

poslancov je  prítomných 8, OZ je uznášania schopné. 

Oboznámil poslancov s programom  zasadnutia : 

Program: 

1. Zahájenie  

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Plnenie uznesení OZ 

5. Zriadenie komisií, voľba predsedov komisií 

6. Schválenie sobášiacich 

7. Návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií  

8. Rozdelenie obvodov poslancov pre volebné obdobie 2018-2022 

9. Doplnenie členov do Rady školy 

10. Schválenie KPSS 2018-2022 

11. Plán zasadnutí OZ 2019 - návrh 

12. Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2018 

13. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 13.12.2018 

14. Schválenie dotácií na rok 2019 

15. Žiadosť o preplatenie dovolenky Ing. Igora Čepka 

16. Odpredaj nehnuteľností z majetku obce 

17. Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2019 

18. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na roky 2019 – 2021 

19. Rozpočet obce Málinec na roky 2019 - 2021 

20. Prejednanie došlých žiadostí 

21. Rôzne  

22. Diskusia  
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23. Rekapitulácia  uznesení  

24. Záver 

 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo uvedeným programom ? 

Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:     za: 8         proti:  0             zdržal sa:  0   

Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

    Starosta obce predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. Mgr. Peter Turic 

                                                                                                          2. Bc. Ivan Karlík 

Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

Hlasovanie:  za:8          proti:  0              zdržal sa: 0  

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Turic            2. Bc. Ivan Karlík 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda:  Mgr. Ľuboslav Jablonský 

Členovia:  Ján Kvasnica, Ing. Dušan Michalove 

Pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

Z celkového počtu 8 poslancov hlasovalo:              Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/b 

Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Mgr. Ľuboslav Jablonský, členovia –  Ján Kvasnica,          

Ing. Dušan Michalove 

 

4. Plnenie uznesení OZ 

 

   Predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ  dňa 17.10.2018, uznesením č. 6/2018, v bode 3 bolo uložené: 

a/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľností – splnené, cenové ponuky boli doručné a budú 

    predložené na schválenie na dnešnom OZ 

b/ OcÚ, zabezpečiť vykonanie  inventarizácie majetku obce Málinec v zmysle schválenej  

       Smernice – plní sa, správa bude predložená na nasledujúcom OZ 

c/ OcÚ, vykonať prerozdelenie investičného majetku – plní sa 

d/ Riaditeľovi ZŠ v Málinci, preveriť možnosti zriadenia špeciálnej triedy v ZŠ Málinec – riaditeľ ZŠ 

    to zabezpečuje,  t.č. je nemocný, na nasledujúcom OZ poskytne informácie , 

e/ OcU, zabezpečiť prekrytie schodísk Na štadióne 130/2 –zatiaľ to nie je splnené,  starosta uviedol,  

    že do konca roka to už nestihneme, zajtra to pôjdeme pomerať, v tomto roku by sme zakúpili   

    materiál a robiť to budeme v budúcom roku. Treba sa rozhodnúť , či to urobíme z plechu alebo  

    lexanu 

    Bc. Jozef Starove – navrhuje lexan, nech je tam aj svetlo, poslanci nemali pripomienky    

f/ OcÚ, zahrnúť do rozpočtu obce na rok 2019 náklady na opiľovanie nebezpečných stromov       

       v obci v sume 5000 € - splnené,  
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    g/ Zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 rekonštrukciu Mlynskej ulice vo výške 2000 € 

        -  splnené  

    h/ Zahrnúť do plánu investičných akcií na rok 2019 opravu vybraných chodníkov v obci- splnené  

Poslanci vzali informáciu na vedomie - uznesením č. 8/2018, v bode 1/a. 

 

5. Zriadenie komisií, voľba predsedov komisií 

    Starosta obce spolu so zástupcom starostu spracovali návrh na zriadenie komisií pri OZ na volebné 

obdobie 2018 - 2022. V minulom volebnom období boli zriadené nasledovné komisie: 

1. Komisia výstavby a stavebného poriadku  

2. Kultúrno-športová komisia 

3. Sociálna komisia  

4. Komisia pre ochranu verejného záujmu  

5. Finančná komisia  

6. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

Doporučujú sociálnu komisiu zrušiť, nakoľko Mgr. Zuzana Čepková zabezpečuje sociálnu agendu a 

robí to veľmi dobre. p. Juraj Janšto, predseda sociálnej komisie uviedol, že komisia roky nezasadala, 

nakoľko to nebolo potrebné.  Zároveň doporučujú zriadiť komisiu pre občianske záležitosti, ktorá 

bude zabezpečovať hlavne svadby,  pohreby a iné  obrady a komisiu agroturizmu, turizmu a 

cestovného ruchu. Obec je členom MAS Hornohrad, táto miestna akčná skupina je zameraná väčšinou 

na agroturizmus, cestovný ruch a v budúcom roku by mali začať vychádzať výzvy, ktoré budú 

orientované na agroturizmus a cestovný ruch. Bolo by dobré spropagovať našu obec. Máme v katrastri 

chatu Ipeľ, ktorú navštevujú Maďari, prechádzajú našou obcou a možno by bolo dobré ukázať im 

zvoničku, múzeum alebo aj biofarmu, ktorá je v Ipli.  

Juraj Janšto – uviedol, že priemysel v našej obci už asi nebude fungovať a zrovna  včera prebehla        

v médiách informácia, že okres Poltár bude podporovaný v oblasti cestovného ruchu. Máme krásnu 

dolinu a treba ju spropagovať. Komisia by mala byť zložená z ľudí, ktorí sa pohybujú v cestovnom 

ruchu, mala by mať široké spektrum rozsahu.  

Mgr. Peter Turic – mal otázku, ako vlastne komisie fungujú? Či sa stretávajú na základe požiadavky  

                              starostu, alebo sa stretávajú pravidelne? Čo je ich náplňou práce? 

Starosta – uviedol, že v zmysle zákona je komisia poradný orgán starostu, zvoláva ju predseda raz 

štvrťročne , tu bolo zaužívané, že komisia sa zvolávala na podnet starostu. Najviac zasadala stavebná 

komisia, predseda ju zvolal, v terénne urobili obhliadku, spísali stanovisko a informovali poslancov.  

Kultúrno-športová komisia zabezpečovala rôzne akcie ako sú Jánske dni, Deň detí, oslavy 

oslobodenia obce, turnaje . 

Mgr. Jablonský – uviedol, že ani nevedel, že v minulom volebnom období bola zriadená finančná 

komisia keďže ani raz nebol jej predseda vyzvaný predložiť nejaké stanovisko. Táto komisia by mala 

byť zložená z fundovaných ľudí s ekonomickým vzdelaním, malo by sa dohliadnuť na jej činnosť, aby 

reálne zasadala a aby sa reálne vyjadrovala dôležitým veciam.  

Starosta súhlasil s týmto návrhom. Zároveň uviedol, že pokiaľ sa budú riešiť dôležité projekty ako i 

rozpočet obce, všetky potrebné materiály budú komisiám a  poslancom k dispozícii na OcÚ. 

Kedykoľvek sa môžu informovať u ekonómky obce ako i hlavného kontrolóra obce.  

Ing. Michalove Iveta – uviedla, že finančná komisia každý rok do konca januára mala zasadnutie a 

robili kontrolu dokladovej inventarizácie, odkontrolovali súvahové stavy a to je základový  dokument, 

ktorý ide na audit. O dokladovej inventúre sa na zasadnutie OZ nepredkladala správa, len o fyzickej 

inventúre.  

Viac pripomienok nebolo, starosta obce predložil návrh na zriadenie komisií pri OZ v Málinci: 

     a/ Komisiu výstavby a stavebného poriadku 

     b/ Kultúrno – športovú komisiu 
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     c/ Komisiu pre ochranu verejného záujmu 

     d/ Finančnú komisia  

     e/ Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

     f/ Komisia pre občianske záležitosti  

     g/ Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu 

Pripomienky neboli starosta dal hlasovať kto je za predložený  návrh?   

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:              Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 8/2018 v bode 3. Zriadili komisie 

pri OZ v Málinci:        a/ Komisiu výstavby a stavebného poriadku 

                                    b/ Kultúrno – športovú komisiu 

                                    c/ Komisiu pre ochranu verejného záujmu 

                                    d/ Finančnú komisia  

                                    e/ Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

                                    f/ Komisia pre občianske záležitosti  

                                    g/ Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu 

 

Voľba predsedov komisií:  

Starosta obce predložil návrh na predsedov jednotlivých komisií.  

1.Starosta predložil  návrh na predsedu Komisie výstavby a stavebného poriadku- poslanec Bc. 

Jozef Starove, ktorý túto funkciu vykonával aj v minulom volebnom období  a súhlasí s týmto 

návrhom. 

Pripomienky zo strany poslancov neboli  

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby Bc. Jozef Starove  bol predsedom Komisie výstavby 

a stavebného poriadku ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:    Za: 8             proti:0                zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že Bc. Jozef Starove bol  jednohlasne zvolený za   predsedu Komisie výstavby 

a stavebného poriadku. 

2. Starosta predložil návrh na predsedu  Kultúrno – športovej komisie- poslanec Ján Kvasnica, 

ktorý súhlasil s návrhom 

Pripomienky zo strany poslancov neboli  

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby Ján Kvasnica bol predsedom Kultúrno-športovej komisie? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:    Za: 8             proti:0                zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že p. Ján Kvasnica bol jednohlasne zvolený za  predsedu Kultúrno-športovej 

komisie. 

3.  Starosta predložil návrh na predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu – poslanec 

Mgr. Ľuboslav Jablonský, ktorý súhlasí s návrhom  

Pripomienky zo strany poslancov neboli  

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby Mgr. Ľuboslav Jablonský bol predsedom  Komisie pre ochranu 

verejného záujmu? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:    Za: 8             proti:0                zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že Mgr. Ľuboslav Jablonský bol jednohlasne zvolený za predsedu  Komisie pre 

ochranu verejného záujmu. 

4.  Starosta predložil návrh na predsedu Finančnej komisie – poslanec Ing. Dušan Michalove, 

ktorý súhlasí s návrhom 

Pripomienky zo strany poslancov neboli  

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby Ing. Dušan Michalove bol predsedom Finančnej komisie? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:    Za: 8             proti:0                zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval,že Ing. Dušan Michalove bol jednohlasne zvolený za predsedu Finančnej komisie. 
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5.  Starosta predložil návrh na predsedu Komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

- poslanec Bc. Ivan Karlík, ktorý súhlasí s návrhom 

Pripomienky zo strany poslancov neboli  

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby Bc. Ivan Karlík bol predsedom Komisie na prešetrovanie 

a vybavovanie sťažností ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:             Za: 8             proti:0                zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že Bc. Ivan Karlík bol jednohlasne zvolený za predsedu Komisie na prešetrovanie 

a vybavovanie sťažností . 

6.  Starosta predložil návrh na predsedu Komisie pre občianske záležitosti – poslanec Juraj 

Janšto, ktorý súhlasí s návrhom 

Pripomienky zo strany poslancov neboli  

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby Juraj Janšto bol predsedom Komisie pre občianske záležitosti ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:             Za: 8             proti:0                zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že Juraj Janšto bol jednohlasne zvolený za predsedu Komisie pre občianske 

záležitosti.  

7.  Starosta predložil návrh na predsedu Komisie agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu – 

poslanec Ján Semerák, ktorý súhlasí s návrhom 

Pripomienky zo strany poslancov neboli  

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby Ján Semerák bol predsedom  Komisie agroturizmu, turizmu a 

cestovného ruchu ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:             Za: 8             proti:0                zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že Ján Semerák bol jednohlasne zvolený za predsedu Komisie agroturizmu, 

turizmu a cestovného ruchu . 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 8/2018 v bode 4. zvolili 

predsedov komisií pri OZ nasledovne: 

Komisia výstavby a stavebného poriadku                     Bc. Jozef Starove 

Kultúrno – športová komisia                                          Ján Kvasnica 

Komisia pre ochranu verejného záujmu                       Mgr. Ľuboslav Jablonský 

Finančná komisia                                                             Ing. Dušan Michalove 

Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností      Bc. Ivan Karlík 

Komisia pre občianske záležitosti                                   Juraj Janšto 

Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu     Ján Semerák  

Zároveň OZ uznesením č. 8/2018  uložilo v bode 5/a predsedom komisií pri OZ, na nasledujúce 

OZ predložiť členov komisií. 

Starosta obce pre informáciu uviedol, že členovia Komisie na ochranu verejného záujmu musia byť len 

poslanci OZ, postačí keď bude 3 – členná . Ostatné komisie môžu byť zložené z poslancov a občanov 

obce. Zároveň uviedol, že by bolo dobré zvoliť kvalitu a nie kvantitu členov komisií.  

Predsedovi kultúrnej a športovej komisii oznámil, že p. Marcela Balogová telefonicky oznámila, že by 

chcela byť členkou tejto komisie, pracuje so súborom Málinčok, treba sa s ňou skontaktovať.  

Ing. Michalove Iveta – požiadala predsedov komisií, aby informovali svojich členov, že budú prihlásení   

                                     do Sociálnej poisťovne a pokiaľ by boli na PN, treba to oznámiť na OcÚ              

                                     p. Mgr. Faťarovej. Zároveň by bolo dobré, aby podpísali súhlas s členstvom   

                                     v komisii, pretože v minulosti niektorí ani nevedeli, že sú členmi nejakej komisie  

Bc. Jozef Starove –  bolo by dobré, aby  členovia komisie podpísali tento súhlas na OcÚ, aby to bolo  

                                 písomne 

starosta – je to dobrá pripomienky, buď to podpíšu na OcÚ, alebo to podpíšu predsedovi komisie  

Ing. Dušan Michalove - treba vyhotoviť nejaké tlačivo ,kde bude uvedené, že súhlasia s členstvom          

                                       v komisii a  členovia ho podpíšu 
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6. Schválenie sobášiacich 

    Starosta obce uviedol, že v zmysle zákona je  sobášiacim  automaticky starosta a zástupca starostu a 

mal by byť zvolený aj jeden poslanec v prípade ich neprítomnosti.  

Starosta obce predložil návrh, aby týmto poslancom bol Mgr. Ľuboslav Jablonský.  

Mgr. Jablonský – otvorene povedal, že nemá veľký záujem o túto funkciu 

Bc. Jozef Starove – súhlasí s návrhom starostu na sobášiaceho  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby boli schválení sobášiaci  pre obdobie 2018 – 2022 nasledovne: 

Ing. Igor Lacko, Juraj Janšto, Mgr. Ľuboslav Jablonský ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo: Za: 7         proti:0        zdržal sa: 1 / Mgr. Jablonský / 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/c  sobášiacich       

pre obdobie 2018 – 2022 nasledovne: Ing. Igor Lacko, Juraj Janšto, Mgr. Ľuboslav Jablonský.  

 

7. Návrh Zásad odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií 

- predkladal starosta obce 

Písomne vypracovaný návrh zásad odmeňovania dostali poslanci spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež 

prílohu tejto zápisnice.  

Starosta obce pre informáciu uviedol, že v minulosti boli odmeny poslancov nasledovné: 15 € za účasť 

na zasadnutí OZ a 10 €  mesačne paušálna odmena.  

Bc. Jozef Starove – predložil návrh 20 € / jedno zasadnutie a 15 € mesačne paušálna odmena 

Juraj Janšto – uviedol, že tieto odmeny navrhol Ing. Faťara Pavel a roky sa neupravovali  

Ing. Dušan Michalove – súhlasí s návrhom výšky odmien 

Poslanci súhlasili s výškou odmien a doplnili ju do zásad odmeňovania. 

Anna Kančová – uviedla, že aj pracovníci obce sa tiež zúčastňujú OZ, nikdy nemali za to zaplatené a  

                           ani náhradné voľno za zasadnutie nemali 

starosta obce – uviedol, že týmto sa budeme zaoberať na porade pracovníkov obce 

Odmena pre zástupcu starostu – v minulom období bola 95 € mesačne, starosta obce navrhuje čiastku 

150 € mesačne na toto volebné obdobie.  

Mgr. Faťarová uviedla, že pokiaľ by starosta obce bol mimo viac ako 30 dní a bol by poverený zástupca  

                         starostu , vtedy sa vypláca iným spôsobom 

Ing. Dušan Michalove – uviedol, že je to dôležitá  funkcia a mala by byť ohodnotená 

Mgr. Peter Turic – pokiaľ s tým zástupca starostu spokojný, nemá námietky 

Bc. Jozef Starove – súhlasí s výškou odmeny a zároveň uviedol, že pokiaľ by vykonával nejakú prácu  

                                navyše, môže mu OZ schváliť odmenu 

Poslanci s týmto návrhom súhlasili, výšku odmeny doplnili do zásad odmeňovania. 

Odmeny pre predsedu a členov komisií -  starosta obce pre informáciu uviedol, že v minulom období 

boli odmeny nasledovné: 12 €/ zasadnutie pre predsedu komisie a 10 €/zasadnutie pre členov komisie 

Ing. Dušan Michalove predložil návrh: 20 €/zasadnutie pre predsedu komisie a 15 €/zasadnutie pre  

                                                               členov komisie 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu, uvedené čiastky doplnili do zásad odmeňovania.  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby boli schválené zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu 

starostu obce a predsedu a členov komisií tak ako boli doplnené ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo: Za: 8         proti:0        zdržal sa: 0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/d Zásady 

odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií, zároveň OZ 

uložilo v bode 5/b OcÚ, zabezpečiť odmeňovanie zástupcu starostu obce a predsedu a členov 

komisií  v zmysle schválených Zásad v bode 2/d  tohto uznesenia. 
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Mgr. Jablonský – pri akciách organizovaných obcou ako sú napr. Jánske dni treba odmeňovať aj  

                             občanov obce, ktorí sa aktívne zapájajú  do týchto podujatí. Je taká doba, že zadarmo  

                             už nikto nechce robiť. Doporučuje do budúcna urobiť návrh odmien pre týchto  

                             občanov.   

Poslanci nemali pripomienky s návrhom súhlasili . Uznesením č. 8/2018 v bode 5/k uložili OcÚ, 

vypracovať návrh na odmeňovanie občanov aktívne zapojených do obecných akcií 

Termín: do nasledujúceho OZ 

Mgr. Jablonský Ľ.  - treba zistiť ako funguje odmeňovanie v iných obciach 

Kančová Anna – niekde to funguje tak, že oficiálne má dohodu o vykonaní práce jeden človek a  

                         financie sa rozdelia pre viac ľudí, aby sa nemuselo toľko ľudí prihlasovať do poisťovne 

Ing. Michalove Iveta – úplne oficiálne by bolo, keby sa zakúpilo niečo, čo ten človek potrebuje napr.  

                                     potraviny 

 

 

8. Rozdelenie obvodov poslancov pre volebné obdobie 2018-2022 

    Starosta obce spolu so zástupcom starostu vypracovali návrh poslaneckých obvodov, ktorý bol 

písomne doručený poslancom spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Bc. Ivan Karlík – uviedol, že časť Salaš, ktorú má v obvode vôbec nepozná, viac by mu vyhovoval  

                            obvod č. 3, nakoľko je to časť Huta, v ktorej sa denne pohybuje a pozná tam ľudí 

Ján Kvasnica – poslanec za obvod č. 3  súhlasí s výmenou obvodu , nakoľko Salaš dobre pozná a  

                         výmena obvodu mu vyhovuje 

Bc. Jozef Starove – uviedol, že každý je poslancom pre celú obec. Ak je potrebné robiť nejaký prieskum  

                              v teréne – sú stanovené obvody jednotlivým poslancom 

Juraj Janšto – poslanec predkladá požiadavky občanov na OZ za celú obec , nie len za svoj obvod, je   

                      úplne jedno kto má ktorý obvod 

Starosta prečítal rozdelenie obvodov s tým, že obvod č. 3 bude mať Bc. Ivan Karlík a obvod č. 8         

Ján Kvasnica a dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené takéto rozdelenie poslaneckých obvodov? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:                Za: 8         proti:0        zdržal sa: 0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/e 

rozdelenie poslaneckých obvodov a zároveň uložili v bode 5/c poslancom OZ vykonávať 

poslaneckú činnosť vo svojich obvodoch v období 2018-2022.  

 

9. Doplnenie členov do Rady školy 

    Starosta obce informoval, že do RŠ pri ZŠ v Málinci boli za obec delegovaní členovia: Ing. Igor 

Čepko, Mgr. Ivan Urda, Ján Kvasnica a Bc. Jozef Starove. 

Vzhľadom k tomu, že Ing. Igorovi Čepkovi a Mgr. Ivanovi Urdovi z dôvodu straty mandátu zaniká 

členstvo v RŠ a je potrebné delegovať nových členov.  

Mgr. Jablonský Ĺ. - je podpredsedom RŠ pri ZŠ pre informáciu poslancom uviedol, že RŠ má                  

                                4 zástupcov obce, zriaďovateľ má právo kedykoľvek odvolať týchto zástupcov,  

                                 robí sa to hlavne pri komunálnych voľbách. Najskôr je potrebné odvolať starých  

                                 členov až potom môže OZ delegovať nových členov RŠ. Ďalšou otázkou je, či 

delegovanie členov  má prejednávať OZ alebo nemá. Ak nie je v štatúte obce uvedené inak, tak môže    

v tomto smere konať priamo starosta obce. V štatúte našej obce nemáme takúto delegačnú právomoc 

danú. Požiadal poslancov, či má niekto návrh, aby takúto právomoc malo obecné zastupiteľstvo alebo  

to bude v právomoci starostu ? Pokiaľ to bude  v právomoci starostu, OZ uznesením len berie na 

vedomie informácii starostu o odvolaní členov RŠ a zároveň berie na vedomie informáciu starostu         

o delegovaní nových členov RŠ.  

Ing. Michalove D. - bolo by to také objektívnejšie, keby obecné zastupiteľstvo navrhovalo členov RŠ  
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Mgr. Jablonský Ľ. - je veľa takých návrhom, ktoré má v právomoci starosta a OZ berie len na vedomie   

                                informáciu starostu v zmysle platnej legislatívy. Podotkol, že chcel len upozorniť aj  

                                na takúto možnosť, OZ nemusí schvaľovať členov RŠ, len musí niekto z poslancov  

                                predložiť takýto návrh. 

Ing. Michalove I. - bolo by dobré vysvetliť podstatu RS pre nových poslancov 

Mgr. Jablonský Ľ.- RŠ volí a odvoláva riaditeľa školy, vyjadruje sa rozpočtu, k výchovno-vzdelávacej  

                                činnosti, zasadá 4-krát ročne, zasadnutie trvá cca 1 hodinu. 

Starosta obce požiadal poslancov, aby sa vyjadrili  k návrhu, aby OZ volilo členov RŠ alebo to bude     

v kompetencii starostu obce. Zároveň uviedol, že do RŠ navrhuje doplniť členov: Ing. Igora Lacka a 

Mgr. Petra Turica.  

Poslanci nepredložili návrh, aby OZ schvaľovalo členov RŠ.  

Uznesením č. 8/2018 vzali na vedomie v bode  v bode 1/d informáciu starostu obce o odvolaní 

členov Rady školy pri ZŠ v Málinci, delegovaných obcou Ing. Igora Čepku, Mgr. Ivana Urdu a     

v bode 1/e Informáciu starostu obce o delegovaní členov do RŠ pri ZŠ Ing. Igora Lacka a           

Mgr. Petra Turica.  

Zároveň uložili v bode 5/d OcÚ, odvolaným členom Rady školy pri ZŠ v Málinci, na základe 

straty mandátu oznámiť ukončenie  členstva v Rade školy                 Termín: december 2018 

 

10. Schválenie KPSS 2018-2022 

      Starosta obce uviedol, že sa jedná o dokument, ktorý je kedykoľvek k nahliadnutiu na web stránke 

obce ako i na obecnom úrade. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb bol zverejnený na web 

stránke k pripomienkovaniu a po schválení na OZ bude opäť zverejnený. Spracovateľom KPSS bolo 

Občianske združenie PRODEM, Hrabovská 145  za úhradu cca 500 €.  

Uvedený dokument bol k nahliadnutiu na zasadnutí OZ, obsahuje úvodnú časť, analytickú časť, 

strategickú časť a záver.  Obec musí mať schválený tento dokument, pretože by sme sa nemohli zapájať 

do niektorých projektov. Po schválení musí byť zaslaný na BBSK, kde bude zaevidovaný. 

Mgr. Čepková Zuzana- uviedla, že celkovým cieľom bolo vytvoriť nejaké opatrenia alebo priority,  

                                      základom bolo udržať tie, ktoré už fungujú ako Komunitné centrum, práčovňu, 

terénnych pracovníkov, opatrovateľskú službu a ďalej bolo navrhnuté zriadiť denný stacionár, sociálny 

taxík,  ďalej sú tam činnosti klubu dôchodcov, športové a kultúrne podujatia.   

Mgr. Jablonský Ľ. - navrhuje do budúcna uviesť v pozvánke k niektorým bodom, že materiál je 

zverejnený na webe, je to dosť obšírny materiál  

Mgr. Čepková Zuzana – uviedla, že  materiály na OZ by sa mohli poslancom zasielať aj e-mailom 

starosta obce – súhlasí s týmto návrhom, možno to bude efektívnejšie, zašleme pozvánku a o niekoľko 

dní materiály.  Niektoré obce majú na web stránke zverejnené telefónny kontakt, e-mail, fotku 

poslancov – pokiaľ s tým budú poslanci súhlasiť, môžeme aj to zverejniť.  

Viac pripomienok nebolo 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  KPSS na roky 2018 – 2022 ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:                Za: 8         proti:0        zdržal sa: 0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/f KPSS 

na roky 2018 – 2022. Zároveň uložili v bode 5/e OcÚ, zaslať KPSS na BBSK     Termín: 12/ 2018 

 

11. Plán zasadnutí OZ 2019 – návrh 

- starosta obce v zmysle pripomienky poslanca OZ Ing. Dušana Michalove vypracoval návrh plánu 

zasadnutí OZ, ktorý dostali poslanci písomne spolu s pozvánkou na zasadnutie a tvorí tiež prílohu tejto 

zápisnice. Zasadnutia by sa mali konať vo štvrtok o 15.00 hod., v zasadačke obecného úradu v časovom 

horizonte každé dva mesiace v termínoch: 21.2., 25.4., 27.6., 26.9., 21.11., 12.12.2019. Zmena termínu 

v prípade potreby môže byť.  
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Mgr. Jablonský Ľ. - podotkol, že v júni bývalo OZ na chate v piatok starosta – tento termín môžeme 

zmeniť na piatok, to nie je žiadny problém 

Viac pripomienok nebolo                                                                                                                     

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený plán zasadnutí OZ 2019? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:                Za: 8         proti:0        zdržal sa: 0                

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/g plán 

zasadnutí OZ 2019. 

 

12. Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2018 

      písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, materiál bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na 

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  

Ing. Michalove uviedla, že tento bod programu musí byť schválený ale sú to neaktuálne údaje, je 

december a plnenie je k 30.9.2018.  

Ing. Michalove D. - prečo máme slabo vyzbierané DzN + za psov ? 

Mgr. Grulišová R. - odpovedala, že sú tam uvedené právnické osoby, ktoré sú v exekúcii cca 8000,-- €,  

                                 ako i občania, ktorí dostávajú upomienky ale neplatia  

Viac pripomienok neboli 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené  plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2018 

?Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:                Za: 8         proti:0        zdržal sa: 0                

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/h 

plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2018  .                                

 

13. Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 13.12.2018 

      písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, materiál bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na 

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  Zároveň bolo poslancom predložené aj stanovisko hlavného 

kontrolóra k aktualizácii rozpočtu k 13.12.2018 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2018, ktoré tvorí prílohu 

tejto zápisnice.  

Ing. Michalove I. - veľmi podrobne informovala o jednotlivých položkách  

Mgr. Jablonský Ľ. - uviedol, že takéto veci by mala prejednávať finančná komisia a na zasadnutí OZ by                 

                                predložila len krátku správu 

Pripomienky neboli 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 na aktualizáciu 

rozpočtu obce Málinec k 13.12.2018 ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:                Za: 8         proti:0        zdržal sa: 0                

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/i 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 13.12.2018 , zároveň 

vzali na vedomie v bode 1/b  stanovisko hlavného kontrolóra k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2018 

k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 13.12.2018.  

 

14. Schválenie dotácií na rok 2019 

- predkladal starosta obce 

a/ DHZ Málinec – žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2019 vo výške 10.000 € 

- žiadajú na PHM, štandardnú a rutinnú údržbu strojového parku, nákup inventára do požiarnej 

zbrojnice / napr. nábytok /, štartovné, občerstvenie súvisiace so súťažami, materiál pre potreby DHZ, 

emisnú kontrolu, STK, školenia, náklady súvisiace s oslavami 120 výročia DHZ. 

Mgr. Zákopčanová H. - bola prítomná na zasadnutí OZ, uviedla, že v budúcom roku budú organizovať  

                                      oslavy 120. výročia DHZ a preto navýšili dotáciu o 2000 € 

Ing. Michalove D. - mal otázku, či má obec dostatok financií na navýšenie dotácií ? 
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Starosta – treba to zvážiť, pretože všetci si môžu žiadať viac 

Ing. Michalove I. - uviedla, že obec okrem hradí DHZ elektrinu v požiarnej zbrojnici, havarijné  

                               a zákonné poistky, 

Semerák J.- 2000 € navýšenie na oslavy je dosť veľa 

Ing. Michalove I. - pokiaľ by sa schválilo 10000 € príspevok, obec už nebude financovať oslavy DHZ ? 

Mgr. Zákopčanová H. - uviedla, že pokiaľ obec bude mať spoluúčasť na oslavách, tak bude postačovať  

                                      dotácia 8000 € ako v minulom roku 

Janšto Juraj – mal otázku pre  Mgr. Zákopčanovú, či im postačujú fin.prostriedky, ktoré im obec ročne   

                       poskytuje, či je suma 8000 € reálna ? 

Mgr. Zákopčanová H. - uviedla, zatiaľ tieto prostriedky vždy strovili 

Starosta predložil návrh, aby sa schválili dotácia vo výške 8000 € ako v minulom roku a potom si môže  

             DHZ dať žiadosť o navýšenie fin. prostriedkov a bude sa tým OZ v nasledujúcom roku  

             zaoberať. Teraz nevieme, čo bude v júni. Potom sa dohodneme, ako obec prispeje na túto akciu. 

             Na tejto akcii by sa mala podieľať obec, DHZ a všetci poslanci. 

Poslanci súhlasili s týmto návrhom. 

Ing. Michalove I. - doporučuje, aby sa dotácie vyúčtovávali nie ku koncu roka ale k polroku a ku koncu  

                              roku a navrhla to doplniť do bodu ukladá tohto uznesenia. 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená dotácia pre DHZ na rok 2019 vo výške 8000 € ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:    Za: 8         proti:0        zdržal sa: 0  

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili dotáciu vo výške 8000 €. 

 

b/ Klub dôchodcov Málinec -  žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2019 vo výške 300,-- € 

    Dotáciu žiadajú na tvorivé dielne, zdravotné prednášky, na dopravu na poznávacie výlety, kultúrno-

spoloč. Tematicko- spoznávaciu činnosť, výstavby, na vstupné na divadelné predstavenia. 

Výšku dotácie požadujú na úrovni minulého roku. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená dotácia pre Klub dôchodcov Málinec  na rok 2019 

vo výške 300 € ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:    Za: 8         proti:0        zdržal sa: 0  

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili dotáciu vo výške 300 €. 

 

c/ ZO SZPB Málinec - žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2019 vo výške 1000,-- € 

    Dotáciu žiadajú využiť na návštevu miest a pamätníkov v našej vlasti, propagáciu významu poslania 

SZPB, úpravu okolia a skrášľovanie prostredia pamätníkov obetiam vojny, občerstvenie spojené s 

brigádami a členských schôdzí, spomienkové kytice, PHM na zabezpečenie dovozu materiálu pri 

organizovaní brigád.  

V minulom roku im bola poskytnutá dotácia vo výške 800 €, žiadajú navýšenie o 200 €. 

Ing. Michalove D. - ZO SZPB žiadala od Urbárskej lesnej spoločnosti Málinec finančné prostriedky na 

zakúpenie elektrocentrály. Neboli im poskytnuté, nakoľko sa jednalo o dosť vysokú čiastku.  

Semerák Ján – navrhuje ponechať pôvodnú sumu dotácie  

Bc. Starove J. - súhlasí s návrhom, aby bolo poskytnutá dotácia na rok 2019  vo výške 800 €. 

Pripomienky neboli 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená dotácia pre ZO SZPB v Málinci  na rok 2019      

vo výške 800 € ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:    Za: 8         proti:0        zdržal sa: 0  

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili dotáciu vo výške 800 €. 
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d/ TJ - Jednota Málinec -  žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2019 vo výške 20.000,-- € 

     Dotáciu žiadajú na poplatky a faktúry SFZ, cestovné pre všetky mužstvá, hosťovanie hráčov, 

odmenu pre trénera, cestovné pre hráčov a rôzne iné výdavky.  

V roku 2018 im bola schválená dotácia vo výške 15.600 €, žiadajú navýšenie o 4.400 €. 

Ing. Elena Melichová – bola prítomná na zasadnutí OZ, zdôvodnila žiadosť a zároveň predložila 

písomne poslancom vyúčtovanie dotácie za rok 2018. Uviedla, že najvyššiu čiastku predstavuje odmena 

pre hráčov z cudzích klubov 9000 €, potom je to PHM 4447,44 €, odmena pre trénera 2.700 €, poplatky 

pre SFZ 4235,13 €, za hosťovanie a prestupy hráčov 1350 €, zimná príprava – 200 €,  za občerstvenie 

hráčov a rozhodcov po zápasoch – 650 €. Výdavky v roku 2018 boli cca 24.00 €. Kompletné 

vyúčtovanie je priložené písomne k zápisnici OZ. Máme dvoch svojich hráčov, nemáme základňu z 

vlastných hráčov.  

Mgr. Turic Peter – najviac nás stoja cudzí hráči A- mužstva . Keď si zoberieme mužstvo z málinských  

                              hráčov najstarší sú Melich a Dibala – najmladší Erik Karlík a Patrik Paprnák, medzi 

nimi je Martin Hajdóci. Je to veľký vekový rozdiel medzi najstaršími a najmladšími hráčmi. Zanedbalo 

sa určité obdobie a nemáme hráčov. Udržať A-mužstvo na nejakej úrovni treba, teraz sú hráči, ktorí 

chcú a bola by škoda to nechať. Na zápasy chodia  na súkromných autách, nie každý je ochotný pretože 

idú len za PHM. Futbal vždy patril do našej obce, máme možno jeden z najlepších štadiónov v okrese.   

Semerák Ján – treba im pomôcť a podporiť ich 

starosta – je tam dobrá partia, ktorá keď jeden povie, že odchádza – odídu všetci 

Bc. Starove J. - nie je proti ak na to máme financie, ak nie hľadajme kompromis 

Mgr. Jablonský Ľ. - navrhol 19000 € dotáciu + zaviazať obec zrekonštruovať mužské WC na štadióne, 

aby  boli kultúrnejšie 

starosta – WC vieme opraviť na budúci rok, nemôžeme im viazať dotáciu  

Ing. Melichová E. - WC predsa nebudú slúžiť len futbalistom, sú tam rôzne iné obecné akcie  

Semerák Ján – treba im dať 20000 € a nešpekulovať s WC a pisoármi, futbal s tým nemá nič spoločné 

Starosta dal hlasovať o návrhu Mgr. Jablonského za schválenie sumy pre futbalový oddiel 19000 € + 

uložiť OcÚ zrekonštruovať WC  

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:    Za: 2 / Mgr. Jablonský Ľ., Ing. Michalove D. /   

                                                                        proti:5        

                                                                        zdržal sa: 1 / Bc. Starove J. / 

Starosta skonštatoval, že tento návrh nebol schválený. 

Starosta dal hlasovať o návrhu 20000 € pre Futbalový oddiel TJ Málinec na rok 2019 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:    Za: 6                 proti:0 

                                                                        zdržal sa: 2  /Mgr. Jablonský Ľ., Ing. Michalove D. /   

Starosta skonštatoval, že poslanci schválili dotáciu vo výške 20000 € pre Futbalový oddiel TJ 

Málinec. 

 

e/ TJ Jednota Málinec- stolnotenis. oddiel - žiadosť o poskyt. dotácie na r. 2019 vo výške  600,-- €  

     Dotáciu žiadajú na nákup stolnotenisových potrieb / rakety, loptičky, sieťky, ohrádky,tričká, čističe 

poťahov, lepidlo na poťahy/, na dopravu na zápasy. V minulom roku im bola poskytnutá dotácia 400 €, 

navýšenie žiadajú z dôvodu používania súkromného auta na zápasy, nakoľko doteraz používali obecné 

auto.   

Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená dotácia 600 € na r. 2019 ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 6     proti:0    zdržal sa: 2 / Ing.Michalove D., Janšto J./ 

Starosta skonštatoval, že poslanci schválili dotáciu vo výške 600 € pre Stolnotenisový oddiel TJ 

Málinec. 

Uznesením č. 8/2018 boli schválené v bode 2/j Dotácie z rozpočtu obce Málinec na rok 2019: 

       - pre DHZ v Málinci v sume 8000,-- € 
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       - pre Klub dôchodcov v Málinci v sume 300,-- € 

       - pre TJ Jednota Málinec – futbalový oddiel  v sume 20000,-- € 

       - pre TJ Jednota Málinec – stolnotenisový oddiel  v sume 600,-- € 

- pre ZO SZPB v Málinci v sume 800,-- € 

Zároveň bolo uložené v bode 5/f OcÚ, poskytnúť dotácie žiadateľom na rok 2019 v zmysle 

schválenia v bode 2/j tohto uznesenia a zároveň ukladá všetkým žiadateľom vyúčtovať použitie 

dotácie k 30.6. a  31.12.2018 príslušného kalendárneho roku              Termín: rok 2019 

 

15. Žiadosť o preplatenie dovolenky Ing. Igora Čepka 

      Bývalý starosta obce žiada o preplatenie dovolenky za rok 2018, ktorú si v stanovenej lehote 

nemohol vyčerpať z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.  

Starosta obce uviedol, že bývalému starostovi skončil mandát , v ďalšom období si ju už nemôže čerpať. 

Jedná sa o 28,5 dňa a je to suma  2467,25 €. Zároveň starosta uviedol, že pokiaľ by OZ neschválilo túto 

žiadosť, môže si to vymáhať súdnou cestou. Treba to ukončiť a žiadosť schváliť.  

Bc. Starove J. - nárok na to má, treba to schváliť, aby nedošlo k súdnym sporom ale je zaujímavé, že si  

                         nevyčerpal ani jeden deň dovolenky, treba si preniesť do ďalšieho roka len určitý počet   

                         dní ako je to v iných organizáciách.  

Janšto J. - je zásadne proti preplateniu dovolenky, ale treba to zaplatiť pre pokoj v dedine, je zarážajúce,  

                  že má niekto na konci roka toľko dní dovolenky 

Ing. Michalove D. - treba tomu predchádzať 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola preplatená nevyčerpaná dovolenka bývalému starostovi Ing. 

Igorovi Čepkovi v rozsahu   28,5 dňa , nakoľko boli splnené podmienky v zmysle zákona č. 253/1994 

Z.z. § 2 ods.2? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/k preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi Ing. Igorovi Čepkovi v rozsahu  8,5 dňa , nakoľko 

boli splnené podmienky v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. § 2 ods.2, zároveň uložili v bode 5/g 

OcÚ, preplatiť nevyčerpanú dovolenku bývalému starostovi Ing. Igorovi Čepkovi v zmysle 

schválenia v bode 2/k tohto uznesenia                   Termín: rok 2019  

 

16. Odpredaj nehnuteľností z majetku obce 

      predkladal starosta obce 

 

a/ Jozef Semerák, Málinec, Salaš 393/2 -  cenová ponuka   

     Na zasadnutí OZ 17.10.2018 bol v zmysle žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti, uznesením č. 

6/2018,v bode 2/b, schválený zámer na odpredaj obecného majetku, ktorý bol zverejnený v obci 

Málinec od 2.11.2018 do 21.11.2018. Jedná sa o nehnuteľnosť vedenú na LV 742, č.p. 5167/1 o výmere 

444 m2 – orná pôda. Znalecký posudok  na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku vypracovala Ing. 

Božena Hadadová, cena bola stanovená 2,93 €/m2.  V zmysle uvedeného zámeru bola na obecný úrad 

doručená jedna cenová ponuka a to od p. Jozefa Semeráka, ktorý ponúka sumu 2,93 €/m2.  

Ing. Michalove D. - uviedol, že za 4 roky sa majetok obce predával za 0,90 €/m2 a teraz je to 2,93 €/m2, 

                                 aj Urbár kupoval pozemok od obce a nerobil sa znalecký posudok 

Kupcová M. - nerobili sme znalecký posudok, pretože Ing. Hadadová nám potvrdila, že už robila pre 

obce  na taký pozemok znalecký posudok, opäť by to bola sume 0,90 €/m2, zbytočne by sme zaň platili. 

Mgr. Grulišová R. - inú hodnotu má pozemok v zastavanom území a inú keď je to orná pôda 

Ingrida Lacková – na ornú pôdu sme ešte nemali vypracovaný znalecký posudok, keď budeme                

                              v budúcnosti predávať takýto pozemok, už nebudeme robiť znalecký posudok 

Michalove D. - Ing. Imreová nekupuje ornú pôdu a má tiež sumu v zámere 2,93 €/m2 
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Mgr. Grulišová –  v zákone je uvedené, že každá pôda má úplne inú hodnotu 

starosta obce – uviedol, že znalecký posudok je vyhotovený jeden spoločný pre p. Semeráka a             

                        Ing. Irmeovú , suma je rovnaká 2,93 €/m2. Obec musí odpredať v zmysle znaleckého  

                        posudku.  

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. 5167/1 o výmere 444 m2 -orná pôda, vybranému záujemcovi, ktorým je Jozef Semerák nar. 

2.11.1967, bytom Málinec,Salaš 393/2, 985 26  Málinec v cene 2,93 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na 

spracovanie kúpno predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6 zákona 258/2009 

Z.z. ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/l 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. 5167/1 o výmere 444 m2 -orná pôda, 

vybranému záujemcovi, ktorým je Jozef Semerák nar. 2.11.1967, bytom Málinec,Salaš 393/2, 985 

26  Málinec v cene 2,93 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno predajnej zmluvy. 

Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6 zákona 258/2009. 

 

b/ Ing. Janette Imreová, Lučenec,Kuzmányho 2 – cenová ponuka 

     Na zasadnutí OZ 17.10.2018 bol v zmysle žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti, uznesením č. 

6/2018,v bode 2/b, schválený zámer na odpredaj obecného majetku, ktorý bol zverejnený v obci 

Málinec od 2.11.2018 do 21.11.2018. Jedná sa o nehnuteľnosť vedenú na LV 742, k.ú. Málinec a to č.p. 

543 o výmere 133 m2 - záhrady a č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavané plochy a nádvoria.  V zmysle 

uvedeného zámeru bola na obecný úrad doručená jedna cenová ponuka a to od Ing. Janette Imreovej v 

cene 2,93 €/m2 v zmysle znaleckého posudku. 

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. 543 o výmere 133 m2 - záhrady a č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavané plochy a nádvoria, 

vybranému záujemcovi, ktorým je Ing. Janette Imreová,nar.10.5.1969 bytom Kuzmányho 2, 984 01 

Lučenec v cene 2,93 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno predajnej zmluvy. Kupujúci 

nie je osobou v  zmysle § 9a, ods.6 zákona 258/2009 Z.z.? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/m 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. 543 o výmere 133 m2 - záhrady a č.p. 

544 o výmere 263 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vybranému záujemcovi, ktorým je Ing. 

Janette Imreová,nar.10.5.1969 bytom Kuzmányho 2, 984 01 Lučenec v cene 2,93 €/m2. Kupujúci 

uhradí náklady na spracovanie kúpno predajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v  zmysle § 9a, 

ods.6 zákona 258/2009 Z.z., zároveň bolo uložené v bode 5/h OcÚ, zabezpečiť odpredaj 

nehnuteľností z majetku obce v zmysle bodu 2/l a 2/m tohto uznesenia.        Termín: rok 2019 

 

17. Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2019 

- písomne vypracovala Ingrida Lacková, poslancom bol materiál zaslaný spolu  s pozvánkou na OZ       

a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Starosta obce požiadal poslancov o vyjadrenie sa k uvedeným 

bodom, prípadne doplnenie tohto plánu 

Bc. StaroveJ. - navrhol zriadiť v obci jedno spoločné fitnes v priestoroch starej školy, uvoľnil by sa byt  

               v SD a ten by bolo dobré zrekonštruovať a použiť na iné účely. Nemáme v obci žiadne  

               priestory na dočasné ubytovanie. Doporučuje sa touto myšlienkou do budúcna zaoberať.  
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             - navrhuje doplniť do plánu výstavby bod 14. Oprava verejného osvetlenia v časti Ipeľ – jedná o   

              osvetlenie v časti , kde má trvalý pobyt p. Juríček Jozef ale sú tam aj ďalší chalupári + doplniť    

              lampu pri p. Tiborovi Krahulcovi v časti Dobrý Potok. V obci Málinec doplniť osvetlenie na  

              Okružnej od p. Semanovej pod p. Turošíka nakoľko je tam a tiež pri moste na Panskej ceste. 

Starosta obce – musíme zistiť, či je možné doplnenie verejného osvetlenia na Okružnej a Panskej ceste,  

              v projekte bol stanovený počet lámp. Čo sa týka Ipeľského Potoka  pôjdeme to pozrieť, 

uvidíme, do plánu môžeme doplniť bod č. 14. Oprava verejného osvetlenia v časti Ipeľ. Poslanci 

jednohlasne súhlasili s doplnením uvedeného bodu do plánu výstavby. 

Mgr. Grulišová R. - uviedla, že aj pri Družstevnej bytovke 484 by bolo potrebné doplniť  jednu lampu,  

                                sú tam veľké jamy a je tam tma 

Janšto Juraj – v bode 3. oprava fasády obecného úradu –navrhol, aby firma , ktorá to bude realizovať  

                      vopred urobila nejakú vizualizáciu, je to historická budova, mala by byť na úrovni, 

                     - v bode 4. asfaltovanie miestnych komunikácií – budeme ešte robiť niektoré miestne 

                       komunikácie, treba počítať so vstupom na pozemok, treba s tým počítať, aby si to ľudia  

                       nemuseli platiť 

starosta – uviedol, že pokiaľ je to obecný pozemok, nemali by to platiť občania 

Mgr. Jablonský Ľ. - náklady na opravu fasády obecného úradu zatiaľ nevieme, bolo by dobré to spojiť  

                                s opravou budovy knižnice. Navrhol, aby sa vypracovala konkrétna cenová ponuka 

starosta obce – uviedol, že od januára do marca 2019 je možnosť sa uchádzať o dotáciu z výnosu z 

lotérií. Je to do výšky 10 tis. €, môžeme tam dať žiadosť na knižnicu a ak by úspešní a dostali by sme     

9 tis. € urobili by sa okná + omietky. Požiadame stavebnú komisiu, aby určila,ktoré práce by bolo 

potrebné robiť. 

Lacková I. - uviedla, že úplne prvoradá je ČOV, na budúci roku už musíme začať robiť. V pláne je      

35 tis. € na nutné úpravy, ktoré nám životné prostredie už prikázalo a tieto musíme v roku 2019 začať 

robiť, pretože budeme pokutovaní. Rozhodnutie stále predlžujeme, vychádzajú nám maximálne             

v ústrety ale na budúci rok už musíme začať s ČOV. Ak neuspejeme na Environmentálnom fonde, túto 

sumu musíme preinvestovať. Jedná sa o umiestnenie škrtiaceho zariadenia v dvoch šachtách, máme na 

to projekt, je to najlacnejšie a účinné riešenie. Každý rok žiadame z Environfondu na ČOV a nie sme 

úspešní.  

Mgr. Jablonský Ľ. - ak by by bola nejaká výzva, treba žiadať na ihrisko v Hute pri bufete, ktoré je   

                                 v zlom stave a tiež by boli potrebné nové mantinely na ihrisko v ZŠ, sú rozpadnuté  

starosta – ihrisko v Hute – možno by bolo lepšie urobiť tam nejaký trávnik, ktorý budeme kosiť, antuka  

                je v zlom stave, je to zarastené burinou 

Poslanci uložili v bode 5/l OcÚ, sledovať výzvy na rekonštrukciu športovísk / ihrísk / pre účely 

rekonštrukcie ihriska v časti Huta a mantinelov na ihrisku v areáli ZŠ, Termín: do nasledujúceho 

OZ. 

Viac pripomienok plánu výstavby nebolo 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bol schválený Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na 

rok 2019 doplnený o bod 14. Oprava verejného osvetlenia v časti Ipeľ ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/n  plán 

investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2019 doplnený o bod 14 a zároveň uložili v bode  

5/i  OcÚ, zabezpečovať realizáciu investičných akcií a opráv, v zmysle schváleného plánu v bode 

2/n tohto uznesenia                 Termín:  rok 2019 

  

 

18. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na roky 2019 – 2021 
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      písomne vypracovala p. Jana Kančová, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a 

tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky, uznesením č. 8/2018 vzali na vedomie v bode 1/c Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Málinec na roky 2019 – 2021.  

 

19. Rozpočet obce Málinec na roky 2019 – 2021 

      písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na 

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  

Ing. Michalove i. - v zmysle zákona sa pri návrhu rozpočtu musí preukázať skutočnosť za 

predchádzajúce dva kalendárne roky, aktuálny rok, pôvodný rozpočet a očakávaná skutočnosť do konca 

roka. Potom sa vypracúva v zmysle zákona návrh na nasledujúci kalendárny rok ako záväzný a 

nasledujúce dva, čo je tiež povinnosť, ako orientačný.  

Rekapitulácia   skutočnosť    skutočnosť     rozpočet   očakáv.skut.    rozpočet    rozpočet      rozpočet 

                          r.2016           r. 2017          r. 2018       2018               r. 2019        r.2020         r.2021 

príjmy              1193054,23     1160685,53       1096775       1387957            1188630        1158630       1158630    

výdavky           1121102,50     1086190,76       1096775       1387957            1166905        1086380       1086380 

Budeme sa zaoberať len návrhom rozpočtu na rok 2019, odrážalo sa to zo skutočnosti roku 2018, kde sa 

predpokladalo, že sa niečo navýši ako napr. podielové dane, ktoré sa každý rok navyšujú. Nemôžu sa 

rozpočtovať dotácie /kapitálové, ktoré nie sú garantované / v našom prípade sú garantované kapitálové 

dotácie len na požiarnu zbrojnicu, ktoré neboli použité v r. 2018. Už to nebude ako kapitálová dotácia 

ale finančná operácia, zostatok z minulých rokov. Do tohto rozpočtu za r. 2019 budú zapracované  

zmeny prejednané na dnešnom OZ ako je navýšenie dotácie pre TJ, futbalový oddiel, stolnotenisový 

oddiel, preplatenie dovolenky bývalému starostovi a rozpočtovanie výdavkov na rekonštrukciu ČOV 

v zostávajúcej sume 13.795 €.  

Lacková I. - stavebné povolenie na ČOV máme do konca roka 2021, na budúci rok už musíme začať  

                    robiť aspoň jednu šachtu, aby sme nedostali pokutu 

Kančová A. - pripomenula Spoločenský dom, kde je elektrina v zlom stave 

starosta – v prvom rade na SD treba urobiť strechu 

Mgr. Jablonský – v minulom roku nám Prima banka ponúkla odkúpenie akcií v hodnote cca 6000 €, 

                             tieto  fin. prostriedky ba nám pomohli, treba zistiť bližšie informácie  

Poslanci súhlasili s návrhom a  uložili uznesením č. 8/2018, v bode 5/m OcÚ, preveriť hodnotu 

akcií obce Málinec v Prima banke Slovensko a.s.      Termín: do nasledujúceho zasadnutia 

K rozpočtu obce už neboli žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať sto je za to, aby bol schválený   

Rozpočet obce Málinec na rok 2019 ako záväzný, vyrovnaný v sume príjmov a výdavkov 1.188.630,-- € 

a na roky 2020,2021 ako orientačný?  

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/o rozpočet 

obce Málinec na rok 2019 ako záväzný, vyrovnaný v sume príjmov a výdavkov 1.188.630,-- € a   

na roky 2020,2021 ako orientačný. Zároveň uložili v bode 5/j OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu 

v r. 2019, v zmysle schválenia v bode 2/o tohto uznesenia    Termín: rok 2019, a v bode 5/n OcÚ, 

zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 zvýšenie dotácií v zmysle bodu 2/j a náklady na 

rekonštrukciu ČOV a kanalizácie v sume 13.795 €              Termín: do nasledujúceho OZ 

Ing. Michalove I. - informovala poslancov, že v minulom volebnom období mal starosta od poslancov 

súhlas na úpravu rozpočtu formou presunu finančných prostriedkov medzi podpoložkami pri zachovaní 

schválenej funkčnej klasifikácie pričom sa nemenia sumy ekonomickej klasifikácie na úrovni 3-

miestneho kódu . Je potrebný  tento súhlas aj od nového OZ na vykonávanie takýchto zmien rozpočtu 

starostom obce formou rozpočtových opatrení.  

Poslanci nemali pripomienky 
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Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené vykonávavanie zmien rozpočtu starostom obce 

Málinec formou presunu finančných prostriedkov medzi podpoložkami pri zachovaní schválenej 

funkčnej klasifikácie pričom sa nemenia sumy ekonomickej klasifikácie na úrovni 3-miestneho kódu ?    

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/p vykonávať 

zmeny rozpočtu starostom obce Málinec formou presunu finančných prostriedkov medzi 

podpoložkami pri zachovaní schválenej funkčnej klasifikácie pričom sa nemenia sumy 

ekonomickej klasifikácie na úrovni 3-miestneho kódu.  

 

 

20. Prejednanie došlých žiadostí 

      predkladal starosta obce 

a/ Eliška Brindzová Málinec, Stupník 370/3 – žiadosť o prenajatie bytu 

     Žiada o pridelenie 2-3 izbového bytu, nakoľko býva spolu s deťmi u p. Jána Fodora v  

     nevyhovujúcom byte. 

Nakoľko obec v súčasnom období nemá k dispozícii voľný byt, starosta doporučil žiadosť zaradiť do 

poradovníka uchádzačov o pridelenie bytov. Poslanci s týmto návrhom súhlasili bez pripomienok. 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/r zaradenie 

žiadosti Elišky Brindzovej, bytom Málinec, Stupník 370/3 o pridelenie bytu do  poradovníka. 

 

b/ Jarmila Kovalčíková Málinec, Okružná 152/20 – žiadosť o prenajatie bytu  

     Žiada o pridelenie  1- 2 izbového bytu Na štadióne 130/2, nakoľko s dcérou v byte u svojej sestry a 

matky. Nakoľko obec v súčasnom období nemá k dispozícii voľný byt, starosta doporučil žiadosť 

zaradiť do poradovníka uchádzačov o pridelenie bytov. Poslanci s týmto návrhom súhlasili bez 

pripomienok. 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/s zaradenie 

žiadosti Jarmily Kovalčíkovej, bytom Málinec, Okružná 152/20 o pridelenie bytu do poradovníka,  

zároveň uložili v bode 5/o OcÚ, zaradiť žiadosti do poradovníka v zmysle schválenia v bodoch 2/r, 

2/s tohto uznesenia           Termín: 12/2018 

 

c/ Denisa Berkiová Málinec, Lipová 292/28 – žiadosť o odpustenie platby 

    žiada o odpustenie platby za stočné v sume 596,70 €. Od 1.1.2017 má zrušenú živnostenskú činnosť, 

z toho dôvodu priestory Bufetu v časti Huta vôbec nevyužíva. V zime 2017/2018 prasklo vodovodné 

potrubie  a voda vytiekla do pôdy a do priestorov Bufetu. Táto voda  reálne nešla na ČOV, faktúru za 

vodné uhradila, ale stočné by chcela odpustiť.  

Mgr. Grulišová – uviedla, že faktúra za stočné musela byť vyhotovená na základe údajov z vodární. 

                             Pokiaľ OZ schváli odpustenie platby, faktúra bude stornovaná 

Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť o odpustenie 

platby za stočné Denise Berkiovej, bytom Málinec, Lipová 292/28 ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/t žiadosť o 

odpustenie platby za stočné Denise Berkiovej, bytom Málinec, Lipová 292/28, zároveň uložili v 

bode 5/p/ OcÚ, stornovať fa za stočné pre D.Berkiovú v zmysle schválenia v bode 2/t tohto 

uznesenia                 Termín: 12/2018 
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d/ Vanesa Farkašová Málinec, Družstevná 515/21 – žiadosť o vyplatenie jednorázového príspevku 

     Žiada o vyplatenie jednorázového príspevku na uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého po 

ukončení ústavnej starostlivosti. Jedná sa o výšku30% príspevku poskytnutého detským domovom, čo 

predstavuje sumu280,83 €, má na to nárok zo zákona. Obec je povinná tento príspevok vyplatiť, keď si 

oň požiada.  

Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť o vyplatenie 

jednorázového príspevku Vanese Farkašovej, bytom Málinec, Družstevná 515/21 ?  

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/u ž iadosť o 

vyplatenie jednorázového príspevku Vanese Farkašovej, bytom Málinec, Družstevná 515/21, 

zároveň uložili v bode 5/r OcÚ, vyplatiť jednorázový príspevok V. Farkašovej v zmysle schválenia 

v bode 2/u tohto uznesenia                      Termín: 12/2018 

 

e/ Peter Stašák Málinec, Zdravotná 59/21 – žiadosť o preplatenie nákladov na opravu špaliet 

    Žiada o preplatenie nákladov, vzniknutých z dôvodu rekonštrukčných prác na zdravotnom stredisku.  

Jedná sa o náklady na vysprávky špaliet, ktoré mali robiť pracovníci OcÚ a neurobili z dôvodu 

pracovnej zaneprázdnenosti. Faktúru za práce + bločky za materiál prikladá k žiadosti. Jedná sa o sumu 

274,86 €. Žiada o preplatenie nákladov alebo odpustenie nájmu v uvedenej hodnote.  

Lacková I. - uviedla, že tieto práce si zabezpečil p. Stašák sám a bolo by dobré mu to uhradiť formou  

                    odpustenia nájmu 

Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť o 

preplatenie nákladov na opravu špaliet Petrovi Stašákovi, bytom Málinec,Zdravotná 59/21 v 

požadovanej výške, formou odpustenia nájmu?  

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/v žiadosť o 

preplatenie nákladov na opravu špaliet Petrovi Stašákovi, bytom Málinec,Zdravotná 59/21           

v požadovanej výške, formou odpustenia nájmu, zároveň uložili v bode 5/s OcÚ, preplatiť 

náklady na opravu špaliet Petrovi Stašákovi v zmysle schválenia v bode 2/v tohto uznesenia 

Termín: rok 2019 

 

21. Rôzne 

 

- predkladal starosta obce 

a/ Rekonštrukcia strechy bytového domu 515 – strecha je v zlom stave, tečie. Máme podanú žiadosť  a 

jednou z prílohe je 5 % spolufinancovanie tohto projektu. Ak obecné zastupiteľstvo neschváli toto 

spolufinancovanie a nezašleme hneď zajtra výpis uznesenia, bude žiadosť vyradená. Poslancom bola 

priamo na zasadnutí predložená písomná informácia – rozpočet projektu Rekonštrukcia strechy 

bytového domu 515 a tvorí tiež prílohu zápisnice.  

Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené spolufinancovanie 

projektu „Rekonštrukcia strechy bytového domu 515“ vo výške najviac 5 % z celkových výdavkov 

projektu a to v zmysle výzvy o poskytnutie dotácie vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 

2019 ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/x 

spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy bytového domu 515“ vo výške najviac 5 % z 

celkových výdavkov projektu a to v zmysle výzvy o poskytnutie dotácie vyhlásenej Ministerstvom 

vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých 
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situácií rómskej komunity v roku 2019, zároveň uložili v bode 5/t OcÚ, zabezpečiť 

spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy bytového domu 515 v zmysle schválenia         

v bode 2/x tohto uznesenia              Termín: rok 2019 

 

b/ Zmarené investície – informovala Ing. Michalove I.  

    jedná sa o faktúru vo výške 500 € za prepracovanie PD- Rekonštrukcia zdravotného strediska, 

dodávateľ Ing. Ján Kubaliak. Rekonštrukcia ZS sa urobila z iného projektu, podľa tohto sa už nikdy 

nebude robiť, je to zmarená investícia. Ďalej je to faktúra vo výške 400 € za GP na zriadenie vecného 

bremena dodávateľ GEODETI G5 s.r.o.. Vtedy sa to nezrealizovalo, museli sme dať urobiť nový GP, v 

ktorom je zakreslené vecné bremeno. Toto je tiež zmarená investícia. Navrhujme schváliť odpísanie 

týchto nákladov – ako zmarené investície z dôvodu morálneho zastarania.  

   

Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené odpísanie nákladov 

vynaložených na investície z fa č. 1/2017 v sume 500,-- €, dodávateľ Ing. Ján Kubaliak a fa č. 2016004 

v sume 400,-- € Geodeti G5 s.r.o. ako zmarené investície z dôvodu morálneho zastarania ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/y odpísanie 

nákladov vynaložených na investície z fa č. 1/2017 v sume 500,-- €, dodávateľ Ing. Ján Kubaliak a 

fa č. 2016004 v sume 400,-- € Geodeti G5 s.r.o. ako zmarené investície z dôvodu morálneho 

zastarania a zároveň uložili v bode 5/u OcÚ, zabezpečiť odpísanie nákladov vynaložených na 

investície v zmysle schválenia v bodu 2/y tohto uznesenia           Termín: rok 2018 

 

c/ Odpísanie daňovej pohľadávky – informovala Mgr. Grulišová 

    Jedná sa o odpísanie daňovej pohľadávky Poľnohospodárske družstvo Málinec / konkurze / DzN 

vyrúbenú v rokoch 1991,1992,1993,1994. vo výške 3.818,64 € z dôvodu nevymožiteľnosti a výmazu 

spoločnosti z Obchodného registra SR.  

Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené odpísanie daňovej 

pohľadávky Poľnohospodárske družstvo Málinec v / konkurze/,  IČO: 00196126, so sídlom v Málinci, 

vo výške 3.818,64 € a jej odpísanie z podsúvahovej evidencie, z dôvodu nevymožiteľnosti daňovej 

pohľadávky a výmazu spoločnosti z  Obchodného registra SR ? 

Z celkového počtu 8 poslancov  hlasovalo:  Za: 8       proti:0              zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2018 v bode 2/z odpísanie 

daňovej pohľadávky Poľnohospodárske družstvo Málinec v / konkurze/, IČO: 00196126, so sídlom 

v Málinci, vo výške 3.818,64 € a jej odpísanie z podsúvahovej evidencie, z dôvodu 

nevymožiteľnosti daňovej pohľadávky a výmazu spoločnosti  z  Obchodného registra SR, zároveň 

uložili v bode 5/v OcÚ, zabezpečiť odpísanie daňovej pohľadávky PD Málinec v zmysle schválenia 

v bode 2/z tohto uznesenia                       Termín: rok 2018 

 

22. Diskusia 

Starosta obce informoval poslancov OZ: 

a/ Policajný zbor vyhodnocuje kriminalitu v jednotlivých obciach, zapájajú sa do projektu o kamerách a  

    pokiaľ by boli úspešní, budme mať v obci nainštalované 2 kamery a to pri vstupe do obce a pri  

    výstupe, všetko to bude na náklady Ministerstva vnútra SR.  

b/ MAS Hornohrad – informoval, že sa uskutočnilo zasadnutie MAS, kde bol zvolený za člena Správnej   

    rady , za predsedu bol zvolený Jozef Líška. Za podnikateľský sektor máme tiež zastúpenie, bol  

    zvolený Ing. Pavel Faťara a tiež p. Marta Findrová. Od roku 2019 by mali začať vychádzať výzvy aj   

    cez MAS. 
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c/ Mikroregión hornohrad – 12.12.2018 bolo v Málinci zasadnutie Mikroregiónu, kde bol starosta obce  

    zvolený za predsedu a to hlavne preto, že máme v obci zriadené ISC. Za podpredsedu bol zvolený  

    starosta obce Cinobaňa p. Jozef Melicher.  

d/ Služobné auto – starosta  absolvoval prvú jazdu do PT a zistil, že dvere sú buchnuté, stalo sa to ešte    

     v predchádzajúcom volebnom období, budeme to riešiť cez havarijnú poistku 

 

Kančová A.- bolo by potrebné zahrnúť do návrhu investičných akcií Spoločenský dom, aspoň niečo  

                      urobiť / elektrina na javisku skratuje/ 

starosta – plán investičných akcií je už schválený, financie na SD nemáme, v prvom rade treba robiť   

                strechu. Uvidíme či budú nejaké  výzvy.  V minulom roku bolo v rozpočte obce 3000 € na  

                spoločenský dom a nič sa neurobilo. 

Janšto J. - poslanci by sa mali viac stretávať s voličmi a preto aj poslanecké obvody boli urobené  tak  

                 ucelene.  

             - navrhol do budúcna, pokiaľ by mal niekto vážnejší návrh na OZ, bolo by dobré urobiť to 

               tak, ako v minulosti Mgr. Jablonský – keď predložil písomne a prehľadne prepojenie  

               Družstevnej a Mlynskej ulice 

Bc. Starove J. - navrhuje urobiť jedno spoločné fitnes v starej škole a pokiaľ by ženy nechceli cvičiť    

                         s mužmi, treba urobiť rozpis. Byt v SD treba zrekonštruovať a využiť na iné účely,  

                         nemáme v obci priestory na ubytovanie ľudí napr. robotníkov, ktorí v obci zabezpečujú 

                         nejaké práce. 

                       - ďalej navrhuje priestory SD na prízemí  /Kalypso / ponúknuť na prenájom za    

                         symbolickú  sumu + energie 

Ing. Michalove I. - zatiaľ všetci, ktorí mali prenajaté tieto priestory skončili s dlhom, hlavne  spotreba 

                               plynu, bola vysoká, pretože okná sú zlé  

Ing. Michalove D. - mal otázku, či bude Málinský spravodaj  vychádzať štvrťročne, keď budú  

                                zasadnutia OZ každé 2 mesiace a či by nemohol byť farebný ? Zároveň mal otázku, 

                                do kedy by mali byť zverejnené zápisnice OZ? 

                              - pri F.Foglovi nesvieti svetlo 

                              - poklopy na nových cestách sú zle osadené 

                           - prepojenie Mlynskej a Družstevnej ulice – sú tam jamy, treba to vysypať drťou 

Mgr. Grulišová R.- bolo by dobré zasypať jamy pri družstevných bytovkách, doporučuje stavebnej          

                                komisii, aby prišla na obhliadku po daždi, nedá sa tadiaľ prejsť a je tam aj tma 

Janšto J. - bývalý starosta prisľúbil, že sa to urobí pri asfaltovaní ulíc Kinová a Za lesami 

Mgr. Jablonský Ľ. - ide zima a podľa zákona je obec povinná starať sa o chodníky v obci 

starosta odpovedal – pokiaľ to nebudú stíhať pracovníci, zakúpime frézu na sneh 

Mgr. Jablonský Ľ.- treba sa zamyslieť nad údržbou ulíc v nočných hodinách, možno by to niekto robil  

                               aj na dohodu a treba začať vyhŕňať ako prvé problémové ulice 

Semerák Ján – uviedol, že vyhŕňal sneh, mal uzavretú dohodu s obcou a fungovalo to 

starosta – po uliciach je plno zaparkovaných áut, bude problém s vyhŕňaním snehu 

Semerák Ján – treba zakúpiť malý traktor s radlicou na vyhŕňanie snehu, je to vynikajúca vec. Zároveň   

                       podotkol, že trvalý pobyt v obci majú aj občania zo Širokej jamy a Prierazu a tam sa   

                       nikdy nevyhŕňal sneh 

Mgr. Turic P. - súhlasí s premiestnením fitnes do starej školy, v byte SD sa nekúri a možno tam bude  

                        chodiť viac ľudí  

Janšto J. - oslovil Jána Trčana, ktorý je zodpovedný za fitnes, aby si založili kulturistický oddiel a 

                  mohli by si žiadať dotáciu od obce na činnosť 
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23. Rekapitulácia  uznesení  

       Predseda návrhovej komisie Mgr. Peter Turic prečítal prijaté uznesenie č. 8/2018 

 

Uznesenie č. 8/2018 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 13. decembra 2018 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ 

    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Rozpočtovému opatreniu č. 4/2018 k aktualizácii rozpočtu   

        obce Málinec k 13.12.2018 

    c/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Málinec na roky 2019 – 2021 

    d/ Informáciu starostu obce o odvolaní členov Rady školy pri ZŠ v Málinci, delegovaných obcou   

        Ing. Igora Čepku, Mgr. Ivana Urdu 

    e/ Informáciu starostu obce o delegovaní členov do RŠ pri ZŠ Ing. Igora Lacka a Mgr. Petra  

        Turica 

 

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice: 1. Mgr. Peter Turic 

                                                2. Bc. Ivan Karlík 

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Mgr. Ľuboslav Jablonský 

                                                       členovia –  Ján Kvasnica, Ing. Dušan Michalove 

    c/ Sobášiacich pre obdobie 2018 – 2022 nasledovne: Ing. Igor Lacko, Juraj Janšto,                   

        Mgr. Ľuboslav Jablonský 

    d/ Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií  

    e/ Rozdelenie poslaneckých obvodov 

    f/ KPSS na roky 2018 – 2022 

    g/ Plán zasadnutí OZ 2019 

    h/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2018 

    i/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 13.12.2018 

    j/Dotácie z rozpočtu obce Málinec na rok 2019: 

       - pre DHZ v Málinci v sume 8000,-- € 

       - pre Klub dôchodcov v Málinci v sume 300,-- € 

       - pre TJ Jednota Málinec – futbalový oddiel  v sume 20000,-- € 

       - pre TJ Jednota Málinec – stolnotenisový oddiel  v sume 600,-- € 

       - pre ZO SZPB v Málinci v sume 800,-- € 

    k/ Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalému starostovi Ing. Igorovi Čepkovi v rozsahu  

       28,5 dňa , nakoľko boli splnené podmienky v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. § 2 ods.2 

    l/ 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. Málineca to parcela registra EKN              

        č. 5167/1 o výmere 444 m2 -orná pôda, vybranému záujemcovi, ktorým je Jozef Semerák nar.  

        2.11.1967, bytom Málinec, Salaš 393/2, 985 26  Málinec v cene 2,93 €/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., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec a to č.p. 543 o výmere 133 m2  

        - záhrady a č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavané plochy a nádvoria, vybranému záujemcovi, 

        ktorým je Ing. Janette Imreová,nar.10.5.1969 bytom Kuzmányho 2, 984 01 Lučenec v cene   

        2,93 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno predajnej zmluvy.  Kupujúci nie je  
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        osobou v  zmysle § 9a, ods.6 zákona 258/2009 Z.z. 

    n/ Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2019 doplnený o bod 14 

    o/ Rozpočet obce Málinec na rok 2019 ako záväzný, vyrovnaný v sume príjmov a výdavkov   

        1.188.630,-- € a na roky 2020,2021 ako orientačný. 

    p/ Vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce Málinec formou presunu finančných prostriedkov 

        medzi podpoložkami pri zachovaní schválenej funkčnej klasifikácie pričom sa nemenia sumy    

       ekonomickej klasifikácie na úrovni 3-miestneho kódu 

   r/ Zaradenie žiadosti Elišky Brindzovej, bytom Málinec, Stupník 370/3 o pridelenie bytu             

       do  poradovníka 

   s/ Zaradenie žiadosti Jarmily Kovalčíkovej, bytom Málinec, Okružná 152/20 o pridelenie bytu 

       do poradovníka 

   t/ Žiadosť o odpustenie platby za stočné Denise Berkiovej, bytom Málinec, Lipová 292/28 

   u/ Žiadosť o vyplatenie jednorázového príspevku Vanese Farkašovej, bytom Málinec, 

       Družstevná 515/21 

   v/ Žiadosť o preplatenie nákladov na opravu špaliet Petrovi Stašákovi, bytom Málinec,Zdravotná 

       59/21 v požadovanej výške, formou odpustenia nájmu 

   x/ Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy bytového domu 515“ vo výške najviac        

       5 % z celkových výdavkov projektu a to v zmysle výzvy o poskytnutie dotácie vyhlásenej  

       Ministerstvom vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne    

       nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2019 

   y/ Odpísanie nákladov vynaložených na investície z fa č. 1/2017 v sume 500,-- €, dodávateľ  

       Ing. Ján Kubaliak a fa č. 2016004 v sume 400,-- € Geodeti G5 s.r.o. ako zmarené investície 

       z dôvodu morálneho zastarania  

   z/ Odpísanie daňovej pohľadávky Poľnohospodárske družstvo Málinec v / konkurze/,                 

       IČO: 00196126, so sídlom v Málinci, vo výške 3.818,64 € a jej odpísanie z podsúvahovej  

       evidencie, z dôvodu nevymožiteľnosti daňovej pohľadávky a výmazu spoločnosti   

       z  Obchodného registra SR 

 

3. Zriaďuje komisie pri OZ v Málinci: 

 

     a/ Komisiu výstavby a stavebného poriadku 

     b/ Kultúrno – športovú komisiu 

     c/ Komisiu pre ochranu verejného záujmu 

     d/ Finančnú komisia  

     e/ Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

     f/ Komisia pre občianske záležitosti  

     g/ Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu 

 

4. Volí predsedov komisií pri OZ nasledovne: 

 

    Komisia výstavby a stavebného poriadku                     Bc. Jozef Starove 

    Kultúrno – športová komisia                                         Ján Kvasnica 

    Komisia pre ochranu verejného záujmu                        Mgr. Ľuboslav Jablonský 

    Finančná komisia                                                           Ing. Dušan Michalove 

    Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností       Bc. Ivan Karlík 

    Komisia pre občianske záležitosti                                  Juraj Janšto 

    Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu       Ján Semerák 
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5. Ukladá: 

    a/ Predsedom komisií pri OZ, na nasledujúce OZ predložiť členov komisíí 

        Termín: ako v texte 

    b/ OcÚ, zabezpečiť odmeňovanie zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií  v zmysle   

        schválených Zásad v bode 2/d  tohto uznesenia 

        Termín: trvalý 

    c/ Poslancom OZ vykonávať poslaneckú činnosť vo svojich obvodoch v období 2018-2022 

        Termín: trvalý 

    d/ OcÚ, odvolaným členom Rady školy pri ZŠ v Málinci, na základe straty mandátu oznámiť 

        ukončenie  členstva v Rade školy 

        Termín: december 2018 

    e/ OcÚ, zaslať KPSS na BBSK 

        Termín: december 2018 

    f/ OcÚ, poskytnúť dotácie žiadateľom na rok 2019 v zmysle schválenia v bode 2/j tohto  

       uznesenia a zároveň ukladá všetkým žiadateľom vyúčtovať použitie dotácie k 30.6. a  

       31.12.2018 príslušného kalendárneho roku 

       Termín: rok 2019 

   g/ OcÚ, preplatiť nevyčerpanú dovolenku bývalému starostovi Ing. Igorovi Čepkovi v zmysle 

        schválenia v bode 2/k tohto uznesenia 

        Termín: rok 2019  

    h/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností z majetku obce v zmysle bodu 2/l a 2/m tohto  

        uznesenia 

        Termín: rok 2019 

    i/ OcÚ, zabezpečovať realizáciu investičných akcií a opráv, v zmysle schváleného plánu v bode  

       2/n tohto uznesenia 

       Termín:  rok 2019 

    j/ OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu v r. 2019, v zmysle schválenia v bode 2/o tohto  

       uznesenia 

      Termín: rok 2019 

   k/ OcÚ, vypracovať návrh na odmeňovanie občanov aktívne zapojených do obecných akcií 

       Termín: do nasledujúceho OZ 

   l/ OcÚ, sledovať výzvy na rekonštrukciu športovísk / ihrísk / pre účely rekonštrukcie ihriska v  

      časti Huta a mantinelov na ihrisku v areáli ZŠ  

       Termín: do nasledujúceho OZ 

  m/ OcÚ, preveriť hodnotu akcií obce Málinec v Prima banke Slovensko a.s. 

       Termín: do nasledujúceho zasadnutia 

   n/ OcÚ,zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 zvýšenie dotácií v zmysle bodu 2/j a náklady  

        na rekonštrukciu ČOV a kanalizácie v sume 13.795 € 

       Termín: do nasledujúceho OZ 

   o/ OcÚ, zaradiť žiadosti do poradovníka v zmysle schválenia v bodoch 2/r, 2/s tohto uznesenia 

       Termín: 12/2018 

   p/ OcÚ, stornovať fa za stočné pre D.Berkiovú v zmysle schválenia v bode 2/t tohto uznesenia 

       Termín: 12/2018 

   r/ OcÚ, vyplatiť jednorázový príspevok V. Farkašovej v zmysle schválenia v bode 2/u tohto  

       uznesenia 

       Termín: 12/2018 

   s/ OcÚ, preplatiť náklady na opravu špaliet Petrovi Stašákovi v zmysle schválenia v bode 2/v 

       tohto uznesenia 
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      Termín: rok 2019 

   t/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy bytového domu 515“ 

      v zmysle schválenia v bode 2/x tohto uznesenia 

      Termín: rok 2019 

   u/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie nákladov vynaložených na investície v zmysle schválenia v bode 

        2/y tohto uznesenia 

        Termín: rok 2018 

   v/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie daňovej pohľadávky PD Málinec v zmysle schválenia v bode 2/z 

       tohto uznesenia  

       Termín: rok 2018 

   

 

 

 

 

24. Záver 

 

      Starosta obce Ing. Igor Lacko poďakoval prítomným za účasť , poprial všetkým príjemné sviatky 

a zasadnutie ukončil. 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  20.50 hod. 

Podrobný priebeh zasadnutia OZ je zaznamenaný formou zvukovej nahrávky, ktorá je archivovaná    

na Obecnom úrade v Málinci.  

 

 

 

 

  

                   I. overovateľ                                                              II. overovateľ  

                   Mgr.Peter Turic                                                          Bc. Ivan Karlík 

 

 

 

 

 

 

Zástupca starostu:                                                    Starosta obce 

                     Juraj Janšto                                                                Ing. Igor Lacko 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Zapísala: Milota Kupcová  


