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Z á p i s n i c a 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 21.5.2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v  Málinci, konané dňa 21.5.2018 

 

Prítomní: 

 

1. Ing. Jaroslav Faťara, zástupca starostu 

2. Mgr. Ľuboslav Jablonský  

3. Ing. Dušan Michalove 

4. Bc. Jozef Starove 

5. Juraj Janšto 

6. MVDr. Ľuboš Tatranský 

7. Mgr. Ivan Urda 

8. Ján Kvasnica  

 

Ospravedlnení: Ing. Víťazoslav Zákopčan  

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 8, OZ je uznášania schopné. OZ bolo zvolané na základe dohody, ktorú sme 

mali na pracovnom stretnutí 16.5.2018 s firmou, ktorá by mala zabezpečovať podanie žiadosti na 

rekonštrukciu zdravotného strediska.   

Oboznámil poslancov s programom  zasadnutia : 

 

Program: 

1. Zahájenie  

2. Voľba návrhovej komisie  

3. Prejednanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska 

4. Návrh uznesenia   

5. Záver 

 

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

Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 

 

2. Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda:  Juraj Janšto 

Členovia:  Mgr. Ľuboslav Jablonský, Bc. Jozef Starove 

Pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   



 

 

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

Poslanci  jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie uznesením č. 3/2018 v bode 2/a. 

 

3. Prejednanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska 

- predkladal starosta obce 

 

Priamo na zasadnutí OZ dostali poslanci písomne spracovaný orientačný rozpočet  na stavebnú časť 

+ vybavenie ambulancií zdravotného strediska. Stavebné práce  predstavujú sumu 220.059,64 €, 

vnútorné vybavenie pre lekárov – 119.855,-- €, stavebný dozor – 6.000,-- €. Rozpočet predstavuje 

celkové výdavky  spolu: 345.914,64 €. Čerpali sme z rozpočtu, ktorý sme mali urobený v roku 2013, 

kedy sme neboli úspešní. Vtedy sme mali v rozpočte zubára, teraz sme tam dali gynekológa.  Jedna 

vec je rozpočet a druhá vec je, či na to máme. Za spracovanie žiadosti o NFP by sme mali zaplatiť 

3.500,-- € , náklady na PD cca 1 – 2 tis. €, verejné obstarávanie 1.500 € . V tomto roku by sme 

zaplatili za spracovanie žiadosti + PD cca 6.500 €, na budúci rok by bolo verejné obstarávanie.  

Starosta požiadal Ing. Michalove Ivetu, aby oboznámila poslancov s finančnými možnosťami  obce: 

Ing. Michalove I. - poskytla informáciu, čo máme rozpracované a bude nám v tomto roku potrebné 

uhradiť: 

1. Športový areál – spolufinancovanie malo byť 3.300€ ale bude to viac cca 5.000 € 

2. Cesta do Stupníka 200 € 

3. Požiarna zbrojnica – 4.000 € 

4. Drvič – Prekopávač – cca 2.000 € 

5. Zatiaľ nemáme zaplatený  projekt na športový areál – 1-krát  zlý projekt a 1-krát dobrý projekt, 

nemáme uhradené VO na požiarnu zbrojnicu. 

Čo sa týka dlhov, máme nedoplatky na bytoch a daniach, Teslux-28.400 €, KOMA&KOMA-3600 € , 

Kalypso – 2.000 €, úver na byty zo ŠFRB cca 28 tis.€ + úrok približne taká istá čiastka. Zatiaľ 

nevieme náklady na novú bytovku, ktorá by sa mala stavať.  

Rezervný fond máme neminutý z minulého roku je cca 2.400 € + tento rok 65.429 €. Ak sa 

nepoužije, v tomto roku /ideálne je použiť ho na kapitálové výdavky/, ostanú finančné prostriedky na 

účte a kumulujú sa na budúci rok na tvorbu rezervného fondu. Ideálne je vyčerpať prostriedky z 

rezervného fondu v tom roku, v ktorom sa vytvoria. Keď sa nestrovia, aj tak sa blokujú, ale nemôžu 

sa vylúčiť    z výsledku hospodárenia a vstupujú do ďalšieho roku ako plus. Niektoré obce rezervný 

fond nemíňajú a potom sa im to  kumuluje. Keď šetria rezervný fond a neminú ho, je to taká spätná 

väzba, že stále sa im zvyšuje objem viazaných peňazí a potom sú aj také  obce ktoré to tak míňajú 

priebežne. 

Čo sa týka zdravotného strediska – to viete z jednania, čo by tam malo byť / odmena, spoluúčasť, 

verejné obstarávanie , energetické posudky, poistky/.  

Mgr. Jablonský Ľ. -  poplatky napr. Teslux, by mohol ísť z rezervného fondu ? 

Ing. Michalove I. - nemôže to ísť z rezervného fondu pretože náš výdavok to bol vtedy, keď sa to 

dalo do majetku, už je to v majetku, splácame akože úver, nie je to kapitálový výdavok 

Mgr. Jablonský Ľ. - poplatky, ktoré by išli na projekt na zdravotné stredisko, môžu ísť z rezervného 

fondu ? 

Ing. Michalove I. - nemôžu, pretože to sú externé výdavky, to bude v bežnom rozpočte nie v 

kapitálovom 

Mgr. Jablonský Ľ. - ak by sme išli do projektu rekonštrukcie OZS, nehrozí obci, že bude v nútenej 

správe pri výdavkoch na projekt + žiadosť + výberové konanie + 5 % spoluúčasť ? 

Ing. Michalove I. - nie, nebudeme v nútenej správe, ale bude mať tie financie blokované.  

Mgr. Jablonský Ľ. - treba sa rozhodnúť, či  financie z rezervného fondu použiť na mega projekt, 

alebo postupne svojpomocne každý rok niečo urobiť OZS.  



 

 

Janšto Juraj – v orientačnom rozpočte je uvedené v bode 14.-Konštrukcie doplnkové kovové 

/montáž schodiskového zábradlia, montovaná konštrukcia prístrešku na bicykle, stĺpiky + oplotenie, 

vráta oceľové/ 90.000 € - to je preklep ? Nemalo by tam byť 9.000 € ? 

Lacková I.  – nie ,je to správne uvedené 

Starosta – oboznámil poslancov s informáciou , ktorá bola doručená na OcÚ e-mailom tesne pred 

zasadnutím OZ. Musíme mať 1,5 úväzku lekára pre dospelých, na 0,5 úväzku je lekár, ktorý bude 

zastupovať obvodného  a ten musí mať osobitné priestory . Nemáme takéto  priestory len ak by sme 

ich urobili v podkroví alebo zobrali jeden byt.  Ďalšiu ambulanciu nevieme zabezpečiť , je to 

nezmysel mať druhú ambulanciu na O,5 úväzku na zastupovanie obvodného lekára. 

Ing. Michalove I. - ak sa táto žiadosť dnes neschváli, predložila návrh, či by poslanci vopred 

nemohli rozdebatovať, na čo by si predstavovali použitie rezervného fondu, aby to na júnovom 

zasadnutí OZ sme netápali, aby sa to dalo do rozpočtu, aby sme zbytočne dlho o tom nehovorili  

starosta – o tom bude hovoriť na nasledujúcom OZ určite dlhšie 

Janšto Juraj – mal pripomienku, či zdravotné stredisko je také akútne, či by sme nepokračovali  

                         s opravou miestnych komunikácií ? 

Bc. Starove J. - koľko je rozpočet na strechu zdravotného strediska ?  

Starosta – zbytočne o tom teraz budeme hovoriť, máme schválený plán na tento rok, z neho si treba 

vybrať prioritne, čo nás tlačí najviac. Strecha na OZS, SD nám zateká, predložíme nejaký návrh na 

OZ a z toho sa vyberie, čo budeme robiť. 

Ing. Michalove I. - z rezervného fondu môžu ísť fin. prostriedky na kapitálové výdavky. Ak by sme 

dali strechu OZS a zmení sa tvar strechy, bude to kapitálový výdavok.  Ak sa bude robiť cesta ,aby to 

bol kapitálový výdavok musí byť schválené uznesením, že sa jedná o  rekonštrukciu cesty- formou 

rozšírenie cesty.  

Janšto Juraj – hovoríme o streche OZS – ani neviem, v akom je stave. Bolo by dobré poveriť 

stavebnú komisiu, aby to pozrela. Možno to nie je taký akútny stav.  

Starosta –  ak budeme robiť strechu OZS, musíme ju robiť na základe nejakého projektu, bol to 

pozrieť projektant, treba vymeniť 30 % , latovinu asi všetkú 

Ing. Michalove I. - strecha SD by bola oprava, ak by sa urobila šikmá strecha, bola by to 

rekonštrukcia. Ak sa bude len lepenka dávať, bude to oprava, nemôže to ísť z rezervného fondu.  

Starosta -  na SD by sme urobili strechu takú, ako na dome smútku 

Kančová Anna – fasáda na budove Knižnice je v zlom stave, je otázkou času, kedy steny na budove 

opadnú v tej časti pri bráne. 

Ing. Michalove I. - to by bola oprava, nie rekonštrukcia  

Viac pripomienok nebolo starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené  

 -Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej  

        zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  

        a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

 -Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú  

        ambulantnou formou. 

- Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených  

        výdavkov projektu a žiadaných NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j.  

        maximálne  41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

-Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou  

        o partnerstve. 

Hlasovanie: za: 1  / MVDr. Tatranský Ľ./ 

                    proti: 7 

                    zdržal sa: 0 

Starosta skonštatoval, že poslanci neschválili uznesením č. 3/2018, v bode 2 



 

 

-Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej  

        zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  

        a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

 -Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú  

        ambulantnou formou. 

- Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených  

        výdavkov projektu a žiadaných NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j.  

        maximálne  41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

-Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou  

        o partnerstve. 

 

4. Návrh uznesenia 

 

Predseda návrhovej komisie Juraj Janšto , prečítal prijaté uznesenie č. 3/2018 

 

Uznesenie č. 3/2018 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 21. mája 2018 

 

1. Schvaľuje: 

    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Juraj Janšto 

                                                       členovia – Mgr. Ľuboslav Jablonský, Bc. Jozef Starove 

2. Neschvaľuje:  

    a/ Predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu Centra integrovanej  

        zdravotnej starostlivosti (CZIS) v obci Málinec v rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  

        a predloženie ŽoNFP v rámci príslušnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

    b/ Ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú  

        ambulantnou formou. 

    c/ Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených  

        výdavkov projektu a žiadaných NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j.  

        maximálne  41.000,00 € a prípadných neoprávnených výdavkov projektu. 

    d/ Integráciu zdravotných služieb a vytvorenie CIZS formou zabezpečenia partnerstva zmluvou  

        o partnerstve. 

 

5. Záver 

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

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  15.45 hod. 

 

 

                   I. overovateľ                                                II. overovateľ  

 

 

 

                   Zástupca starostu:                                          Starosta obce 

 

 

 

                                            Zapísala:  



 

 

 


