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Zápisnica 
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 14.3.2018 

 
Prítomní:  

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

 
Hlavná kontrolórka : Jana Kančová 
Zapisovateľka:  Milota Kupcová 
Overovatelia zápisnice:  Ján Kvasnica, MVDr. Ľuboš Tatranský 
 
Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Čepko, konštatoval, že z celkového počtu 9 
poslancov je prítomných 9, OZ je uznášania schopné. 
Oboznámil poslancov s programom  zasadnutia : 
Program: 

1. Zahájenie  
2. Voľba návrhovej komisie  
3. Plnenie uznesení OZ 
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017 
5. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2017 
6. Návrh na vyradenie majetku a schválenie vyraďovacej a likvidačnej komisie 
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 
8. Aktualizácia rozpočtu k 14.3.2018 
9. Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018 
10.  Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce 
Málinec 

11. Stanovenie výšky dotácie na záujmovú činnosť pre deti od 5-15 rokov na rok 2018  
12. Prejednanie nájomných zmlúv v bytových domoch Družstevná 515/21 a Na štadióne 130/2 
13. Návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Málinec 
14. Odpredaj nehnuteľností z majetku obce – prejedanie 
15. Prejednanie žiadostí o NFP – dotácie v rámci vyhlásených výziev 
16. Prejednanie došlých žiadostí 
17. Rôzne  
18. Rekapitulácia uznesení 
19. Záver 

 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo uvedeným programom ? 
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Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo: 
Hlasovanie:     za: 9           proti:  0             zdržal sa:  0   
Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 
 
2. Voľba návrhovej komisie  
 
Starosta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  
Predseda:  Ing. Dušan Michalove 
Členovia:  Bc. Jozef Starove, Juraj Janšto 
Pripomienky neboli. 
Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo:    Za:  9        proti: 0           zdržal sa:  0 
Poslanci  jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie uznesením č. 1/2018 v bode 2/a. 
 
3. Plnenie uznesení OZ 
 
   Predkladal starosta obce 
Na zasadnutí OZ  15.12.2017, uznesením č. 6/2017, v bode 3 bolo uložené 
a/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti pre Jána Urdu - splnené 
b/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj bytov pre M. Baloga a E. Illéšovú – plní sa, splácajú kúpu bytov 
c/ OcÚ, zabezpečiť odmeňovanie členov komisií, podľa schváleného Dodatku č. 1- plní sa 
d/ OcÚ, poskytnúť dotácie žiadateľom na rok 2018 – zmluvy sú podpísané, dotácie sa poskytujú  
    priebežne počas roka 
f/ OcÚ, zabezpečovať realizáciu investičných akcií, podľa schválených priorít – zabezpečuje sa 
g/ OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu v r. 2018 – plní sa 
h/ OcÚ, vypracovať Dodatok ku VZN č. 6/2010 a predložiť ho na schválenie na nasledujúce  
    splnené, bude predložené na dnešnom zasadnutí 
i/ OcÚ, zabezpečiť nájomnú zmluvu na byt č. 5 v bytovom dome Mlynská 511/17 - splnené  
j/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce podľa bodu 2/s - splnené 
k/ OcÚ, podpísať splátkový kalendár na úhradu dlhu s firmou Teslux - splnené  
l/ OcÚ, doplniť nájomné zmluvy o sumu povinnej tvorby fondu opráv, údržby a prevádzky -splnené 
m/ OcÚ, opätovne zvolať stretnutie ohľadom vytýčenia pozemkov pri „Bykovni“ - splnené 
n/ OcÚ, vypracovať geometrický plán  na prípravu pozemkov pre umiestnenie garáží – zatiaľ  
    nesplnené        
Poslanci vzali informáciu na vedomie -   uznesením č. 1/2018, v bode 1/a. 
 
Pripomienky z 15.12.2017  
-Predkladal starosta obce   
- VZN o zákaze výherných hracích automatov je bezpredmetné , krčma u Ďobana je do 200 m od ZŠ 
-Brano na dvere bytovky 510,511 sme namontovali 
-germicídny žiarič do MŠ – MUDr. Gasperová ho doporučuje zakúpiť, osvedčilo sa jej to aj v Poltári, 
chorobnosť detí klesla. Potrebujeme uzavretý germ.žiarič, cena je od 250- 500 €, poradíme sa 
s detskou lekárkou a zakúpime ho 
Ján Kvasnica – mal otázka, na akom princípe to bude pracovať ? 
Starosta – je to čistič vzduchu – dezinfikuje ho 
Lacková I. – doplnila, že je to mobilný, uzavretý žiarič, pre deti je bezpečnejší, firma nám vypracuje  
aj prevádzkový poriadok, trubica vydrží 8000 hodín, výmena trubice je cca 20 € 
- naklonený strom na ceste do Stupníka sme spílili 
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- zosúladiť spravodaj so zasadnutiami OZ –  budeme to tak realizovať 
- diktafón na zasadnutia OZ sme zakúpili  
- mreže na Mlynskej ulici – odtok vody – zatiaľ nesplnené 
- oprava chodníkov na Potočnej ulici a Za lesami – zatiaľ nesplnené 
- chodník v katolíckom cintoríne – zatiaľ nesplnené 
Poslanci vzali informáciu na vedomie -   uznesením č. 1/2018, v bode 1/a 
 
4. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017 
   - písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, materiál bol doručený poslancom spolu s pozvánkou 
na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Ing. Michalove priamo na zasadnutí okomentovala 
podrobne tento materiál. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené plnenie 
rozpočtu obce k 31.12.2017 tak, ako bolo predložené? 
Hlasovanie: Za: 9     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/b plnenie 
rozpočtu obce Málinec k 31.12.2017. 
 
5. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2017 
    - písomne vypracovala Mgr. Grulišová, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na OZ 
a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  Majetok obce tvoria  pozemky, budovy a stavby, stroje,prístroje 
a zvláštne technické zariadenia, dopravné prostriedky, dlhodobý drobný hmotný majetok, majetok 
vedený na podsúvahovom účte a zásoby. Predmetom inventarizácie je aj majetok, ktorý má obec vo 
výpožičke, vedený na analytickom účte č. 756 umiestnený a používaný v MŠ Málinec a Matrike OcÚ 
Málinec. 
Celkový stav majetku obce k 31.12.2017 predstavuje sumu 5.068.242,65 €.  
Poslanci nemali žiadne pripomienky,  
Uznesením č. 1/2018 v bode 1/b  vzali na vedomie správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.  
 
6. Návrh na vyradenie majetku a schválenie vyraďovacej a likvidačnej komisie 
    - písomne vypracovala Mgr. Grulišová, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na OZ 
a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Vyradenie na účte 752 predstavuje hodnotu 1.512,79 € a na účte 
756 sumu 70,08 €. Podrobný návrh na vyradenie tvorí prílohu zápisnice.  
Poslanci  nemali k návrhu žiadne pripomienky 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bol schválený návrh na vyradenie poškodeného 
a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2017? 
Hlasovanie: Za: 9     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/c návrh 
na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri 
inventarizácii k 31.12.2017.  
 
Poslancom bol predložený písomne aj návrh členov vyraďovacej a likvidačnej komisie : 
Vyraďovacia komisia:  MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav Faťara 
Likvida čná komisia:     Lacková Ingrida, Pavel Čáni, Mgr. Ivan Urda 
Poslanci  nemali k návrhu žiadne pripomienky 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie 
v zmysle predloženého návrhu? 
 Hlasovanie: Za: 9     proti: 0        zdržal sa:0 
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Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/d  
Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 
Vyraďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav Faťara 
Likvida čná komisia: Lacková Ingrida, Pavel Čáni, Mgr. Ivan Urda 
 
Zároveň OZ uložilo uznesením č. 1/2018 v bode 3/a, OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii, 
previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa schváleného 
návrhu na vyradenie                        Termín: 30.4.2018 
 
 
 
7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 
    Správu písomne vypracovala p. Jana Kančová, hlavný kontrolór obce Málinec, poslancom bola 
predložená priamo na zasadnutí OZ, tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 
Poslanci  nemali k žiadne pripomienky 
Uznesením č. 1/2018 v bode 1/c vzali na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra v roku 
2017.  
 
 
8. Aktualizácia rozpočtu k 14.3.2018 
    Písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, materiál bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou    
na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
Ing. Iveta Michalove  - uviedla, že pre prehľadnosť sú položky, v ktorých je zmena označené 
krížikom. V bežných príjmoch rozpočtujeme príjmy za porušenie predpisov, dobropisov z preplatkov 
energií. Ďalej komunitné centrum dostalo grand vo výške 700 € a je potrebné navýšiť aj dotácie pre 
ZŠ. V kapitálových príjmoch obec dostala dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a 
predpokladáme vyšší príjem za predaj bytov. Vo výdavkoch potrebujeme doplniť spolufinancovanie 
chodu Spoločného obecného úradu v PT vo výške 270 €. V cintoríne bol vypracovaný nový plán 
cintorínskych miest – je potrebné navýšiť poplatky za služby. ZŠ má narozpočtovaný  väčší príjem 
dotácie na prenesené kompetencie a toto sa zapracovalo aj do výdavkov. Mimo predloženého návrhu 
je potrebné navýšiť kapitálové príjmy o 5 tis.€ ako dotáciu na rekonštrukciu cesty do Stupníka a v 
tejto istej výške je potrebné toto zapracovať do kapitálových výdavkov. 
Poslanci  nemali k žiadne pripomienky. 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené  rozpočtové opatrenie č. 1/2018 ku 14.3.2018? 
Hlasovanie: Za: 9     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/e 
rozpočtové opatrenie č. 1/2018 ku 14.3.2018. 
K prijatej dotácii na rekonštrukciu cesty do Stupníka je potrebné aj spolufinancovanie z vlastných 
zdrojov. Ing. Michalove navrhla, tieto finančné prostriedky použiť z rezervného fondu z roku 2016. 
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené Použitie časti rezervného fondu z roku 2016 na 
dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie MRK v obci Málinec ? 
Hlasovanie: Za: 9     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/x 
Použitie časti rezervného fondu z roku 2016 na dokončenie rekonštrukcie miestnej 
komunikácie MRK v obci Málinec . 
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9.Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského    
   zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018 
 
   -písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, poslancom bol návrh VZN doručený spolu 
s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  
Mgr. Jablonský Ľ. – v položke Školská jedáleň bola v minulom roku suma 317 € a teraz je 523 € 
Ing. Michalove I.  – suma sa navyšuje, pretože počet detí ZŠ klesá, táto položka sa vypočíta tak, že 
rozpočet obce  sa vydelí počtom stravníkov.  Toto VZN má význam v Poltári, kde sú dve ZŠ, dve ŠJ 
a dva ŠKD, aby všetci dostali rovnakú sumu.  
Viac pripomienok nebolo 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 
2018 ? 
Hlasovanie: Za: 9     proti: 0        zdržal sa:0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/f VZN č. 
1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018.  
 
 
10.Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby    
     čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti      
     obce Málinec 
 
     Písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, návrh Dodatku č. 3 dostali poslanci spolu 
s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Starosta uviedol, že k zmene VZN sa 
pristúpilo na základe žiadosti ZŠ Málinec, ktorá bola predložená na predchádzajúcom OZ a bolo 
uložené OcÚ vypracovať Dodatok k VZN č. 6/2010.  
Mgr. Karol Čonka – V posledných mesiacoch došlo k výraznému zvýšeniu cien niektorých surovín 
a súčasné príspevky rodičov nie sú dostatočné . Rovnako to riešia v Kalinove  a Lovinobani. Školská 
jedáleň potrebuje ísť vyššie o jedno cenové pásmo/z 2. fin. pásma na 4. finančné pásmo/. Sú to 
centové navýšenia.  
Mgr. Jablonský Ľ. – bolo by dobré, aby takéto navýšenia boli konzultované na rade rodičov.          
% nie sú také malé, pre zamestnancov  je to 26 % navýšenie. 
Mgr. Čonka Karol  – nie je to navýšenie z celkovej ceny, len sa navyšuje cena  potravín /nepočítajú 
sa do toho mzdové náklady + energie/ 
Mgr. Jablonský Ľ. – v budúcnosti by to bolo potrebné prejednať aj na Rade školy.  
Starosta – rodičom by sa to mohla informácia predložiť na Rade školy. 
Viac pripomienok nebolo  
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bol schválený Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní 
o výške príspevku a spôsobe platby čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec ? 
Hlasovanie: Za: 8     proti: 0        zdržal sa:1 /Mgr. Jablonský Ľ./ 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/g Dodatok č. 3 k VZN 
č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec. 
 
 
 



7 
 

 

11.Stanovenie výšky dotácie na záujmovú činnosť pre deti od 5-15 rokov na rok 2018  
 
     Starosta uviedol, že v minulom roku OZ schválilo dotáciu 25 € na 1 dieťa, celkom 1320 €.         
ZŠ uvedenú dotáciu zúčtovala na 11 krúžkov nasledovne:  
Hravá angličtina - 129,97 €, Ľudové tance-110 €, Hviezdička – 100 €,  Šikovné pršteky – 144,92 €, 
Tvor-spoznaj-hraj sa -109,58, Tanečný – 90 €, Začíname s PC -0 €/kôli PN p. Schlencovej/, 
Volejbalový -244,85 €, Futbalový – 300,99€, Turistický -0 € / pobyt sa bude konať v novom 
školskom roku 17/18/, Konverzujeme  v AJ – 89,69 €.  
Starosta dal poslancom na zváženie, či ostaneme na tejto sume aj v tomto roku. 
Mgr. Jablonský Ľ. – je tam aj súbor, ktorý začal pracovať, navrhuje 30 € na žiaka. Máme dosť 
aktivít, na to, že škola má málo žiakov.  
Bc. Starove Jozef – Málinčok nie je krúžok  
Mgr. Jablonský Ľ. – p. Joklová má krúžok  
Ing. Michalove Iveta – uviedla, že MŠ použije túto dotáciu na nákup hračiek,  Peter Turic ich použil 
na nákup oblečenia  /dresov/ pre chlapcov futbalového oddielu.  
Mgr. Jablonský Ľ. – MŠ by tieto finančné prostriedky mohla použiť aj na návštevu kina 
Mgr. Karol Čonka – v ZŠ sa dotácia, ktorú rozdeľuje riaditeľ  používa na materiál pre jednotlivé 
krúžky, nevyužívajú sa tieto prostriedky na mzdy a odmeny 
Ing. Michalove Iveta – MŠ patrí pod obec, obecné zastupiteľstvo jej to môže určiť uznesením na 
aktivity mimo obce / napr. kino/ 
MVDr. Tatranský Ľ. – kde pôjde MŠ do kina – do Lučenca ? 
Mgr. Jablonský Ľ. – a prečo nie 
Mgr. Karol Čonka – prikláňa sa k tomu, aby deti navštívili kino. Niektoré deti keď nastúpia do ZŠ, 
sú ako priviazané na reťazi, bolo to dobré pre niektoré deti 
Mgr. Jablonský Ľ. – nemusí to byť kino, môže to byť nejaké kultúrne podujatie,  objednať si nejaký 
program doma v kinosále.  
Navrhuje 30 € na jedno dieťa s tým, že MŠ zaviazať aspoň na 1/3 finančných prostriedkov účelovo 
zaviazať na kultúrne podujatia 
Bc. Starove Jozef- mal otázku, či sa využívajú túto sumu, či nepostačuje 25 € na dieťa ? 
Ing. Michalove D. – koľko bude navýšenie, ak sa schváli suma 30 € na dieťa ? 
Starosta – bude to cca 400 € navyše, môžeme poveriť hlavného kontrolóra obce kontrolou týchto 
prostriedkov 
Mgr. Karol Čonka – riaditeľ ZŠ uviedol, že škola nevyrába mŕtve duša, sú deti, ktoré nemajú 
záujem o krúžky, prídu 2-krát a potom ho vyškrtneme a sú deti, ktoré navštevujú aj  5 krúžkov. 
Viac pripomienok nebolo  
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená výška dotácie pre záujmové vzdelávanie 
a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2018, vo výške 30 € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci, 
s využitím 1/3 fin. prostriedkov v MŠ na aktivity zážitkového charakteru mimo obce Málinec ?  
Hlasovanie: Za: 7     proti: 0        zdržal sa 2 /Janšto Juraj, Ing. Michalove Dušan/ 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/h výšku dotácie pre 
záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2018, vo výške 30 € na dieťa 
s trvalým pobytom v Málinci, s využitím 1/3 finančných prostriedkov v MŠ na aktivity 
zážitkového charakteru mimo obce Málinec. Zároveň OZ uložilo uznesením 1/2018 v bode         
3/b OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí v roku 2018 podľa bodu 2/h tohto  
uznesenia        Termín: rok 2018  
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12. Prejednanie nájomných zmlúv v bytových domoch Družstevná 515/21 a Na štadióne 130/2 
      -predkladal starosta  
V bytovom dome Na štadióne 130/2 nemáme s nájomníkmi žiadne problémy, doporučujeme predĺžiť 
všetkým nájomné zmluvy.  
V bytovom dome Družstevná 515/21 
Byt č. 1 – Demeová Anna – nie sú problémy 
Byt č. 4 – Erik Oláh – nie sú problémy 
Byt č. 6 – Stanislav Oláh nie sú problémy 
Byt č. 7 – Karolína Farkašová  - mali sme sťažnosti zo strany nájomníkov bytov na hlučnosť, ničenie 
majetku, výtržnosti. Bola vykonaná obhliadka bytu, ktorý je v dezolátnom stave. Prizvali sme ich na 
pohovor na obecný úrad. Problém robil syn Július, ktorému matka zrušila trvalý pobyt  v byte, je to aj 
kvôli polícii, ktorá ho pri výtržnostiach môže zobrať, keďže je bezdomovec a nemá v byte TP. 
Karolína je bezproblémová nájomníčka, nájomné platí pravidelne, snaží sa, problémy mala len so 
synom Júliusom. Zničené veci v byte musia dať do poriadku.  
Mgr. Čepková Z. -   najväčšie problémy robí syn Július, tri dievčatá sú umiestnené v reedukačnom 
centre, ostatné deti má pri sebe. Oficiálnu sťažnosť nikto nechce podať.  
Ing. Faťara J. – možno by bolo dobré dať im zmluvu na ½ roka 
Ingrida Lacková – pokiaľ budú problémy môžeme im dať hneď výpoveď, nemusíme čakať rok 
Starosta -  najväčšie problémy robil Július ml. , teraz má zrušený trvalý pobyt , mali by sme im 
zmluvu predĺžiť 
Starosta dal hlasovať za predĺženie nájomnej zmluvy pre Karolínu Farkašovú, byt č. 7 
Hlasovanie : za: 9        proti: 0             zdržal sa: 0 
Poslanci súhlasili jednohlasne s predĺžením nájomnej zmluvy pre Karolínu Farkašovú.  
Byt č. 5 – Adriana Oláhová – nie sú problémy 
Byt č. 2 a 3 je voľný / po Emílii Oláhovej  a Jozefovi Illéšovi/ . 
Adriana Oláhová, ktorá má pridelený byt č. 5, žiada o výmenu bytu za väčší a to byt č. 2 alebo 3.  
Ostávajú nám voľné byty č. 3 a 5 a tieto je potrebné prideliť novým nájomníkom. Podľa poradovníka 
prichádzajú do úvahy žiadatelia Eva Auxová,  Patrícia Ferková a Mário Oláh. Patrícia Ferková žije 
s Patrikom Barym, mala jednu miestnosť u Nataši Ferkovej,  Eva Auxová žije s Jánom Botom, ktorý 
má vlastný byt a Mário Oláh žije u rodičov.  
Starosta predložil návrh na pridelenie bytov: č. 5 – Ferková Patrícia, byt č. 3 – Mário Oláh 
Poslanci nemali pripomienky, s návrhom súhlasili jednohlasne.  
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 
130/2, všetkým súčasným nájomníkom bytov do 31.3.2019? 
Hlasovanie : za: 9        proti: 0             zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/i 
prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2, všetkým súčasným nájomníkom bytov     
do 31.3.2019.  
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 
515/21 do 31.3.2019 nasledovným  nájomníkom: 
byt č. 1- Anna Demeová            byt č. 3 - Mário Oláh            byt č. 5 – Patrícia Ferková 
byt č. 2- Adriana Oláhová          byt č. 4 - Erik Oláh               byt č. 6 – Stanislav Oláh 
                                                                                                 byt č. 7 – Karolína Farkašová 
 
Hlasovanie : za: 8        proti: 0        zdržal sa: 0      / MVDr.Tatranský nebol prítomný pri hlasovaní/ 
 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/j  
Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2019 nasledovným  nájomníkom: 
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byt č. 1- Anna Demeová            byt č. 3 - Mário Oláh            byt č. 5 – Patrícia Ferková 
byt č. 2- Adriana Oláhová         byt č. 4 - Erik Oláh               byt č. 6 – Stanislav Oláh 
                                                                                                     byt č. 7 – Karolína Farkašová 
 
Ďalej uznesením 1/2018 v bode 3/c, OZ uložilo OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v byt.domoch 
515 a 130 podľa bodov 2/i a 2/h tohto uznesenia         Termín: marec 2018 
 
 
13.Návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Málinec 
     - písomný návrh Dodatku dostali poslanci s pozvánkou na zasadnutie OZ a tvorí tiež prílohu tejto 
zápisnice.  
-starosta uviedol, že máme zastaralý Komunitný plán sociálnych služieb. Ku niektorým výzvam ho 
potrebujeme predkladať k žiadostiam ako prílohu. Do konca roka by sme mali mať vypracovaný 
nový. Bude nám ho robiť CPK Poltár, robili nám to aj v minulosti. Týmto Dodatkom č. 1 by sme 
predĺžili platnosť Komunitného plánu sociálnych služieb obce Málinec 2011 – 2015   do 31.12.2018. 
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych 
služieb obce Málinec ? 
Hlasovanie : za: 9        proti: 0             zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/k  
Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Málinec, zároveň uložili v bode    
3/d OcÚ, zabezpečiť spracovanie nového Komunitného plánu soc. služieb obce Málinec 
Termín: rok 2018. 
 
 
14.Odpredaj nehnuteľností z majetku obce – prejedanie 
      - predkladal starosta obce 
 
a/ Ján Melich a manž. Andrea, Málinec Urbárska 137/13 – cenová ponuka na kúpu pozemku 
    Na predchádzajúcom zasadnutí OZ 15.12.2017, bol v zmysle žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti 
vyhlásený zámer na odpredaj nehnuteľnosti, ktorý bol zverejnený dňa 21.12.2017. Cenová ponuka 
bola doručená na obecný úrad dňa 10.1.2018, ponúkajú sumu 0,90 €/m2. Jedná sa o nehnuteľnosti 
vedené  na LV 742, parc.č. 784/5 zastavaná plocha o výmere 33 m2, vytvorená GP č. 36624039-
199/2017, zo dňa 6.12.2017 rozdelením parcely č. 784/4.  
Poslanci nemali 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, parc.č. 
784/5 zastavaná plocha o výmere 33 m2 vytvorená GP č. 36624039-199/2017, zo dňa 6.12.2017 
rozdelením parcely č. 784/4, vybranému záujemcovi, ktorým je Ján Melich nar. 30.1.1979 
a manželka Mgr. Andrea Melichová nar. 13.1.1982, obaja bytom Málinec, Urbárska 137/13, v cene 
0,90 €/m2, celkom za 29,70 €.Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpnopredajnej zmluvy. 
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
Hlasovanie : za: 9        proti: 0             zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 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, parc.č. 784/5 zastavaná plocha o výmere 33 m2, 
vytvorená GP č. 36624039-199/2017, zo dňa 6.12.2017 rozdelením parcely č. 784/4, vybranému 
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záujemcovi, ktorým je Ján Melich nar. 30.1.1979 a manželka Mgr. Andrea Melichová nar. 
13.1.1982, obaja bytom Málinec, Urbárska 137/13, v cene 0,90 €/m2, celkom za 29,70 €. 
Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpnopredajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou 
v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. Zároveň v uznesením č. 1/2018 uložili v bode 3/e 
OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schválenia v bode 2/l tohto uznesenia 
Termín: jún 2018 
Ing. Michalove D. – uviedol, že v budúcnosti treba tomu predchádzať, keď si niekto bude stavať 
dom, mal by si na svojom pozemku, geodet musí dať GP na centimeter presne. 
Starosta – keď sa skolauduje  dom, na stavebnom úrade odkontrolujú zameranie ale oplotenie si 
robia po rokoch a už sa to nevie odkontrolovať, musí sa urobiť zameranie a zistí sa rozdiel.  
 
b/ Urbárska lesná spoločnosť-pozemkové spoločnstvo Málinec – žiadosť o odkúpenie parcely 
     Žiadajú o odkúpenie parcely CKN č.789/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 150 m2 , 
vedená na LV 742 . Jedná sa o pozemok pod budovou bykovne. Pozemky okolo bykovne nie sú 
doriešené. 
Ing. Michalove D. – budova je opravená, suchá,  s krmivom nebude problém, ani tam nie je prístup   
                                  s autom 
Starosta uviedol, že priamy odpredaj nie je možný, vyhlásime zámer na odpredaj pozemku a do 
nasledujúceho OZ predložia cenovú ponuku.  
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce 
Málinec, vedenej na LV 742, č.p. 789/4,  zastavaná plocha o výmere 150 m2 ? 
Hlasovanie : za: 9        proti: 0             zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/m zámer 
na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, vedenej na LV 742, č.p. 789/4,  zastavaná 
plocha o výmere 150 m2. 
 
c/ Denisa Hroncová, Hradište 133 – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 
    Žiada o odkúpenie novovytvorenej CKN p.č. 784/6, zastavané plochy vo výmere 11 m2, ktorá 
vznikla GP č.j.36624039-199/2017 z CKN p.č. 784/4, LV 742. 
Starosta uviedol, že priamy odpredaj nie je možný, vyhlásime zámer na odpredaj pozemku a            
do nasledujúceho OZ predloží cenovú ponuku.  
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce 
Málinec, vedenej na LV 742, 784/6, zastavaná plocha  o výmere 11 m2 ? 
Hlasovanie : za: 9        proti: 0             zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/n zámer 
na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, vedenej na LV 742, 784/6,  zastavaná 
plocha  o výmere 11 m2.  
Zároveň uznesením č. 1/2018 uložili v bode 3/ f/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj 
nehnuteľnosti obce Málinec podľa bodu 2/m a 2/n tohto uznesenia        Termín: marec 2018 
 
d/ Jana Findrová Málinec, Mlynská 489/5 – žiadosť o zmenu uznesenia OZ 
     Na zasadnutí  dňa 27.9.2017, uznesením č. 5/2017, OZ schválilo priamy odpredaj nehnuteľností 
pre p.Janu Findrovú. Parcela č. 854/6 mala 48 m2. Táto parcela však bola následne rozdelená GP č. 
46545077-34/2017 nasledovne 854/6  zastavané plochy a nádvoria 25 m2 a 854/8 zastavané plochy 
a nádvoria 23 m2. Nakoľko ku kúpno-predajnej zmluve je potrebný výpis uznesenia , OZ by dnes 
malo schváliť  novým uznesením zmenu a zrušiť predchádzajúce uznesenie. 
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Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve 
obce Málinec, v zmysle § 9a ods.1, písm.c, zákona č.258/2009 Z.z., zapísaných na LV 742 a to p.č. 
854/5 o výmere 260 m2 – záhrada, p.č. 854/6 o výmere 25 m2 – zastavaná plocha, p.č. 854/7 
o výmere 233 m2- zastavaná plocha,  p.č. 854/8 o výmere 23 m2 – zastavaná plocha, ktoré sú 
identifikované GP č. 46545077-34/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Jana Findrová rod. 
Janštová nar. 8.8.1958, bytom  Málinec, Mlynská 489/5, v cene 0,90 €/m2. Kupujúci uhradí náklady 
na spracovanie kúpnopredajnej zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 
258/2009 Z.z. ? 
Hlasovanie : za: 9        proti: 0             zdržal sa: 0 
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/o priamy 
odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a ods.1, písm.c, zákona 
č.258/2009 Z.z., zapísaných na LV 742 a to p.č. 854/5 o výmere 260 m2 – záhrada, p.č. 854/6 
o výmere 25 m2 – zastavaná plocha, p.č. 854/7 o výmere 233 m2- zastavaná plocha, p.č. 854/8 
o výmere 23 m2 – zastavaná plocha, ktoré sú identifikované GP č. 46545077-34/2017, 
vybranému záujemcovi, ktorým je Jana Findrová rod. Janštová nar. 8.8.1958, bytom Málinec, 
Mlynská 489/5, v cene 0,90 €/m.  Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpnopredajnej 
zmluvy. Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
Zároveň OZ uložilo v bode 3/g OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností podľa bodu 2/o tohto 
uznesenia              Termín: apríl 2018 
Uznesením 1/2018, v bode 4. Ruší:  Uznesenie č. 5/2017, bod 2/g, zo dňa 27.9.2017 
 
e/ Zora Balogová Málinec, Mlynská 510/15 – žiadosť o odkúpenie bytu 
    Žiada o odkúpenie  bytu č. 7 v bytovom dome Mlynská 510/15, ktorý užíva na základe nájomnej 
zmluvy od 1.7.2015.  
Mgr. Jablonský Ľ. – záujem je, byty sa musia odpredať do 2 rokov od podania žiadosti o odkúpenie 
Starosta – už nie, bolo to zrušené. Nebránime sa tomu, aby sa byty odpredali, zistíme postup, akým 
spôsobom to budeme  robiť. V minulosti nám to zabezpečovala realitná kancelária Noreka Lučenec, 
tá už neexistuje. Treba sa dohodnúť, pokiaľ bude záujem o kúpu, môžeme sa do toho pustiť. 
Ing. Michalove D. -  ak si odkúpi nadpolovičná väčšina, čo bude s bytmi, ktoré ostanú ? 
Lacková I. – musia sa dohodnúť a kúpiť  všetci, nebudeme mať 1 byt ako v bytovke 379. 
Starosta –navrhol žiadosť Z. Balogovej vziať na vedomie , treba sa dohodnúť, ak budú všetci 
súhlasiť, môžeme byty odpredať.  
Mgr. Jablonský Ľ. – treba zistiť, či sa ten zákon menil, pretože všetci nekúpia byty.  
Starosta – podľa informácií od p. Cifraničovej – byty sa už predávajú za trhovú cenu 
Mgr. Jablonský Ľ. – v bytovke 511 už bola nadpolovičná väčšina záujemcov o kúpu bytov, možno 
by sa dali odpredať aj osobitne bytovky 
 
Poslanci vzali na vedomie uznesením č. 1/2018 v bode 1/d žiadosť o odkúpenie bytu č. 7, 
v bytovom dome Mlynská 510/15 p. Zory Balogovej nar. 18.1.1983, bytom Málinec, Mlynská 
510/15 a zároveň v uložili v bode 3/n  OcÚ, preveriť postup pri odpredaji bytových domov 
Mlynská 510,511.   Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
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15. Prejednanie žiadostí o NFP – dotácie v rámci vyhlásených výziev 
      - predkladal starosta obce 
 
a/ Doplnenie technológie pre kompostovisko – Ministerstvo ŽP vydalo výzvu pre vybrané okresy – 
NRO- zameranú na odpady- zberné dvory, techniku na spracovanie odpadov, kompostéry a pod. 
Chceme doplniť techniku na obecné kompostovisko  o prekopávač kompostu cca 20 tis.€ a drvič 
komunálneho odpadu cca 30 tis. €. Máme problémy na kompostovisko so spracovaním odpadu.  
Na klube starostov sme dohodli s firmou, ktorá pripravuje kompletnú žiadosť. Tento projekt musí byť 
aj v akčnom pláne okresu Poltár, máme to tam. Potrebujeme schváliť na OZ 5% spolufinancovanie 
projektu cca 2500 €. Žiadosť musí byť podaná do 13.4.2018.  
Ing. Michalove D. – mal otázku kto bude robiť žiadosť, ako to bude financované a či budeme brať  
                                 úver ? 
starosta – v zmluve sú 3 možnosti, vždy ideme cez tú možnosť 95 % nám dajú dotáciu a 5% je  
                spolufinancovanie, nebudeme brať úver 
Ing. Michalove D. – koľko bude stáť vypracovanie žiadosti ? 
Starosta – 1000 € vrátane verejného obstarávania 
Ing. Michalove D. – či dostaneme toto zariadenie ešte v tomto roku ? 
Starosta – ak všetko pôjde dobre, tak na jeseň by sme to mali dostať. Uvidíme, či nedôjde k nejakým 
zmenám, možno stopnú výzvu, musíme s tým počítať.  
Viac pripomienok nebolo 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené  predloženie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci výzvy č. OPKŽP-P01-SC-111-2017-32, pre projekt s názvom „Nákup technológie 
na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na obecnom kompostovisku“ a tiež výška 5 % 
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa  z celkových oprávnených výdavkov projektu ?  sumu 
potom presne doplníme 
Hlasovanie : za: 8        proti: 0             zdržal sa: 0  /Ing. Zákopčan nebol prítomný na hlasovaní/ 
Starosta skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/p predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKŽP-P01-SC-111-2017-32, pre projekt 
s názvom „Nákup technológie na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na obecnom 
kompostovisku“ a v bode 2/r výšku 5 % spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa  
z celkových oprávnených výdavkov projektu .  Zároveň uložili uznesením 1/2018 v bode 3/h 
OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti o NFP v zmysle bodu 2/p tohto uznesenia   Termín: apríl 
2018  
 
b/ Ďalej vyšla výzva Envirofondu na zatepľovanie obecných budov. Termín podania žiadosti je 
29.3.2018, nevieme to stihnúť a navyše nevedia povedať, či sú niektoré budovy oprávnené na dotáciu 
alebo nie. Potrebovali by sme zatepliť zdravotné stredisko, spoločenský dom, telocvičňu tiež 
zateplenie stropov MŠ – nie sú to oprávnené náklady. Najviac nás tlačí zdravotné stredisko, nie je to 
však oprávnený náklad.  
Ing. Michalove D. – koľko rokov sa musí sledovať kúrenie pred začatím projektu ? Nemôžeme nič 
žiadať, keď kúrime drevom.  
Starosta – doteraz sa robili len tepelno-technické posudky, teraz sa robia posudky + audity 
Mgr. Jablonský Ľ. – navrhuje zatepliť knižnicu  
Starosta – zatepľovať hrubé múry nemá význam 
Mgr. Jablonský Ľ. – je to móda zatepľovať  aj takéto budovy 
 
Viac pripomienok nebolo 
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16. Prejednanie došlých žiadostí 
      predkladal starosta obce 
a/ Zora Balogová Málinec Mlynská 510/15 – žiadosť o odpustenie nájmu 
    -žiada o odpustenie jednomesačného nájmu vo výške 130 €, nakoľko vymenila 3 okná vo byte, 
ktorý užíva na základe nájomnej zmluvy s obcou. Cena za výmenu týchto okien bolo 1250,45 €, 
doklad o úhrade priložila k žiadosti.  Nájomné uhrádza pravidelne, nemá dlh voči obci.  
Pripomienky neboli  
Starosta dal hlasovať, kto je za schválenie žiadosti o preplatenie jednomesačnej zálohovej platby 
nájomného, za výmenu okien v byte č. 7 v celkovej výške 130 € ? 
Hlasovanie : za: 9           proti: 0                zdržal sa: 0   
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/s žiadosť 
Zory Balogovej, bytom Málinec, Mlynská 510/15 o preplatenie jednomesačnej zálohovej platby 
nájomného, za výmenu okien v byte č. 7 v celkovej výške 130 €. 
 
b/ Viera Števove Málinec, Hlavná 347/8 – žiadosť o pridelenie bytu 
    -žiada o pridelenie 2 – 3 izbového bytu v bytových domoch Mlynská 510 a 511, spĺňa podmienky 
zaradenia do poradovníka, nemá vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnosť.  
Pripomienky neboli  
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená žiadosti o pridelenie bytu a zaradenie do 
poradovníka ?  
Hlasovanie : za: 9           proti: 0                zdržal sa: 0   
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/t žiadosť 
Viery Števove, bytom Málinec, Hlavná 347/8 o pridelenie bytu a zaraďuje ju  do poradovníka. 
 
c/ Ján Najmajer Málinec, Mlynská 511/17 – žiadosť o prehodnotenie kvality bytu 
    -žiada stavebnú komisiu o prehodnotenie kvality bytu, v ktorom býva, nakoľko sa trvale zhoršila 
kvalita bytu, steny sú zatečené, tvorí sa pleseň, nevie byt dobre vykúriť. Má dve deti, ktoré 
v dôsledku týchto problémov sú často choré a trpia alergiou práve na plesne.  
Lacková I. – uviedla, že pri návšteve bytu bolo zistené, že nekúria, radiátory boli vypnuté, pri varení 
nebolo otvorené okno,  bola tam nazrážaná para. Zakúpili sme im nový digestor, pretože mali 
nefunkčný. p. Najmajerová uviedla, že v lete sa to netvorí.  
Mgr. Jabolonský Ľ. – je to najhorší byt, má najväčšie položky za kúrenie je pravda, že sú tam 
plesne, ale to mám aj ja. Určite niečo robia aj plastové okná,  musia  viac kúriť cez deň aj v noci 
Starosta uviedol, že mu pravidelne dávame savo proti plesni, dali sme mu nový digestor, bola tam Ina 
na kontrolu tak, aby nevedeli a v byte bolo chladno, nekúrili.  
Starosta predložil návrh, aby OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Najmajera . Zavoláme Ing. Kubaliaka, 
aby urobil odborný posudok na tento byt. 
Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili uznesením č. 1/2017 v bode 1/e vzali na vedomie žiadosť 
Jána Najmajera, bytom Málinec Mlynská 511/17 o prehodnotenie kvality bytu a v bode 3/i 
uložili OcÚ, zabezpečiť odborné posúdenie príčiny tvorby plesní v byte p. Jána Najmajera 
a prijatie účinných opatrení na odstránenie súčasného stavu         
Termín: apríl 2018 
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d/ ZO SZPB Málinec – žiadosť o navýšenie dotácie na rok 2018 
   - na zasadnutí  v decembri 2017, OZ omylom schválilo dotáciu vo výške 600 € namiesto 800 €. 
Žiadajú o navýšenie dotácie o 200 €, v tej istej výške ako bola schválená dotácia na rok 2017.  
Pripomienky neboli  
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené navýšenie dotácie ZO SZPB v Málinci pre rok  
2018 na zabezpečenie aktivít organizácie  v zmysle žiadosti o 200 € ? 
Hlasovanie : za: 9           proti: 0                zdržal sa: 0   
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/u 
navýšenie dotácie ZO SZPB v Málinci pre rok  2018 na zabezpečenie aktivít organizácie   
v zmysle žiadosti o 200 €. Zároveň OZ uložilo uznesením 1/2018 v bode 3/j OcÚ, zabezpečiť 
navýšenie dotácie pre ZO SZPB v Málinci, podľa schválenia v bode 2/u tohto uznesenia 
Termín: rok 2018  
 
e/ Július Trčan Málinec, Nová 501/10 – žiadosť o prenájom pozemku 
    -žiada o prenájom pozemku, ktorý sa nachádza pri jeho rodinnom dome Mlynská 501/10. Jedná sa 
o časť z CKN p.č. 795/1 o výmere 28 m2. Kúpil od Márii Oláhovej pozemok, ktorý jej v minulom 
roku  obec odpredala a toto časť pozemku by chcel len do prenájmu, nakoľko nechce robiť GP.  
Starosta uviedol, že prenájom nie je možné schváliť na dnešnom zasadnutí, OZ musí vyhlásiť zámer 
na prenájom pozemku a na nasledujúcom zasadnutí podľa cenovej ponuky sa mu to môže schváliť.  
Poslanci mali k nahliadnutiu aj kópiu z katastrálnej mapy so zakreslením.  
Pripomienky k tejto žiadosti neboli 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bol schválený zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 
obce Málinec, vedenej na LV 742,  p.č. 795/1o výmere cca 28 m2? 
Hlasovanie : za: 9           proti: 0                zdržal sa: 0   
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/v zámer 
na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742,  p.č.795/1 o 
výmere cca 28 m2. Zároveň uložili uznesením 1/2018 v bode 3/k OcÚ, zverejniť zámer na 
prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/v  tohto uznesenia                  Termín: marec 2018 
 
f/ Dušan Slávik Málinec, Okružná 143/36 -  žiadosť o prenájom pozemku 
   -žiada o prenájom pozemku z CKN 847/1, k.ú. Málinec o výmere15 m2. Jedná sa o pozemok vedľa 
jeho záhrady, kde už má jednu garáž. Na tomto pozemku si chce umiestniť plechovú garáž pre 
osobné motorové vozidlo.  Žiadosť bola doručená na obecný úrad  9.3.2018. 
Janšto Juraj  - mala by to ísť stavebná komisia pozrieť 
Bc. Starove J. – navrhuje vziať na vedomie žiadosť a do budúceho zasadnutia OZ stavebná komisia 
predloží stanovisko ku žiadosti 
Poslanci súhlasili s týmto návrhom 
Uznesením č. 1/2018 v bode 1/ h vzali na vedomie žiadosť p. Dušana Slávika o prenájom 
pozemku a v bode 3/o, uložili  stavebnej komisii, vykonať obhliadku pozemku pre umiestnenie 
garáže na základe žiadosti p. Dušana Slávika     Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 
         
g/ Jozef Illéš Málinec, Družstevná 515/21 – žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy na byt 
    -žiada o zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 2 na prízemí bytového domu 515/21, zo dňa 1.4.2017, 
nakoľko si zabezpečil iné bývanie. Zrušenie nájomnej zmluvy žiada ku dňu 31.3.2018.  
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená žiadosť Jozefa Illéša o zrušenie nájomnej 
zmluvy na byt č. 2 v bytovom dome Družstevná  515/21 ku dňu 31.3.2018 ? 
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Hlasovanie : za: 9           proti: 0                zdržal sa: 0   
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/y 
žiadosť Jozefa Illéša o zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 2 v bytovom dome Družstevná 
515/21 ku dňu 31.3.2018. 
 
h/ Schválenie člena stavebnej komisie pri OZ v Málinci  
    -starosta uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ schvaľovalo p. Ingridu Lackovú, 
pracovníčku OcÚ za členku stavebnej komisie. Omylom sa to nedostalo do uznesenia a preto je 
potrebné tento návrh schváliť opäť.  
Poslanci nemali pripomienky 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené doplnenie člena stavebnej komisie pri OZ 
v Málinci – p. Ingridu Lackovú?  
Hlasovanie : za: 9           proti: 0                zdržal sa: 0   
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/z 
doplnenie člena Stavebnej komisie pri OZ v Málinci p. Ingridu Lackovú 
 
i/DHZ Málinec – žiadosť o navýšenie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu obce  
   -žiadajú o navýšenie finančného príspevku na zabezpečenie zvýšených výdavkov na údržbu 
strojového parku o sumu 1.000 €.  
Melich Drahomír  – bol prítomný na zasadnutí OZ a uviedol, že finančné prostriedky nepostačujú. 
Každý rok chodia pretláčať kanalizáciu 2-3x ročne. Je to zbytočná robota, 3-4 hodiny tam strávi 
človek, ktorý to robí, členovia DHZ nie sú zamestnanci obce, Tatra má nejakú spotrebu a všetko ide 
z rozpočtu DHZ. Ďalej je to polievanie ľadu. Keď mrzne vonku, mrzne im aj v aute. Ak im zamrzne 
nejaká trubka  ide do prdeli. Teraz je problém aj za vodu, nemôžeme sa  napájať na hydrant, môže 
byť podané trestné podanie. ZŠ má studňu, na polievanie ľadu by bolo vody dosť len treba urobiť 
poriadne mantinely. DHZ poskytlo hadice na polievanie ľadu a na jar ich našli zničené. Táto technika 
je po generálke, mrzne to,  kto bude hradiť škody? Čo sa týka žiadostí o dotáciu, každý by si mal 
zdôvodňovať požadovanú výšku dotácie. Navýšenie dotácie sa týka aj na olej do mechanizmov, je to 
1-krát za 2 roky, je to hrúza oleja. Kedysi sme predkladali správy na OZ, teraz nás nikto nevolá.  
Požiarna zbrojnica  nemá sociálne zariadenie, vodu, nemáme si kde umyť ruky. Teraz sa bude 
chvalabohu robiť rekonštrukcia zbrojnice. Treba s ľuďmi aj diskutovať, nie robiť od stola. Keď sa 
schvaľuje rozpočet – treba zaslať pozvánku. 
Starosta – keď niekto požiada o dotáciu každý vie, že sa to bude prejednávať na OZ, treba si prísť 
zdôvodniť žiadosť. Kto chce, príde zdôvodniť.  
Melich Drahomír – predseda alebo veliteľ DHZ by mali prísť na OZ 
Ing. Zákopčan V. – bola predložená žiadosť o dotáciu, OZ ju schválilo na úroveň predchádzajúceho 
roka. Zistilo sa, že to nepostačuje a preto DHZ dalo teraz žiadosť . Na výročnej schôdzi bol poverený 
výbor DHZ podať žiadosť o dofinancovanie.   
Starosta – podľa záznamov máme na ČOV evidované 1x pretláčanie v roku 2017, 1-x v roku 2010, 
1-x v roku 2013 a 1-x v roku 2014, za 8 rokov boli 4-krát pretláčať na ČOV. Čo sa týka polievania 
ľadu, treba povedať, že technika to nemôže, nebudeme Ťa volať. Keď bol požiar na ČOV – najskôr si 
nechcel prísť, povedal si, že si mám urobiť poriadok a nakoniec si išiel. Máme vedomosť, že DZH 
viezla 3-krát Málinčok na vystúpenie, 1-krát poslancov na OZ. Máme si na pretláčanie kanalizácie 
volať  pretláčací voz z Lučenca ? Treba povedať, každý výjazd môžeme fakturovať. Zaplatíme si 
naftu, zaplatíme šoféra. Vždy sme na DHZ dali peniaze, 7 tis. € je dosť pre DHZ, nemôžete sa 
sťažovať, že máte málo financií . 
Ing. Zákopčan V. – bol som prizvaný na výbor DHZ, sú tie výdavky vyššie. Na výbore sa členovia 
zhodli, že na všetkých akciách majú záujem pomáhať tam, kde sa to dá. Nezvrhnime to teraz, že 
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hasiči sú neochotní. Kde sa môže sa pomôže, netreba sa obviňovať. Konštatovali, že niektoré veci sa 
budú musieť účtovať osobitne. Bol som svedkom, že sú ochotní zúčastňovať sa všetkých akcií.  
Ing. Faťara J. – nepamätám si, že by poslanci neschválili financie pre DHZ pokiaľ dali žiadosť. 
Zasadnutie OZ je verejné, treba prísť a vysvetliť žiadosť.  
Ing. Michalove I. – uviedla, že náklady na ČOV sa predsa nemôžu hradiť z dotácie pre DHZ, treba 
doniesť doklad na preplatenie do pokladne OcÚ. Keď sa pretláča na ČOV – je to náklad ČOV, keď 
sa zabezpečuje doprava pre Málinčok, je to náklad na kultúru.  
Melich Drahomír – DHZ je v záchrannom systéme. Boli sme vedení, že nepreberáme telefonáty. 
Bol tam uvedený mobil starostu, ktorý nepreberal telefonáty. Teraz sme to doplnili ďalšie dve 
telefónne čísla. Už sme boli pri požiari v Ozdíne aj u Šuchorov. Dostali sme telefonát z kraja  a šli 
sme na zásah. Keď nebudeme mať aktivity, nebudú ani dotácie. Na Iveco, Tatru, opravu zbrojnice by 
obec nikdy nebola mala financie.  
Ing. Michalove D. -  mal otázku, či už je poriešené preberanie tolefonátov ? 
Melich Drahomír – áno je, oni zavolajú ak nepreberieme hovor, na to číslo sa už nedovoláme 
Janšto Juraj – DHZ má náklady na údržbu a oleje , súhlasím s navýšením dotácie a služby pre obec 
treba riešiť cez OcÚ. Treba to ujednotiť , aby to bolo v poriadku. 
Viac pripomienok nebolo 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť DHZ v Málinci o navýšenie dotácie 
z rozpočtu obce o 1.000 € na rok 2018? 
Hlasovanie : za: 9           proti: 0                zdržal sa: 0   
Ing. Michalove I. – pokiaľ OZ odsúhlasilo navýšenie dotácie pre DHZ o 1000 € je potrebné 
navrhnúť, v ktorom výdavku o 1000€ treba ponížiť 
Bc. Starove J. – navrhuje ponížiť výdavky na energie vo verejnom osvetlení 
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2018 v bode 2/w 
žiadosť DHZ v Málinci o navýšenie dotácie z rozpočtu obce o 1.000 € na rok 2018 
a zapracovanie do už schváleného rozpočtového opatrenia č. 1/2018 uvedených zmien.  
 
 
17.Rôzne  
     -predkladal starosta obce 
a/ Zmena územného plánu – z dôvodu výstavby 8 b.j., ktorú OZ schválilo na parc.č. 1476/8, vedenú 
ako orná pôda, musíme zmeniť územný plán obce. Túto zmenu nám vie zabezpečiť p. Ragan, ktorý 
pracuje na MsÚ v Lučenci. Doporučil nám zapracovať aj ďalšie zmeny, ktoré potrebujeme. Dali by 
sme urobiť aj zmeny – detské ihrisko  v starej škole  a parkovisko pri zdravotnom stredisku, ktoré sú 
vedené ako záhrada  a musí to byť zastavaná plocha. Mali by sme zapracovať do územného plánu aj 
miesta na výstavbu garáží v obci. Bude nás to stáť cca 5000 € a mal by to urobiť za 2 až 4 mesiace.  
Ak chceme stavať bytovku , musíme urobiť zmenu v Územnom pláne a potom musíme urobiť 
vyňatie z pôdneho fondu. K prepracovaniu územného plánu sa zišla aj Stavebná komisia pri OZ. 
Zápis zo zasadnutia komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Mgr. Jablonský Ľ. -  mal otázku, či je potrebné čakať 4 mesiace na zmenu ÚP alebo môžeme robiť 
nejaký zámer na výstavbu garáží ? 
Starosta – odpovedal, že by sme  mali stanoviť aké garáže sa budú stavať, buď murované alebo 
plechové nie jedna taká a druhá taká, ako to bude vyzerať 
Mgr. Jablonský Ľ. – plechové garáže by boli lepšie 
Bc. Starove Jozef – ak ideme prenajímať pozemok na garáž, do zmluvy treba presne uviesť aký typ 
garáže to bude, treba to presne špecifikovať 
Ing. Lacko Igor – navrhol, či by obec nekúpila 2 alebo 3 garáže a prenajala ich ľuďom 
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Janšto Juraj – treba ľuďom vysvetliť, že sa robí zmena územného plánu. Pozemky, ktoré boli 
schválené na prenájom garáže pre M. Machalu a P. Starove v časti Huta nie sú veľmi vhodné, možno 
by bolo dobré poskytnúť im iné pozemky.  
Viac pripomienok nebolo 
Poslanci uznesením č. 1/2018 uložili v bode 3/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                        Termín: rok 2018  
 
b/ Výkup pozemkov pod zberným dvorom – starosta uviedol, že sa jedná o p.č. 437/7, výmera    
652 m2, vo vlastníctve p. Martina Kancku. Je to pozemok, ktorý sme mu v minulosti odpredali 
a platíme mu nájomné ročne 260 € za 727 m2, nakoľko tam máme zriadený zberný dvor. Teraz nám 
to ponúka na predaj za 4 €/m2, celkom 2.608 €. Martin Kancko teraz odkupuje pozemok pod 
obchodom v hute, chceli pôvodne 22 €/m2, dohodli sa na 11 €/m2. Keď sme robili nájomnú zmluvu 
na pozemok pod zberným dvorom, tak s tým, že to časom odkúpime. Teraz by sa mu to hodilo 
a ponúka nám to. 
Starosta uviedol, že v tomto roku to nevieme odkúpiť, dali by sme to do rozpočtu na budúci rok.  
Poslanci priamo  na zasadnutí zistili na stránke katastra portál, že parcela pod zberným dvorom 437/7 
má výmeru 652 m2 a p.č. 438/7 má výmeru 75 m2, spolu 727 m2, za ktoré platíme nájomné. 
Ing. Michalove D. – je to dosť vysoká suma, keď to nekúpime a budeme mu platiť nájomné, tak za 
15 rokov to zaplatíme 
Ing. Michalove I. – je to nemorálne zaviazať nových poslancov kúpou pozemku 
Starosta – nemusíme to schváliť 
Ing. Zákopčan V. – je to dobrá cena 4 €/m2  
Poslanci vzali na vedomie uznesením č. 1/2018 v bode 1/f informáciu starostu o možnosti 
odkúpenia pozemku č.p. 437/7 o výmere 652 m2 – pod zberný dvor, p.č. 438/7 o výmere 75 m2, 
spolu 727 m2, zároveň uložili v bode 3/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  
 
c/ Oprava požiarnej zbrojnice – starosta informoval , Ministerstvo vnútra SR nám pridelilo dotáciu 
vo výške 30.000 € na opravu požiarnej zbrojnice. Projekt bol spracovaný podľa požiadaviek hasičov. 
Je tam spolufinancovanie vo výške 5 % t.j. cca 1500 €. Realizácia by mohla prebehnúť ešte v tomto 
roku. Pripravuje sa zmluva s ministerstvom, zatiaľ sme ju nedostali na podpis. Nasleduje verejné 
obstarávanie a potom samotná realizácia. Starosta uviedol, že najlepšie by bolo, keby to celé urobila 
firma, pretože s našimi ľuďmi by to bola bieda.  
 
d/  Sociálny podnik – starosta uviedol, že sa musíme rozhodnúť, či ho ideme zriaďovať alebo nie. 
V akčnom pláne okresu Poltár je vyčlenená čiastka 150 tis. €, musia tam byť zamestnaní 
znevýhodnení občania, minimálne 5 ľudí – z toho 3 musia byť znevýhodnení. Chceli by sme robiť so 
sadom. Ján Michalove by nám  dal sad do prenájmu + sad v Prieraze. Pálenicu by sme dali urobiť  
v priestoroch bývalej bykovne, stojí to cca 50 tis. €. Mohli by sme sa rozhodnúť, že schválime 
rozpočtovú organizáciu,  cez ňu by sme sa zaviazali na sociálny podnik. 
Mgr. Jablonský Ľ. -  pracovné príležitosti v obci nie sú, 3 ľudia znevýhodnení by sa určite našli 
Janšto Juraj – aké sú podmienky zriadenia sociálneho podniku ? 
Starosta  odpovedal – na 5 rokov by sme to museli udržať, spolufinancovanie je 10 %, nesmie byť  
zisková 
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Ing. Zákopčan V. - prikláňa sa k tomu, 3 ľudia sa určite nájdu na túto prácu, ale čo ak nám to 
zostane visieť na krku? Na druhej strane zachránime staré odrody stromov. Súhlasí so zriadením 
sociálneho podniku. 
Starosta – uviedol, že na Hradišti má Občianske združenie v prenájme sad. Jablká si oberajú občania 
a zaplatia im. Z ovocia by sme mohli robiť mušt,sušiť ovocie. 
Ing. Michalove D. - ľudí, ktorých zamestnáme bude platiť Úrad práce ? 
Starosta odpovedal – 10 % budeme platiť za 2 roky 
Ing. Zákopčan V. - treba do toho ísť v najhoršom prípade nepožiadame o dotáciu  
Mgr. Jablonský Ľ. - treba to pripraviť 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola zriadená rozpočtovú organizáciu obce – Obecný podnik 
služieb so zameraním na poskytovanie služieb pre obyvateľstvo.? 
Hlasovanie : za: 9           proti: 0                zdržal sa: 0   
Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 1/2018 v bode 5. zriadili 
Rozpočtovú organizáciu obce – Obecný podnik služieb so zameraním na poskytovanie služieb  
pre obyvateľstvo. 
 
Juraj Janšto – bolo by dobré urobiť oplotenie cintorína, nakoľko zver robí škody  
Starosta – odpovedal, že ideme robiť 1 m nadstavbu oplotenia 
Janšto Juraj – treba vysprávkovať jamy  pri bytovke 484 
                     -bolo by dobré upozorniť občanov na parkovanie áut na chodníkoch a poriešiť  aj   
                      odstránenie vrakov, ktoré parkujú na verejných priestranstvách  
                     -v Dobrom Potoku  pri zastávke nesvieti svetlo 
                     -treba napísať na VÚC za opravu cesty v Ipeľskom Potoku smerom na   
                        Kokavskú križovatku 
Starosta odpovedal –Klub starostov bude 20.3.2018 a tam je pozvaný aj predseda BBSK, budeme to 
pripomienkovať 
Janšto Juraj – vodovod  v Ipli pri p. Šustekovi je nefunkčný, je tam porucha, nemajú vodu 
Starosta odpovedal – malo by to byť v poriadku, robili to Sojkovci, zaplatili  sme im za to   
Bc. Starove Jozef – p. Podhorová Adriana má požiadavku o rozšírenie verejného osvetlenia  
                                  o 1 lampu ku jej rod. Domu 
                                -treba dokončiť chodník v ev. cintoríne / zámkovú dlažbu/ + osvetlenie   
                                  v hornej časti pri dome smútku 
Ing. Michalove D. – parkovanie áut sa netýka len chodníkov, treba upozorniť Tomáša Fodora  
                                  na odstránenie vraku auta z odvodňovacieho rigola cesty  
                                -denný stacionár – čo je nové s firmou Kalypso ? 
Starosta odpovedal – zaslali sme firme Kalypso výpoveď z priestorov SD, zaslali sme návrh na súd 
na zaplatenie dlhu. Zatiaľ sa nič nedeje, tlačia obce, aby to financovali z rozpočtu. Spísali sme 
inventár, ak nám neuhradia dlh, nebudeme škodní, budova vo vnútri je zveľadená, inventár si 
ponecháme. 
Bc . Starove Jozef – mohli by sme dať výzvu na prenájom priestorov stacionára 
Starosta odpovedal – ešte by sme mali počkať, možno získajú financie a rozbehnú to 
Ing. Faťara J. – pred záhradou Jána Urdu v Školskej ulici, treba opraviť dlažbu pod kontajnerom  na  
                             sklo, sadlo to  
                           -občania Školskej ulice by chceli spomaľovače   
                          - v MŠ sa prepadá  podlaha v triede pre väčšie deti , treba to vytrhať, zabetónovať   
                            a dať novú podlahu 
Bc. Starove J. - treba kontrolovať firmy, ktoré nám robia, treba robiť zápisy z kontroly a vyzvať ich,  
                           nech si to riešia 
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starosta – urobili novú podlahu, teraz to začalo hniť, navŕtali diery no vyschýna to pomaly, je to stará 
budova. 
Ing. Lacko Igor – rúrka z kondenzačného kotla na odvedenie vody v starej škole je osadená v múre  
                   tak, že voda kvapká na chodník a v zime sa tvorí  ľad. Je to nebezpečné, treba to poriešiť 
Mgr. Jablonský Ľ.- bytovky 510,511 – garáž slúži ako sklad, je to plné, teba to vypratať. Práčovne  
                                  nikdy neboli funkčné v týchto bytovkách. Vane treba vybúrať a urobiť tam  
                                  priestor na bicykle . Sklad treba vypratať a zavrieť.    
                                - smrek pred bytovkou 510 treba spíliť 
                                - novému predsedovi BBSK treba napísať požiadavku na zabezpečenie 
                                  autobusového spojenia do PT cez víkend 
                                - treba upozorniť p. Trčana na premiestnenie garáže 
Ing. Lacko Igor – p. Trčan ide stavať halu na pozemku, ktorý kúpil, tam umiestni všetky autá   
                               a garáž pri bytovkách rozoberie  
starosta  - informoval, že Stanislav Vógel nechce, aby autobusy Sad parkovali pri jeho dome.  
Priestranstvo pred budovu sklárne je voľné, zmestia sa tam aj 3 autobusy, je to betónová plocha, budú 
parkovať tam.  
 
Mgr. Jablonský Ľ. -odpisovanie elektriny v SD v pivničných priestoroch je nebezpečné, je tam voda 
starosta odpovedal – v kotolni sme vykopali jamu, sledujeme to a čerpáme vodu  
 
Kvasnica Ján – mládež sa nemá kde stretávať, treba im vyčleniť nejaké priestory. Robia neporiadok,  
                           túlajú sa po obci 
starosta odpovedal – mládež mala klub v priestoroch SD. Po čase sa prestali stretávať pretože tam 
nemohli fajčiť a piť, potom si partie navzájom nevyhovovali. Nikto nechcel mať zodpovednosť za 
priestory.  
 
18.Rekapitulácia uznesení 
Predseda návrhovej komisie Ing. Dušan Michalove, prečítal prijaté uznesenie č. 1/2018 
 

Uznesenie č. 1/2018 
    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 14. marca 2018 
 
1.Berie na vedomie:   
   a/ Informáciu o plnení uznesení OZ 
   b/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2017 
   c/ Správu o činnosti hlavného kontrolóra v roku 2017 
   d/ Žiadosť o odkúpenie bytu č. 7, v bytovom dome Mlynská 510/15 p. Zory Balogovej nar.  
      18.1.1983, bytom Málinec, Mlynská 510/15 
   e/ Žiadosť Jána Najmajera, bytom Málinec Mlynská 511/17 o prehodnotenie kvality bytu 
   f/  Informáciu starostu o možnosti odkúpenia pozemku č.p. 437/7 o výmere 652 m2 – pod  
       zberný dvor, p.č. 438/7 o výmere 75 m2, spolu 727 m2 
   g/ Informáciu starostu o poskytnutí dotácie na opravu požiarnej zbrojnice vo výške 30.000 € 
   h/ Žiadosť p. Dušana Slávika o prenájom pozemku  
 
2. Schvaľuje:  
    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ing. Dušan Michalove 
                                                       členovia – Bc. Starove Jozef, Juraj Janšto 
    b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2017 
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    c/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného  
        pri inventarizácii k 31.12.2017 
    d/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 
        Vyraďovacia komisia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav Faťara 
         Likvidačná komisia: Lacková Ingrida, Pavel Čáni, Mgr. Ivan Urda 
    e/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 ku 14.3.2018 
    f/ VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského  
         zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018 
    g/ Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby čiastočnú  
        úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec 
    h/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2018, vo  
        výške 30 € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci, s využitím 1/3 finančných prostriedkov  
        v MŠ na aktivity zážitkového charakteru mimo obce Málinec  
    i/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2, všetkým súčasným nájomníkom bytov  
       do 31.3.2019 
    j/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2019 nasledovným  
       nájomníkom: 
       byt č. 1- Anna Demeová            byt č. 3 - Mário Oláh            byt č. 5 – Patrícia Ferková 
       byt č. 2- Adriana Oláhová          byt č. 4 - Erik Oláh               byt č. 6 – Stanislav Oláh 
                                                                                                         byt č. 7 – Karolína Farkašová 
   k/ Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Málinec 
   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, parc.č. 784/5 zastavaná plocha o výmere 33 m2, 
      vytvorená GP č. 36624039-199/2017, zo dňa 6.12.2017 rozdelením parcely č. 784/4,  
      vybranému záujemcovi, ktorým je Ján Melich nar. 30.1.1979 a manželka Mgr. Andrea  
      Melichová nar. 13.1.1982, obaja bytom Málinec, Urbárska 137/13, v cene 0,90 €/m2, celkom  
      za 29,70 €. 
      Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpnopredajnej zmluvy. 
      Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
 m/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, vedenej na LV 742, č.p. 789/4,  
      zastavaná plocha o výmere 150 m2 
  n/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, vedenej na LV 742, 784/6,  
       zastavaná plocha  o výmere 11 m2 
  o/ Priamy odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec, v zmysle § 9a ods.1, písm.c,  
      zákona č.258/2009 Z.z., zapísaných na LV 742 a to p.č. 854/5 o výmere 260 m2 – záhrada,  
      p.č. 854/6 o výmere 25 m2 – zastavaná plocha, p.č. 854/7 o výmere 233 m2- zastavaná plocha,  
      p.č. 854/8 o výmere 23 m2 – zastavaná plocha, ktoré sú identifikované GP č. 46545077- 
      34/2017, vybranému záujemcovi, ktorým je Jana Findrová rod. Janštová nar. 8.8.1958, bytom  
      Málinec, Mlynská 489/5, v cene 0,90 €/m2 
      Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpnopredajnej zmluvy. 
      Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona 258/2009 Z.z. 
   p/Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. OPKŽP-P01-SC-111- 
      2017-32, pre projekt s názvom „Nákup technológie na spracovanie biologicky rozložiteľného  
      odpadu na obecnom kompostovisku“ 
   r/ Výšku 5 % spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa  z celkových oprávnených     
       výdavkov projektu v sume 1 450,00 EUR . 
   s/ Žiadosť Zory Balogovej, bytom Málinec, Mlynská 510/15 o preplatenie jednomesačnej  
       zálohovej platby nájomného, za výmenu okien v byte č. 7 v celkovej výške 130 €. 
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   t/ Žiadosť Viery Števove, bytom Málinec, Hlavná 347/8 o pridelenie bytu a zaraďuje ju   
       do poradovníka  
   u/ Navýšenie dotácie ZO SZPB v Málinci pre rok  2018 na zabezpečenie aktivít organizácie   
       v zmysle žiadosti o 200 € 
   v/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, vedenej na LV 742,  p.č.  
       795/1o výmere cca 28 m2, 
   x/ Použitie časti rezervného fondu z roku 2016 na dokončenie rekonštrukcie miestnej  
       komunikácie MRK v obci Málinec  
   y/ Žiadosť Jozefa Illéša o zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 2 v bytovom dome Družstevná  
       515/21 ku dňu 31.3.2018  
   z/ Doplnenie člena Stavebnej komisie pri OZ v Málinci p. Ingridu Lackovú 
  w/ Žiadosť DHZ v Málinci o navýšenie dotácie z rozpočtu obce o 1.000 € na rok 2018 
 
3. Ukladá:   
    a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii, previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného  
        majetku obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie 
        Termín: 30.4.2018 
    b/ OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí v roku 2018 podľa bodu 2/h tohto  
        uznesenia 
        Termín: rok 2018  
    c/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v byt .domoch 515 a 130 podľa bodov 2/i a 2/h tohto  
        uznesenia  
        Termín: marec 2018 
    d/ OcÚ, zabezpečiť spracovanie nového Komunitného plánu soc. služieb obce Málinec 
        Termín: rok 2018  
    e/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti v zmysle schválenia v bode 2/l tohto uznesenia 
        Termín: jún 2018 
    f/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti obce Málinec podľa bodu 2/m a 2/n tohto  
        uznesenia 
        Termín: marec 2018 
    g/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností podľa bodu 2/o tohto uznesenia 
        Termín: apríl 2018 
    h/ OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti o NFP v zmysle bodu 2/p tohto uznesenia 
        Termín: apríl 2018  
    i/ OcÚ, zabezpečiť odborné posúdenie príčiny tvorby plesní v byte p. Jána Najmajera a prijatie   
        účinných opatrení na odstránenie súčasného stavu   
        Termín: apríl 2018 
    j/ OcÚ, zabezpečiť navýšenie dotácie pre ZO SZPB v Málinci, podľa schválenia v bode 2/u 
       tohto uznesenia  
       Termín: rok 2018  
    k/ OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/v  tohto uznesenia 
        Termín: marec 2018 
    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 
         Termín: 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  
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    n/ OcÚ, preveriť postup pri odpredaji bytových domov Mlynská 510,511 
        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
    o/ Stavebnej komisii, vykonať obhliadku pozemku pre umiestnenie garáže na základe žiadosti 
        p. Dušana Slávika 
        Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 
         
4. Ruší:  
    Uznesenie č. 5/2017, bod 2/g, zo dňa 27.9.2017 
 
5. Zriaďuje:  
    Rozpočtovú organizáciu obce – Obecný podnik služieb so zameraním na poskytovanie služieb  
    pre obyvateľstvo. 
 
19. Záver 
 
     Starosta obce Ing. Igor Čepko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  19.30 hod 
 
 
 
 
 
 
  
                   I. overovateľ                                                II. overovateľ  

 
 
 
 
 
 
 
Zástupca starostu:                                          Starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Zapísala:  


