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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 17.10.2018 

 

Prítomní: 

1. Ing. Jaroslav Faťara 

2. Ing. Dušan Michalove 

3. Bc. Jozef Starove 

4. Mgr. Ľuboslav Jablonský 

5. Juraj Janšto 

6. MVDr. Ľuboš Tatranský 

7. Mgr. Ivan Urda 

Ospravedlnení:  Ing. Víťazoslav Zákopčan, Ján Kvasnica 

Hlavná kontrolórka: Jana Kančová 

Zapisovateľka:  Milota Kupcová 

Overovatelia zápisnice:  Bc. Jozef Starove, MVDr. Ľuboš Tatranský 

 

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

poslancov je zatiaľ prítomných 7, OZ je uznášania schopné. 

Oboznámil poslancov s programom  zasadnutia : 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Plnenie uznesení OZ 

4. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre obec 

5. Pripravenosť ZŠ a MŠ na školský rok 2018/2019 

6. Prejednanie žiadostí o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec 

7. Návrh Smernice na vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2018 

8. Prejednanie došlých žiadostí 

9. Rôzne 

10. Rekapitulácia  uznesení 

11. Záver 

 

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

Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:     za: 7           proti:  0             zdržal sa:  0   

Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 

 

2. Voľba návrhovej komisie 

 

Starosta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda:  Mgr. Ľuboslav Jablonský 

Členovia:  Mgr. Ivan Urda, Juraj Janšto 

Pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

Z celkového počtu 7 poslancov hlasovalo:    Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0 

Poslanci  jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie uznesením č. 6/2018 v bode 2/a. 

 

 



3. Plnenie uznesení OZ 

 

   Predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ  9.8.2018, uznesením č. 5/2018, v bode 4 bolo uložené 

a/ OcÚ predkladať stavebnej komisii podklady projektovej dokumentácie na posúdenie-úloha trvalá 

b/ OcÚ, zabezpečovať spracovanie PD na základe Zmluvy o dielo – úloha trvalá 

c/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 

     v základnej  škole „Termín: roky 2019 – 2021 – zatiaľ nesplnené 

d/ OcÚ, riešiť úpravu miestnej komunikácie „Poľná“ v najbližšom možnom termíne, podľa 

    finančných možností rozpočtu obce – zatiaľ nesplnené 

e/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom pozemku parc.č. 489/1 - splnené 

f/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu „Oprava sociálneho bytového domu“- zatiaľ nesplnené 

g/ OcÚ, pri aktualizácii rozpočtu zapracovať  finančné prostriedky do výšky 500 € na financovanie 

    cestovného do Báčskeho Petrovca - splnené 

h/ OcÚ, požiadať JUDr. Gombalu o vyjadrenie ohľadom spracovania VZN - zákazu kosenia        

     v nedeľu – splnené , starosta oboznámil poslancov s písomným stanoviskom JUDr. Gombalu. 

Mnoho obcí schválilo takéto VZN, väčšina z nich už bola zrušená, pretože proti týmto VZN bol podaný 

protest prokurátora / ostatné obce to čaká/. Ak je niekto rušený hlukom, ktorý je nad mieru primeranú 

pomerom, môže sa obrátiť so žalobou na príslušný súd - § 127 Občianskeho zákonníka. 

 

PRIPOMIENKY: 

- cesta pod 2x 8b.j.– bola vysypaná štrkodrvou 

- kurič v bytovkách510,511 bude p. Riečica, musí však absolvovať školenie 

- neporiadok pri smetných nádobách pri sklárni – aktivační pracovníci tam pravidelne robia poriadok, 

stále je tam bordel 

Ing. Michalove D. - chyba je aj v nás občanoch, treba upozorniť občana, keď ho vidíme robiť 

                                 neporiadok 

Mgr. Jablonský Ľ. - ak budeme rozširovať kamerový systém, treba dať kamery na všetky miesta, kde 

                                 sa separuje odpad /napr. bytovky 510,511/ 

Bc. Starove J. - treba si pozrieť kamerový záznam, upozorniťobčanov písomne a prípadne ich 

                          pokutovať,  inak si neporadíme 

Mgr. Čepková Z. - aj v ISC sa stretávajú na detskom ihrisku, je tam 5 košov na odpad a odpad je 

                               rozhádzaný 

Ing. Michalov D. - treba stanoviť čas, do kedy je to otvorené a zamkýnať to 

Starosta – urobíme reláciu do miestneho rozhlasu a večer budeme zadnú bránu zamykať. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie - uznesením č. 6/2018, v bode 1/a. 

 

4. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre obec 

- predkladal starosta obce, písomne informáciu vypracovala Ingrida Lacková 

Na úrad vlády SR – Podpora najmenej rozvinutých okresov sme zaslali 4 žiadosti: 

1. vybavenie ordinácie stomatológa – výška žiadaného príspevku 59.000 € 

2. Prekopávač kompostu – 26.273,12 € 

3. Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec- 35.000 € /prebudovaním 2 existujúcich šachiet tak, že sa 

v nich umiestnia škrtiace zariadenia-vírové regulátory. Konštrukcia tohto zariadenia umožní využiť 

zvýšenie hladiny odpadovej vody v stoke. 

4. Zriadenie zariadenia sociálnych služieb – rozpočet 64.600 € z toho regionálny príspevok 58.000 € a 

vlastné zdroje 6.600 €. Cieľom projektu je zriadenie denného stacionára. 

 

Ministerstvo vnútra SR, Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 



1. Oprava sociálneho bytového domu 515/21 / výmena okien a dverí/ - rozpočet je 12.606 € z toho 

dotácia 11.970 €, vlastné zdroje  636 €. 

 

Ďalej pripravujeme žiadosti na: 

 Environmentálny fond: 

1. Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec 

2. Rekonštrukcia priepustov 

Ministerstvo vnútra SR, Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity: 

1. Oprava sociálneho bytového domu 515/21-rekonštrukcia strechy latovanie + krytina- je to vo fáze 

príprav, pripravujeme rozpočet /. 

Mgr. Čepková Z. - doplnila, že sme zaslali aj žiadosť na Miestnu občiansku poriadkovú službu 

                               Málinec 

Janka Töröková – mala otázku, či nebude výzva na MŠ 

starosta -uviedol, že výzva mala vyjsť tento týždeň, nespĺňame podmienky - 35 %  by malo byť   

              rómskych detí 

Poslanci vzali na vedomie - uznesením č. 6/2018, v bode 1/b informáciu starostu o podaných a 

pripravovaných žiadostiach na dotácie pre obec Málinec. 

 

5. Pripravenosť ZŠ a MŠ na školský rok 2018/2019 

- na zasadnutí bola prítomná riaditeľka MŠ Janka Töröková a zástupkyňa riaditeľa ZŠ Mgr. Helena 

Zákopčanová, ktoré informovali o pripravenosti MŠ a ZŠ na školský rok 2018/2019. 

Janka Töröková – riaditeľka MŠ správu vypracovala písomne, tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Na školský rok 2018/2019 je zapísaných 37 detí, ktoré k 15.9. aj nastúpili do MŠ, 3 deti majú odklad 

do ZŠ,z toho jedno dieťa so špeciálno-výchovnými potrebami . Celkovo bolo prijatých 11 nových detí 

a do ZŠ odišlo 13 detí. Pedagogickí zamestnanci sú v nezmenenej zostave. MŠ bola vhodne pripravená 

na začiatok školského roka, všetky triedy sú dostatočne vybavené IKT. Bol zakúpený nábytok do 

strednej triedy v hodnote cca 1230 € a postupne plánujú vymeniť aj v ostatných triedach. 

Poplatok 8,50 € mesačne na dieťa zostáva nezmenený, je to zo zákona. 

Janšto J. - mal otázku, či sa odstránila vlhkosť ? 

Janka Töröková -  podstatne sa znížila vlhkosť 

Jablonský Ľ. - 1/3 dotácie pre deti MŠ bola schválená na výlety – mal otázku, či sa s tým bude niečo 

                        robiť? 

Janka Töröková – plánujeme to, poistka pre deti bola uzavretá na 1 rok od 1.10.2018 do 30.9.2019 

Mgr. Helena Zákopčanová - zástupkyňa riaditeľa ZŠ správu vypracovala písomne, tvorí tiež prílohu 

tejto zápisnice. Do prvého ročníka nastúpilo 14 žiakov, celkovo školu navštevuje 119 žiakov – rovnako 

ako minulý školský rok. Školský klub detí má 2 oddelenia a v nich 42 žiakov. V minulom školskom 

roku ukončilo ZŠ 12 žiakov, všetci pokračujú v štúdiu na stredných školách. 29 žiakov vyšších 

ročníkov absolvovalo lyžiarsky kurz v Tatrách, 20 žiakov nižších ročníkov navštívilo školu     v 

prírode. V tomto školskom roku majú žiaci naplánovaný plavecký kurz v Rimavskej Sobote. 

V štádiu schvaľovania je projekt na zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Negatívom je, že už niekoľko rokov škole neboli pridelené finančné prostriedky na potrebný počet 

asistentov učiteľa. 

Mgr. Jablonský Ľ. - problém je ten, že sa škola neuberá zriadením špeciálnej triedy so špeciálnym   

                                pedagógom, počet detí by škola mala na túto triedu. Určite by bolo lepšie mať 

                                jedného špeciálneho pedagóga ako 6 asistentov. Týmto smerom by sa mala škola 

                                uberať.   

Ing. Michalove D. - ak sa s týmto nebude nič robiť, nič sa nezmení, škola by sa mala týmto 

                                problémom zaoberať 



Poslanci súhlasili s týmto návrhom  - uznesením č. 6/2018, vzali na vedomie v bode 1/c informáciu o 

pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2018/2019 a zároveň v bode 3/d uložili riaditeľovi ZŠ v 

Málinci, preveriť možnosti zriadenia špeciálnej triedy v ZŠ Málinec a predložiť informáciu na 

nasledujúcom OZ. 

 

 

6. Prejednanie žiadostí o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce Málinec 

- predkladal starosta obce 

a/ Jozef Semerák Málinec, Salaš  393/2 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

    Žiada o odkúpenie pozemku, EKN p.č. 5167/1, vedená na LV 742 v k.ú. Málinec o výmere 444 m2. 

Jedná sa o pôvodný pozemok pod bývalým mlynom. Túto pôdu dlhoročne užíva spolu s okolitými 

pozemkami a táto parcela pôvodne slúžila ako prítok vody k mlynu. Tento pozemok je presne medzi 

jeho dvoma pozemkami, dostalo sa to nejakým spôsobom do majetku obce a preto si ho chce odkúpiť. 

Poslancom bola doručená spolu s pozvánkou na OZ aj snímka z pozemkovej mapy, na ktorej sú 

vyznačené uvedené pozemky, tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Ing. Michalove D. - keď si niekto dá žiadosť na odkúpenie, malo by sa to ísť pozrieť do terénu, kde to 

                                 presne je, teraz odsúhlasíme žiadosť a ani nevieme čo si chce odkúpiť. 

Starosta – na mapke sú farebne vyznačené parcely, ktoré má vo vlastníctve a ktoré si chce odkúpiť.    

V minulosti sme sa dohodli na zasadnutí OZ, že pri odpredaji a prenájme pozemkov budeme zasielať s 

pozvánkou na OZ aj mapku, aby to poslanci mali k nahliadnutiu pred OZ. 

Ing. Michalove D. - nehovorím, že  mu to netreba odpredať, súhlasím, len hovorím o postupe 

starosta – na dnešnom zasadnutí nebudeme schvaľovať odpredaj nehnuteľnosti, schválil by sa zámer 

na odpredaj a na ďalšom OZ by sa podľa predložených ponúk schvaľoval odpredaj. 

Poslanci nemali pripomienky 

starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bol schválený zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, 

vedenej na LV 742, č.p.5167/1 o výmere   444 m2  - orná pôda ? 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2018 v bode 2/b zámer  na 

odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na LV 742, č.p.5167/1 o výmere   444 m2  - orná 

pôda, zároveň uložili v bode 3/a OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 

2/b. 

 

b/ Janette Imreová Kuzmányho 2, Lučenec – žiadosť o odkúpenie časti majetku obce 

     Žiada o odkúpenie parciel nachádzajúcich sa v k.ú. Málinec p. č. 543 o výmere 133 m2 – záhrady a 

p.č. 544 o výmere 263 m2 – zastavané plochy. Poslancom bola doručená spolu s pozvánkou na OZ aj 

snímka z pozemkovej mapy, na ktorej sú vyznačené uvedené pozemky, tvorí tiež prílohu tejto 

zápisnice.  Kedysi sme plánovali tadiaľ prechod medzi Lipovou a Vrecovou ulicou. Je to pozemok, 

ktorý sme dostali darom, dom sme zbúrali a pozemok vyčistili. Máme to v majetku obce. Tento 

pozemok by sme vedeli využiť len ak by sa urobil prechod s tým, že ešte by bolo potrebné  vysporiadať 

časť pozemku na konci záhrady, čo by nemal byť problém a bolo by to priechodné.  Požiadavku od 

občanom na prechod ulíc však nemáme, nevieme, či by to vôbec chceli. Už cca 2 roky je pozemok 

voľný a nikto neprišiel s touto požiadavkou.  Pokiaľ by sme tam neurobil prechod , obec tento 

pozemok nemá na čo využiť, nepotrebujeme ho a mohli by sme ho odpredať.   

Mgr. Urda Ivan – možno práve preto si to chcú odkúpiť, aby sa prechod neurobil 

Janšto Juraj – Valentýniovci sa vyslovene vyjadrili, že prechod nechcú 

starosta – môžeme sa opýtať občanov, či chcú prechod, alebo môžeme vyhlásiť zámer na odpredaj 

pozemku a ľudia sa môžu aktivizovať, či predaj alebo prechod. 



Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bol schválený zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, 

vedenej na LV 742, č.p. 543 o výmere 133 m2 – záhrada, č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavaná 

plocha ? 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2018 v bode 2/c zámer na 

odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na LV 742, č.p.543 o výmere 133 m2 – záhrada, 

č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavaná plocha, zároveň uložili v bode 3/a OcÚ, zverejniť zámer na 

odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/c. 

 

c/ Ján Urda Málinec, Salaš 399/6 – žiadosť o odpredaj majetku obce 

     Žiada o odpredaj p.č. 1563/1, vedenej na LV75 pre obec Málinec v podiele 1/2-ina /Kopanice / 

a časti parcely č. 1564/1, vedenej na LV749 pre obec Málinec v podiele ½  / Hlboké/. Uvedené parcely 

sa nachádzajú v k.ú. Málinec. Poslancom bola doručená spolu s pozvánkou na OZ aj snímka z 

pozemkovej mapy, na ktorej sú vyznačené uvedené pozemky, tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Parcelu č.1564 v ½ vlastní Ing. Zákopčan a v ½ obec /túto má v prenájme od obce p. Vladimír 

Semerák. Parcelu č. 1563 v ½  vlastní Ján Urda a ½ obec / túto má v prenájme Ján Urda/ . 

Ing. Michalove D. - v akej cene by sa to predávalo ? 

Starosta – ak sa bude schvaľovať zámer na odpredaj majetku, dáme urobiť znalecký posudok, kde 

znalec určí minimálnu cenu a pod tú sumu nemôžeme ísť 

Ing. Michalove Iveta- uviedla, že na túto pôdu má platnú nájomnú zmluvu p. Vladimír Semerák, je to 

na 10 rokov. Ak sa pamätáte 5 rokov platil po 500 € za prenájom a preplatil to, tiež to potrebuje na 

dotácie. 

Starosta – takéto plochy by mala mať obec v zálohe v prípade nejakej výmeny pozemkov. Mali by sme 

túto žiadosť zvážiť, je to dosť veľká výmera a nesúri nás to. 

Michalove D. - je to majetok obce, môže to slúžiť aj v prípade nejakej zábezpeky pri úvere. Zo 

strategických dôvodov obec nie je odkázaná na to, aby to musela odpredať.  Na pôde sa hospodári, 

nájom nám platia. 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bol schválený zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, 

vedených na CKN p.č. 1563/1 o výmere   27289 m2 a p.č. 1564/1 o výmere 36054 m2 ? 

Hlasovanie: za   0       proti: 5          zdržal sa:  2   / MVDr. Tatranský Ľuboš Bc. Starove Jozef/ 

Starosta skonštatoval, že poslanci neschválili uznesením č. 6/2018 v bode 4 Zámer na odpredaj 

nehnuteľností z majetku obce, vedených na CKN p.č. 1563/1 o výmere 27289 m2 a p.č. 1564/1    o 

výmere 36054 m2. V bode 1/d vzali  na vedomie žiadosť Jána Urdu, bytom Málinec, Salaš 399/6 o 

odpredaj nehnuteľností z majetku obce.   

         

7. Návrh Smernice na vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2018 

    písomne vypracovala Mgr. Ružena Grulišová, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na 

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Mgr. Grulišová požiadala poslancov, aby si pozreli hlavne  

zloženie inventarizačných komisií  nakoľko budú komunálne voľby a niektorí nekandidujú. 

Pripomienky neboli 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku 

obce Málinec k 31.12.2018 ? 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2018 v bode 2/d Smernicu 

pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2018, zároveň uložili v bode 3/b OcÚ, 

zabezpečiť vykonanie  inventarizácie majetku obce Málinec v zmysle schválenej 

Smernice v bode 2/d tohto uznesenia                Termín: december 2018 

 

8. Prejednanie došlých žiadostí 



    predkladal starosta obce 

a/ Ján Šulaj / domovník / Málinec , Na štadióne 130/2 – žiadosť o prerobenie schodiska k bytom 

     Nájomníci bytov žiadajú  o prerobenie predného a zadného schodiska, ktoré vedie k bytom. Žiadosť 

odôvodňujú tým, že schody počas dažďov sú šmykľavé rovnako  i v zimných mesiacoch, nie je tam 

zastrešenie ani iné protišmykové úpravy. Často dochádza k úrazom z dôvodu pošmyknutia sa, v 

minulosti utrpeli úraz už 5 nájomníci. Naposledy utrpela úraz nájomníčka, ktorá sa lieči na zlomeninu 

troch stavcov na chrbtici. Na základe uvedeného, žiadajú nájomníci o prerobenie schodísk a to 

výmenou nášľapných schodíkov za protišmykové mriežkové napr. 30 x 30 mm, ktoré budú prepúšťať 

vodu a sneh. 

Bc. Jozef Starove – uviedol, že stavebná komisia to bola obhliadnuť a nedoporučuje  to riešiť 

výmenou mriežkové, komisia navrhuje prekryť prednú časť od bufetu strieškou z lexanu a tiež prekryť 

zadné schodisko. 

Mgr. Jablonský Ľ. - železné schodisko je nebezpečné, keď sú tam byty. Mriežkové schody by boli 

                                  lepšie, nenamrzne na nich, mohlo by to ísť z rezervného fondu 

starosta – náklady na mriežky na schody + podesty by boli cca 900 € + by boli ďalšie náklady na 

                prekrytie schodísk 

Bc. Jozef Starove – aby zas nebol problém, keď pôjdu na futbal a zaseknú sa im podpätky na 

                                 topánkach do mriežky 

Mgr. Ivan Urda – ak bude schodisko prekryté strieškou, nebudú potrebné mriežkové schody 

Ing. Michalove I. - uviedla, že rezervný fond na byty 130/2  je cca 1300 € 

Mgr. Jablonský Ľ. - treba jedno schodisko prekryť a na druhom  urobiť mriežkové schody 

Ing. Michalove D. - teraz budeme robiť mriežkové schody a možno o pár rokov aj tak budeme robiť 

                                 striešku a náklady budú vyššie 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené prekrytie schodísk na štadióne TJ, ktoré slúžia 

ako prístupové schodištia k bytom Na štadióne 130/2? 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2018 v bode 2/f prekrytie 

schodísk na štadióne TJ, ktoré slúžia ako prístupové schodištia k bytom Na štadióne130/2, 

zároveň jednohlasne schválili v bode 2/g použitie fondu opráv, prevádzky a údržby na prekrytie 

schodísk v zmysle schválenia v bode  2/f v sume cca 1300 €. 

Uznesením č. 6/2018 vzali na vedomie v bode 1/e Žiadosť Jána Šuľaja o prerobenie schodiska     k 

bytom Na štadióne 130/2, v bode 3/e uložili OcU, zabezpečiť prekrytie schodísk Na štadióne 

130/2, v zmysle schválenia v bode 2/f tohto uznesenia                       Termín: 12/2018 

 

9. Rôzne 

a/ Prerozdelenie investičného majetku – informovala Mgr. Grulišová, ktorá uviedla, že auditorka 

požaduje prerozdeliť ulice podľa m2. Obecné zastupiteľstvo by malo schváliť uznesením    

prerozdelenie investičného majetku – miestne komunikácie a cesty na samostatné položky 

        jednotlivých ulíc podľa zdrojov nadobudnutia a ich aktuálnej hodnoty. Každá ulica bude mať 

svoju hodnotu, teraz je ich hodnota uvedenú spolu jednou sumou. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené prerozdelenie investičného majetku – miestne 

komunikácie a cesty na samostatné položky jednotlivých ulíc podľa zdrojov nadobudnutia a ich 

aktuálnej hodnoty ? 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2018 v bode 2/e 

prerozdelenie investičného majetku – miestne komunikácie a cesty na samostatné položky 

jednotlivých ulíc podľa zdrojov nadobudnutia a ich aktuálnej hodnoty, zároveň v bode 3/c uložili 

OcÚ, vykonať prerozdelenie investičného majetku podľa bodu 2/e tohto uznesenia 



Termín: rok 2018/2019 

 

b/ Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č. 3/2018 

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

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Do 30.9.2018 sa neuskutočnilo zasadnutie OZ, nemohla sa urobiť riadna aktualizácia rozpočtu, takže je 

len rozpočtové opatrenie starostu obce, ktoré môže v zmysle uznesenia 1/2015,bod 2/t a v súlade s §14, 

ods.2a zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zmien  vykonať zmeny rozpočtu. Jednotlivé zmeny poslancom  

podrobne vysvetlila Ing. Michalove. Nemení sa celková suma rozpočtu, menia sa len zdroje 

financovania. Toto je k 30.9.2018 k uzávierke, aby nebol schodkový rozpočet. 

Rozpočtové opatrenie berie OZ  len na vedomie. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Uznesením č. 6/2018 v bode 1/f  vzali na vedomie rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec     č. 

3/2018. 

 

c/ Súhlas s doplnením uznesenia – na zasadnutí OZ dňa 17.10.2018, bolo pozabudnuté schválenie 

predloženia ŽoNFP na SO projektu: Miestna občianska poriadková služba Málinec, kód výzvy: OPLZ-

PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja  obce, zároveň aj 

schválenie spolufinancovanie projektu minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 

Dňa 22.10.2018, boli všetci poslanci, ktorí boli prítomní na OZ 17.10.2018 telefonicky oboznámení s 

textom uznesenia, ktoré je potrebné schváliť a doplniť do uznesenia č. 6/2018. Všetci poslanci súhlasili 

s doplnením textu uznesenia, o čom je priložený aj ich písomný súhlas pri zápisnici z OZ. 

Poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2018 v bode 2/h Predloženie ŽoNFP na SO 

projektu: Miestna občianska poriadková služba Málinec, kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, pričom 

ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce, zároveň schvaľuje 

spolufinancovanie projektu minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 

 

Bc. Jozef Starove – cestári pred nedávnom v obci opravovali niektoré výtlky, pozabudli urobiť napr. 

                                 pri Michalovi Čepkovi aj na parkovisku obce 

starosta -  robili len jednu stranu smerom hore, povedali, že keď sa budú vracať urobia druhú stranu, 

                  potom ich odvolali a nevieme kedy prídu 

Bc. Jozef Starove –  mal otázku, či sa bude niečo robiť so štátnou cestou smerom na Kokavskú 

                                  križovatku? 

Starosta – dali sme požiadavku na VÚC, aby opravu tejto cesty zaradili do rozpočtu na budúci rok, 

                  zatiaľ sme nedostali žiadnu odpoveď 

 

 

Bc. Jozef Starove – bolo by dobré poriešiť verejné osvetlenie v časti Ipeľ ako i na zastávke  /Uhrinka / 

                                 možno tam treba 4 svietidlá, mohlo by sa to v budúcom roku priešiť 

                               - už dlhšie hovoríme o opílení líp na Lipovej ulici, Ing. Michalove hovoril, že 

                                 v jeseň, keď budú bez listov, bude to možné robiť 

starosta – nie je proti tomu, treba vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu obce a môžeme to píliť, v 

cintoríne nám spiľovali 1 lipu za cca 800 €, naši zamestnanci vedie orezať suché konáre, ktoré sú nízko. 

V MŠ je tiež lipa, ktorá je nebezpečná, aj tú by bolo potrebné opíliť alebo spíliť, v cintoríne v Hute je 

tiež ešte jeden strom, ktorý by bolo potrebné spíliť. 

Bc. Jozef Starove – ak je to možné, treba to dať do rozpočtu a zavolať nejakú firmu, ktorá to zabezpečí 

Poslanci súhlasili s týmto návrhom jednohlasne, uznesením č. 6/2018 v bode 3/f uložili  OcÚ, zahrnúť 

do rozpočtu obce na rok 2019 náklady na opiľovanie nebezpečných stromov  v obci        v  sume 

5000 €. 



Bc. Jozef Starove – multifunkčné ihrisko na TJ je v hroznom stave, je zarastené burinou, siete sa ešte 

                                 len vymieňali a už sú zase roztrhané, nikto nerešpektuje zákaz vstupu v kopačkách 

                              -  riešili sme výstavbu bytovky a  územný plán obce – čo máme nové ? 

starosta – čo bolo potrebné, sme dodali p. Raganovi, je stále na PN, začal to robiť, už by to nemalo dlho 

trvať ale nevie povedať kedy to bude  presne hotové 

Mgr. Jablonský Ľ. - nadviazal na územný plán, bolo by dobré urobiť nejaký zámer na prenájom garáží 

zatiaľ bez územného plánu, aby sa to urýchlilo, dať ľuďom na vedomie, že bude možnosť prenájmu 

pozemkov na garáže 

starosta – mali by sme vydržať, kým bude urobený územný plán, možno to bude aj do konca roka. 

Návrh územného plánu bude predložený na zastupiteľstvo , ktoré  ho bude schvaľovať. 

Juraj Janšto – cesta vo Vlčove je v zlom stave, samá jama, už sa nedajú obísť 

                     - bolo by dobré odstrániť dve staré lavičky, ktoré sú zabetónované pod lipami /jedna je pri 

                       kontajneroch a druhá vyššie oproti p. Urdu/, je to z estetického dôvodu veľmi nevkusné 

                       je tam veľký neporiadok. Nie sú potrebné, máme tam nové lavičky 

                     - poďakoval p. Kančovej za organizáciu akcie Hornohradská klobása, bola to dobrá akcia, 

                       organizačne to bolo náročné 

Ing. Faťara J. - informoval, že p. Čičmanec povedal, že do konca októbra by mali urobiť štátnu cestu   

                           smerom od priehrady po Kokavskú križovatku 

                        - kedy sa budú robiť ulice Kinová a Za lesami? 

Starosta – odpovedal, že zajtra prídu ešte majú frézovať, čo nebolo vôbec v pláne a finančne sa to 

                  navýši. Mali by to urobiť za 7 dní ale asi to budú robiť dlhšie. Zmluvu majú do konca     

                  októbra. 

Ing. Faťara Jaroslav – ako je to s retardérmi v Školskej ulici? 

Starosta – treba sa ešte porozprávať s občanmi, či ich vôbec chcú, súhlasiť by mali hlavne tí, čo ich   

                  budú mať pri dome pretože tí budú najviac trpieť. Údajne obyvatelia Lipovej ulice už chcú 

                  petíciu za odstránenie retardérov 

Ing. Faťara Jaroslav – v starej škole pri muštárni je suchý jaseň, treba ho spíliť 

Ing. Lacko Igor – v miestnom rozhlase stále robíme relácie za vypaľovanie, bolo by dobré upozorniť 

                              obyvateľov,ktorí majú záhumienky za Poliakovcami. V pondelok tam vypaľovali,       

                              bolo to hrozné, všade dym a smrad. Navrhujem predvolať si ľudí a keď nie dať im   

                              sankcie. 

Ing. Michalove D. - bolo by dobré urobiť osvetlenie pri moste smerom ku sklárni, vo večerných   

                                  hodinách sa tadiaľ pohybuje dosť ľudí, autá tadiaľ idú dosť rýchlo smerom do   

                                  Huty, aby sa tam nestalo nejaké nešťastie. V úseku  od Janka Turica po most je   

                                  tma, nie je tam žiadne svetlo 

 

Mgr. Čepková Z. - tma je aj na Okružnej ulici ako je roh domu J. Semanovej až po Turošíkovcov, kde   

                                 je najbližšia lampa 

Ing. Michalove D. - do budúceho roku by sa mala naplánovať aj oprava chodníkov. Okrem Zdravotnej 

                                  ulice máme všetky chodníky zlé. Postupne by sme mali začať robiť aj chodníky v   

                                  obci. 

Starosta – súhlasí s týmto návrhom, treba to dať do rozpočtu obce na budúci rok a treba povedať   

                   ktorú ulicu, aby sme vedeli koľko metrov to bude 

Mgr. Jablonský Ľ. - v prvom rade treba dať Mlynskú ulicu do rozpočtu obce 

starosta – Mlynskú ulicu máme schválenú, tá sa bude robiť v budúcom roku, keď to teraz nevyšlo 

                  ale ak chceš máš právo dať návrh na uznesenie zapracovať do rozpočtu na budúci rok 

Mgr. Jablonský Ľ. - predložil návrh, aby bola zapracovaná do rozpočtu na r. 2019 rekonštrukcia 

Mlynskej ulice vo výške 2000 €. 

Poslanci nemali pripomienky 



Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo uložené  OcÚ zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 

rekonštrukciu Mlynskej ulice vo výške 2000 €? 

Poslanci jednohlasne uznesením č. 6/2018, v bode 3/g uložili OcÚ zapracovať do rozpočtu obce  na 

rok 2019 rekonštrukciu Mlynskej ulice vo výške 2000 €. 

Ing. Michalove I. - požiadala poslancov o schválenie zmeny uznesenia č. 4/2018 v bode 2/d, nakoľko 

máme schválené z rezervného fondu na rekonštrukciu ulíc Za lesami a Kinová cca 46.100 €, už teraz 

vieme, že to bude vyššia suma cca 56.000 €. Keďže sa jedná o dosť vysokú sumu, nemôžem si dovoliť 

sama urobiť túto zmenu. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať za zmenu uznesenia č. 4/2018 v bode 2/d,  v časti rekonštrukcie ulíc nasledovne: - 

rekonštrukciu ulíc  Za  lesami a Kinová, formou rozšírenia  cca 56.000 €. 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili zmenu nasledovne: uznesením č. 6/2018 v 

bode 5. Mení: Uznesenie č. 4/2018 v bode 2/d,  v časti rekonštrukcie ulíc nasledovne: - 

rekonštrukciu ulíc Za  lesami a Kinová, formou rozšírenia  cca 56.000 €. 

 

Mgr. Jablonský Ľ. - bolo by dobré zmulčovať alebo pokosiť 2 m pás okolo oplotenia pri 

                                   bytovkách 510,511, aby tam nebola burina a tiež pokosiť alebo zmulčovať jarok        

                                   ku Rím. katolíckemu kostolu 

                                 - urobili prechod pre chodcov v hornej časti obce,  polovica je už vydriapaná 

                                 - treba urgovať požiadavku za autobusové spoje cez sobotu a nedeľu keďže 

                                   z VÚC doteraz  nemáme žiadnu odpoveď 

                                 - ešte jeden kontajner na plasty a papier pridať buď ku starým stanovištiam alebo 

                                    vytvoriť nové napr. ku družstevným bytovkám 

                                 - treba sa zamyslieť  nad kultúrou WC na TJ, bolo by dobré osadiť tam aspoň 

                                    3-4 ks pisoáre 

Ing. Michalove I. - pripomenula, že sa hovorilo o oprave chodníkov, treba doplniť do uznesenia, aby 

bola zahrnutá do plánu investičných akcií na budúci rok oprava vybraných chodníkov, to nie sú 

investičné akcie, je to len oprava. 

Poslanci uložili uznesením č. 6/2018 bode 3/h zahrnúť do plánu investičných akcií na rok 2019 

opravu vybraných chodníkov v obci. 

 

10. Rekapitulácia  uznesení 

      Predseda návrhovej komisie Mgr. Jablonský Ľuboslav , prečítal prijaté uznesenie č. 6/2018 

 

Uznesenie č. 6/2018 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 17. októbra 2018 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ 

    b/ Informáciu starostu o podaných a pripravovaných žiadostiach na dotácie pre obec Málinec 

    c/ Informáciu o pripravenosti ZS a MŠ na školský rok 2018/2019 

    d/ Žiadosť Jána Urdu, bytom Málinec, Salaš 399/6 o odpredaj nehnuteľností z majetku obce, 

        vedených na CKN p.č. 1563/1 o výmere 27289 m2 a p.č. 1564/1 o výmere 36054 m2 

    e/ Žiadosť Jána Šuľaja o prerobenie schodiska k bytom Na štadióne 130/2 

    f/ Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č. 3/2018 

 

2. Schvaľuje: 

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



                                                       členovia –  Mgr. Ivan Urda, Juraj Janšto 

    b/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na LV 742, č.p.5167/1 o výmere    

        444 m2  - orná pôda 

    c/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenej na LV 742, č.p. 543 o výmere         

        133 m2 – záhrada, č.p. 544 o výmere 263 m2 – zastavaná plocha 

    d/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2018 

    e/ Prerozdelenie investičného majetku – miestne komunikácie a cesty na samostatné položky 

        jednotlivých ulíc podľa zdrojov nadobudnutia a ich aktuálnej hodnoty 

     f/ Prekrytie schodísk na štadióne TJ, ktoré slúžia ako prístupové schodištia k bytom Na štadióne   

        130/2 

     g/ Použitie fondu opráv, prevádzky a údržby na prekrytie schodísk v zmysle schválenia v bode 

         2/f v sume cca 1300 € 

     h/ Predloženie ŽoNFP na SO projektu: Miestna občianska poriadková služba Málinec, kód 

         výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja   

         obce, zároveň schvaľuje spolufinancovanie projektu minimálne 5 % z celkových 

         oprávnených výdavkov 

 

3. Ukladá: 

   a/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/b a 2/c tohto uznesenia 

       Termín: október 2018 

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

       Smernice v bode 2/d tohto uznesenia 

       Termín: december 2018 

   c/ OcÚ, vykonať prerozdelenie investičného majetku podľa bodu 2/e tohto uznesenia 

       Termín: rok 2018/2019 

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

        predložiť informáciu na nasledujúcom OZ 

        Termín: ako v texte 

    e/ OcU, zabezpečiť prekrytie schodísk Na štadióne 130/2, v zmysle schválenia v bode 2/f tohto 

        uznesenia 

        Termín: 12/2018 

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

       v obci v sume 5000 € 

       Termín: ako v texte 

    g/ Zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 rekonštrukciu Mlynskej ulice vo výške 2000 € 

        Termín: ako v texte 

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

        Termín: ako v texte 

 

4. Neschvaľuje: 

    Zámer na odpredaj nehnuteľností z majetku obce, vedených na CKN p.č. 1563/1 o výmere    

    27289 m2 a p.č. 1564/1 o výmere 36054 m2 

 

5. Mení: 

    Uznesenie č. 4/2018 bode 2/d,  v časti rekonštrukcie ulíc nasledovne: - rekonštrukciu ulíc             

     Za  lesami a Kinová, formou rozšírenia  cca 56.000 € 

 

 

11. Záver 



 

      Starosta obce Ing. Igor Čepko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  17.40 hod. 

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

Obecnom úrade v Málinci. 

 

 

 

  

                   I. overovateľ                                                              II. overovateľ 

 

 

 

 

Zástupca starostu:                                                    Starosta obce 

 

 

 

 

 

                                            Zapísala: 


