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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 9.8.2018 

 

Prítomní:  

1. Mgr. Ľuboslav Jablonský 

2. Ing. Dušan Michalove 

3. Bc. Jozef Starove 

4. Ján Kvasnica 

5. Juraj Janšto 

6. MVDr. Ľuboš Tatranský 

7. Mgr. Ivan Urda 

Ospravedlnení:  Ing. Jaroslav Faťara 

neospravedlnení: 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 zatiaľ prítomných 6, 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 30.6.2018 

5. Stanovenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Málinec na volebné obdobie 2018 - 2022 

6. Stanovenie počtu poslancov OZ v Málinci na volebné obdobie 2018 a 2022 a počtu volebných 

obvodov 

7. Informácia o priebehu investičných akcií 

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 6 prítomných poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:     za: 6           proti:  0             zdržal sa:  0   

Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 

 

2. Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta  predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda:  Bc. Jozef  Starove 

Členovia:  Juraj Janšto, Ing. Dušan Michalove 
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Pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo:    Za:  6       proti: 0           zdržal sa:  0 

Poslanci  jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie uznesením č. 5/2018 v bode 2/a. 

 

 

3. Plnenie uznesení OZ 

 

   Predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ  28.6.2018, uznesením č. 4/2018, v bode 3 bolo uložené 

a/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu do fondov za rok 2017 podľa bodu 2/c tohto    

    uznesenia – zabezpečujeme priebežne 

b/ OcÚ, použiť prostriedky rezervného fondu podľa  bodu 2/d tohto uznesenia – plní sa 

c/ OcÚ, použiť prostriedky fondu rozvoja bývania v zmysle bodu 2/e tohto uznesenia – plní sa 

d/  OcÚ,použiť prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle bodu 2/f – plní sa 

e/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti pre p. Slávika - splnené 

f/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného podľa bodu 2/i tohto uznesenia – plní sa  

g/ OcÚ, zabezpečiť prenájom poľnej kuchyne podľa bodu 2/j tohto uznesenia – splnené, boli ju zobrať 

h/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytu č. 8, v bytovom dome Mlynská 510/15 - splnené 

i/ OcÚ, zaradiť žiadosť Zdenka Farkaša do poradovníka  - splnené 

j/ OcÚ, prešetriť porušovanie občianskeho spolunažívania a nájomnej zmluvy rodiny Farkašovej 

    v bytovom dome 515/21 a v prípade porušenia, zrušiť nájomnú zmluvu na byt- zabezpečujeme to 

Lacková I. - uviedla, že sme si vyžiadali od Okresného riaditeľstva PZ Poltár kópie zápisníc z ich 

výjazdov do tejto rodiny, zatiaľ sme ich neobdržali, je to v riešení 

k/ OcÚ, preskúmať záujem o kúpu bytov v bytových domoch 510 a 511 v zmysle znaleckého  

    posudku – je to v plnení 

Lacková I. - uviedla, že zatiaľ sa nám vrátilo 8 vyjadrení z toho 7 nemajú záujem o kúpu  

l/ OcÚ, zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 rekonštrukciu strechy SD – zabezpečíme to 

m/OcÚ, zabezpečiť hromadné poistenie detí MŠ Málinec – budeme to robiť v septembri, riaditeľka 

MŠ je informovaná, pripraví zoznam detí 

o/ OcÚ, poskytnúť dotáciu pre Občianske združenie Málinec v zmysle bodu 2/o  - plní sa 

          

Poslanci vzali informáciu na vedomie -   uznesením č. 5/2018, v bode 1/a. 

 

4. Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2018 

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

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

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

rozpočtu obce Málinec k 30.6.2018 tak ako bolo predložené. 

Hlasovanie: za   6         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2018 v bode 2/b plnenie 

rozpočtu obce Málinec k 30.6.2018. 

 

5. Stanovenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Málinec na volebné obdobie 2018 – 2022 

- predkladal starosta obce 

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na  10. novembra 2018.  

DO 90 dní pred voľbami je potrebné na zasadnutí OZ schváliť stanovenie rozsahu výkonu funkcie 

starostu.  
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Starosta obce predložil návrh na schválenie rozsahu výkonu starostu obce Málinec na volebné obdobie 

2018 – 2022 na plný úväzok. 

Poslanci nemali pripomienky, starosta dal za uvedený návrh hlasovať. 

Mgr. Ľuboslav Jablonský – došiel na zasadnutie OZ o 15.30 hod. 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2018 v bode 2/c rozsah 

výkonu funkcie starostu obce Málinec na volebné obdobie  2018-2022 na plný úväzok. 

 

6. Stanovenie počtu poslancov OZ v Málinci na volebné obdobie 2018 a 2022 a počtu volebných 

    obvodov 

- predkladal starosta 

V zmysle zákona o obecnom zriadení môže OZ určiť počet poslancov v obci od 1001 – 3000 

obyvateľov v počte 7 – 9 . Zároveň určí počet volebných obvodov v obci. V zmysle zákona, ak sa volí 

v obci 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť len jeden volebný obvod.  

Starosta predložil návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci pre volebné 

obdobie 2018 – 2022 v počte  9  poslancov v jednom volebnom obvode. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 5/2018 v bode 3. Určili: 

Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci pre volebné obdobie 2018 – 2022 v počte   

9  poslancov v jednom volebnom obvode. 

 

7. Informácia o priebehu investičných akcií 

- informoval starosta obce 

a/ Zdravotné stredisko – prebieha verejné obstarávanie osobitne na strechu a osobitne na okná          

a dvere .  

Strecha – do 14.8.2018 je termín odovzdania ponúk, ukončenie realizácie  je do 31.10.2018 

Okná – do 9.8.2018 je termín odovzdania ponúk , ukončenie realizácie je do 15.10.2018 

OZ schválilo z rezervného fondu 5000 € a z Úradu vlády sme dostali fin. prostriedky vo výške 45 tis.€ 

b/ Závlaha  ihriska TJ -  práce boli ukončené v cene 14.666 €, doplácali sme ešte 342 € za systém na 

dopĺňanie vody do studne. Zatiaľ to funguje dobre. Po ihrisku je rozmiestnených 24 trysiek, vždy 

strieka len jedna tryska a strieda sa to. 75 alebo 90 minút to strieka a potom je 2 hodiny pauza. Na 

streche je umiestnený dažďový senzor. Studňa bola vyčistená, na dno sa dali kamene, osadilo sa 

čerpadlo. Na zimu sa bude systém vypúšťať.  

c/ Rozhlas – uhradili sme faktúru v cene cca 2300 € 

d/ Kosačka na ihrisko- už je zakúpená v cene cca 3500 € 

e/ Územný plán obce – zatiaľ nebola žiadna úhrada, pracuje sa ňom  

f/ Asfaltovanie ciest – prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa s tým, že ceny sú trochu iné ako 

sme predpokladali, podľa presnejšieho zamerania to vychádza viac 46.100 €, budeme robiť len dve 

ulice . Ulica Za lesami cca 28.300 € a Kinová cca 25.000 €. 

g/ Požiarna zbrojnica -  dali sme urobiť projekt, urobili sme verejné obstarávanie. Už sme chceli 

podpisovať zmluvu. Zavolali sme firmu Construct, aby si to prišli pozrieť. Dodávateľ uviedol, že 

podľa toho projektu sa to nedá realizovať.  Vysúťažil sa výkaz výmer – potom sa zistilo, že na veľa 

vecí sa zabudlo – nekompletná prípojka vody, plynu a odkanalizovanie, uchytenie brán, nebol rozvod 

plynu po budove, niektoré zemné práce neboli vo výkaze výmer. Dohodli sme sa, že súťaž zrušíme, 

máme na to právo a urobí sa nový projekt. Dotácia je na účte, realizácia je schválená do r. 2020. Do 

toho termínu to urobíme.  

Ing. Michalove D. - kto stanovuje cenu cesty za dielo – na Kinovú 28 tis. €, keď naša cena bola iná ? 
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starosta – výpočet ceny je podľa počtu  m2 krát 11 €/m2. Zavolali sme si firmu, urobili obhliadku, 

zamerali cestu, jamy boli  veľké , pôjde tam viac asfaltu. Cena za cestu sa zvýšila o vysprávky.  

Lacková I. - uviedla, že bola prítomná pri meraní ciest.  Prvá suma bola orientačná,tú robila stavebná 

komisia,  táto druhá je už presnejšia podľa zamerania + vysprávky. Budeme robiť verejné 

obstarávanie na cesty a toto bude orientačná cena.  

Ing. Michalove D. - ako to bude s  projektom za požiarnu zbrojnicu, keď je chybný, bude ho 

opravovať znovu ten istý projektant v tej istej cene alebo akým spôsobom je to riešené? 

Starosta – nedoporučoval by som nový projekt riešiť s Ing. Kubaliakom 

Bc. Jozef Starove – ak projekt nebude v súlade s požiadavkami doporučuje krátiť odmenu 

projektantovi, Možno sa to dá ošetriť nejakou zmluvou. 

Starosta – keď vyjde výzva, vždy si ju projektant preštuduje. Pri požiarnej zbrojnici nebola výzva, 

dostali sme dotáciu z ministerstva. V tomto projekte urobil veľa chýb. 

Bc. Starove J. - bolo by dobré, aby stavebná komisia, alebo nejaká iná komisia vopred preštudovala 

návrh projektu ešte pred predložením kompletného projektu. Predišlo by sa tak chybám  alebo sa treba 

stretnúť s projektantom priamo na stavenisku. 

Starosta – súhlasím s týmto návrhom, keď budeme mať projekty, zvoláme stavebnú komisiu, aby ich 

pozrela a pripomienkovala 

Ing. Michalove D. - možno by bolo dobré vyplatiť projektantovi časť odmeny napr. 80 % a zbytok 

uhradiť keď bude všetko urobené a chyby nech si opravuje projektant sám. Zmluva o dielo musí byť 

urobená na začiatku prác a v nej by malo byť všetko.  

OZ berie na vedomie uznesením č. 5/2018 v bode 1/b informáciu starostu o priebehu 

investičných akcií a zároveň OZ uložilo v bodoch  3/a OcÚ predkladať stavebnej komisii 

podklady projektovej dokumentácie na posúdenie           Termín: trvalý 

3/b OcÚ, zabezpečovať spracovanie projektovej dokumentácie na základe Zmluvy o dielo 

Termín: trvalý 

 

8. Prejednanie došlých žiadostí 

- predkladal starosta 

a/ Základná škola  Málinec – žiadosť o fin. prostriedky na spolufinancovanie projektu 

Na zasadnutí OZ bol prítomný riaditeľ ZŠ – Mgr. Karol Čonka, ktorý poskytol poslancom podrobné 

informácie. Materiál bol písomne zaslaný poslancom spolu s pozvánkou na OZ, riaditeľ ZŠ však 

priniesol na zasadnutie upravenú verziu. Jedná sa o projekt „Čitateľská, matematická a prírodovedná 

gramotnosť v základnej  škole“. V prvom kole ZŠ nepodávala žiadosť, bolo vyhlásené 2. kolo a 

termín predloženia žiadosti je do 13.8.2018, ZŠ má spracovanú žiadosť, ku ktorej je potrebné doložiť 

výpis uznesenia OZ o zabezpečení spolufinancovania vo výške 4.247,75 €, postupne v rokoch 2019 – 

2021 . Riaditeľ školy mal písomne vypracované podklady, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.  

Projekt je zameraný na  čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ, má 4 hlavné 

aktivity a to sú - vzdelávanie žiakov v tzv. extra hodinách, druhou aktivitou sú záujmové krúžky, 

ďalšie aktivity sú vzdelávanie učiteľov. Na základe týchto aktivít sa kupujú aj pomôcky, pretože bez 

nich by to nemalo význam.  Výsledná suma je 84.955,01 €, táto suma sa už nemôže meniť smerom 

nahor. Spolufinancovanie vo výške 5 % predstavuje sumu cca 4.300 €. Projekt by mal trvať 2 školské 

roky /to sú 3 ekonomické roky/, spolufinancovanie by tiež bolo rozdelené na 3 roky. Od februára 

budúceho školského roku by sa mohol začať projekt realizovať. Čo sa týka pomôcok, zakúpili by sa 

interaktívne tabule, to vlastne už ani nie sú tabule ale vyzerá to ako veľký interaktívny televízor,dá sa 

na tom písať, pozerať videá , zakúpili by sa počítače, notebooky, učebnice, pracovné zošity, knihy. 

Mgr. Jablonský – mal otázku, čo bolo zoškrtané oproti pôvodnej verzii ? 
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Mgr. Čonka – riaditeľ ZŠ uviedol, že zoškrtali vzdelávanie , máme 16 pedagógov , ktorí boli 

rozdelení do dvoch skupín po 8 pedagógov. Jedna skupina však musí mať 12 pedagógov, bolo to 

konzultované s ministerstvom, musí byť len jedna skupina.  

Viac pripomienok nebolo  

Starosta dal hlasovať, kto  je za schválenie  spolufinancovania  projektu „Čitateľská, matematická a 

prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 vo výške 4.247,75 €, 

postupne v rokoch 2019 – 2021 pre žiadateľa Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec? 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 5/2018  schválili v bode 2/d 

Spolufinancovanie projektu „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej   

škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 vo výške 4.247,75 €, postupne v rokoch 2019 – 2021  

pre žiadateľa Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec. Zároveň OZ uložilo v bode 3/c OcÚ, 

zabezpečiť spolufinancovanie projektu v zmysle schválenia v bode  2/d tohto uznesenia 

Termín: roky 2019 – 2021 

 

b/ Mgr. Erika Katonová, Hradište 132 – žiadosť o úpravu prístupovej cesty k nehnuteľnostiam 

     žiada o úpravu prístupovej cesty k nehnuteľnosti č. 103 na Poľnej ulici. Je majiteľkou uvedenej 

nehnuteľnosti, úpravu žiada z viacerých dôvodov: má značne sťažený prístup, po ceste sa zle ide pešo 

aj autom, drť, ktorá pokrýva cestu je pohltená v zemine vyčnievajú z nej ostré hrany skál, nádoby na 

vývoz TKO  a plastov musia znášať dolu ku hlavnej ceste pretože smetiarske autá tam nechodia, k 

nehnuteľnosti nevedia žiadna iná prístupová cesta.  

Starosta doporučuje vziať žiadosť na vedomie dať do rozpočtu obce finančné prostriedky na úpravu 

Poľnej ulice. 

Kvasnica Ján – treba to upraviť, dať tam šotolinu 

starosta – pri búrke to všetko zmije, treba tam dať asfalt. Postupne robíme všetky ulice v obci, treba 

dať do rozpočtu obce na budúci rok alebo ďalší finančné prostriedky na úpravu tejto komunikácie. 

MVDr. Tatranský Ľ. - bolo by dobré túto cestu aspoň vyspraviť, dať nejakú drť, pretože po oboch 

bokoch sú jamy, stred je vyvýšený a  chytá  spodok auta 

Uznesením č. 5/2018 vzali na vedomie v bode 1/f žiadosť Mgr. Eriky Katonovej, bytom Hradište 

132 o úpravu prístupovej cesty k nehnuteľnosti Poľná 103 v obci Málinec a zároveň uložili         

v bode 3/d OcÚ, riešiť úpravu miestnej komunikácie „Poľná“ v najbližšom možnom termíne, 

podľa finančných možností rozpočtu obce                 Termín: ako v texte 

 

c/ Andrej Gonda, Málinec, Hlavná 4/9 – žiadosť o prenajatie pozemku 

    žiada o prenajatie pozemku v k.ú. Málinec, jedná sa o časť z CKN p.č. 489/1 – ostatná plocha o 

výmere cca 54 m2, uvedený pozemok užíva cca 20 rokov. Je to pozemok požiarnej zbrojnici, kde má 

umiestnenú garáž s povolením obce.  

Ing. Michalove D. - aká je výška prenájmu? malo by sa to prehodnotiť, máme schválené smiešne 

sumy za prenájom pozemkov 

starosta – výšku nájmu v žiadosti neuvádza, pri tomto prenájme by sme nemuseli vyhlasovať zámer, 

nakoľko pozemok užíva dlhé roky, môže OZ schváliť prenájom z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa. 

Zároveň starosta uviedol, že výšku nájmu by sme mali ponechať v tomto roku tak, ako sme 

schvaľovali ostatným a v budúcnosti prehodnotiť nájomné za prenájom pozemkov a dodatkom 

upraviť všetkým, ktorí majú prenajaté pozemky  

Poslanci súhlasili s týmto návrhom 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bol schválený  Podľa § 9a, ods.9, písm.c zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom pozemku v k.ú. Málinec, parc.č. 489/1 o 
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výmere 54 m2 pre žiadateľa  Andreja Gondu, bytom Málinec, Hlavná 4/9 v cene 0,15 €/m2/rok, od 

1.9.2018 na 10 rokov,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ 

predmetný pozemok už užíval aj v minulosti ? 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 5/2018  schválili v bode 2/e  

podľa § 9a, ods.9, písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, 

prenájom pozemku v k.ú. Málinec, parc.č. 489/1 o výmere 54 m2 pre žiadateľa Andreja Gondu, 

bytom Málinec, Hlavná 4/9 v cene 0,15 €/m2/rok, od 1.9.2018 na 10 rokov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ predmetný pozemok už užíval aj v minulosti. 

Zároveň uložili v bode 3/e OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom pozemku v zmysle 

schválenia v bode 2/e         Termín: 09/2018 

Janšto Juraj – bolo by dobré upozorniť ho na upratanie okolia garáže, nachádza sa tam rôzny odpad 

starosta – požiadal p. Lackovú Ingridu, aby upozornila p. Gondu A. na upratanie okolia garáže 

 

9. Rôzne 

    - informoval starosta  

a/ Mária Keľhová, Medovarce 18, Hontianske Nemce – ponuka na odpredaj 

    Ponúka nám na odpredaj svoj podiel poľnohospodárskych pozemkov /TTP/, zapísaných na LV 263, 

parc. registra „E“ číslo parcely 3646/41 v k.ú. Ipeľský Potok.  

OZ uznesením č. 5/2018 vzalo na vedomie v bode 1/g ponuku p. Márie Keľhovej, bytom 

Hontianske Nemce na odpredaj podielu TTP zapísaných na LV 263, parcela registra „E“. č.p. 

3646/41 v k.ú. Ipeľský Potok s tým, že obec nemá záujem o kúpu.  

 

b/ Spolufinancovanie projektu -  oprava sociálneho bytového domu 

    Ministerstvo vnútra SR vydalo výzvu pre rómov na riešenie bývania. Žiadosť bude spracovaná na 

bytový dom 515, kde budeme riešiť výmenu 26 ks okien a 3 ks vchodových dverí. OZ by malo 

schváliť spolufinancovanie minimálne 5 % t.j. cca 700 €. Realizácia by mala prebiehať v budúcom 

roku.  

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené minimálne 5 % spolufinancovanie z výšky 

poskytnutej dotácie projektu „Oprava sociálneho bytového domu“v rámci výzvy č. VIII/2018           

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity? 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 5/2018  schválili v bode 2/f 

minimálne 5 % spolufinancovanie z výšky poskytnutej dotácie projektu „Oprava sociálneho  

bytového domu“v rámci výzvy č. VIII/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie         

v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie  

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Zároveň uložili v bode 3/f OcÚ, 

zabezpečiť spolufinancovanie projektu v zmysle schválenia v bode 2/f tohto uznesenia  

Termín: roky 2018 - 2019  

 

c/ Spomaľovače v Školskej ulici -  

    Petíciou za montáž spomaľovačov v Školskej ulici sa zaoberalo OZ na predchádzajúcom zasadnutí. 

Zatiaľ sme nerobili prieskum po domoch v Školskej ulici. Ak by sme montovali spomaľovače, bude 

potrebná zmena pasportu ulíc , musí sa urobiť návrh , ktorý odsúhlasí Dopravný inšpektorát .  

Lacková I. - výdavky na pasport + dopravné značky by boli cca 1000 €. Ak by sme dali montované 

pásy, jeden stojí cca 300 €  
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Mgr. Čonka K.  - treba sa opýtať občanov, ktorí budú mať tieto pásy pri domoch, či s tým súhlasia, 

pretože to veľmi búcha 

starosta – môžeme to urobiť a tak ako  na Lipovej ulici z asfaltu a natrieme ich farbou 

Ing. Michalove D. - v Lučenci smerom na Rúbanisko sú spomaľovače urobené tak, že  je navýšený 

asfalt  aj niekoľko metrov  auto tam nezastáva len musí spomaliť ani to tak nebuchoce, možno je to 

drahšie, treba to zistiť. V zahraničí to bežne takto funguje. 

Starosta – jednoduché riešenie by bolo dať tam „zónu 30“ 

Kvasnica J. - značky si ani nevšimnú, retardér je lepší 

Mgr. Jablonský – prikláňa sa k návrhu Ing. Michalove, treba zistiť koľko by to stálo 

starosta – v Lučenci to majú robené zámkovou dlažbou, je to dosť vyvýšené. Starosta doporučuje 

riešiť spomaľovače na ďalšom zasadnutí OZ 

Lacková I. -možno by bolo lepšie dať montované pásy, ak sa budú ľudia sťažovať tak sa to 

demontuje, jeden pás stojí cca 300 €  

Janšto J. - treba sa ešte raz opýtať ľudí, pri ktorých budú montované spomaľovače, či s tým súhlasia 

Bc. Starove J. - navrhuje ešte raz prešetriť túto petíciu a zaoberať sa ňou na nasledujúcom OZ 

Starosta súhlasil s týmto návrhom, nebudeme prijímať žiadne uznesenie, zistíme, či ľudia, ktorí majú 

mať pred domom osadný spomaľovač s tým  súhlasia a na nasledujúcom zasadnutí rozhodneme .  

 

d/ Vnútorné predpisy obce 

     - starosta informoval o vydaní vnútorných predpisov 

1. Vnútorný predpis č. 1/2018 Smernicu na zabezpečenie ochrany osobných údajov obce Málinec 

2. Pracovný poriadok Obce Málinec  

3.Organizačný poriadok Obce Málinec 

Smernica na zabezpečenie ochrany osobných údajov bola vypracovaná v zmysle zákona č. 158/2018, 

nahrádza Bezpečnostný projekt, ktorý sme mali schválený. Pracovný poriadok sme nemali 

vypracovaný a organizačný poriadok bolo potrebné upraviť. Tieto vnútorné predpisy vypracoval   

JUDr. Gombala. OZ ich neschvaľuje, berie ich na vedomie.  

Poslanci nemali pripomienky Uznesením č.5/2018 vzali na vedomie v bodoch 1/c Vnútorný 

predpis č. 1/2018 Smernicu na zabezpečenie ochrany osobných údajov obce Málinec,  

1/d Pracovný poriadok Obce Málinec  a 1/e Organizačný poriadok Obce Málinec.  

 

Kančová A. - mala pripomienku ku koseniu v nedeľu. Uviedla, že  v okolí jej rodinného domu sa 

veľa kosí a k tomu ešte jazda motorkárov a štvorkolkárov. Požiadala, či by nebolo možné obmedziť 

takéto práce v nedeľu. Krovinorezy hučia aj 6 hodín v kuse.  

Janšto Juraj – na Liptove v jednej obci prijali uznesením, aby sa v nedeľu nekosilo. V obci je veľa 

chalupárov, ktorí kosia hlavne v nedeľu a občanov obce to ruší.  

Starosta – uviedol, že môžeme občanov slušne upozorniť cestou miestneho rozhlasu ale zakázať to 

nemôžeme 

Mgr. Jablonský Ľ. - treba zistiť, či je to právne v poriadku, keby sa také uznesenie prijalo 

starosta – môžeme požiadať JUDr. Gombalu o vyjadrenie  

Poslanci súhlasili s týmto návrhom, uznesením č. 5/2018 uložili v bode 3/h OcÚ, požiadať JUDr. 

Gombalu o vyjadrenie ohľadom spracovania VZN - zákazu kosenia v nedeľu   

Termín: do nasledujúceho OZ 

  

e/ Kančová A. - informovala poslancov o ceste do Báčskeho Petrovca. Spolok Petrovských žien 

zaslal minulý mesiac pozvánku na poznávací výlet v dňoch 10. , 11. a  12.8.2018 . V tých dňoch sa 

budú konať Slovenské národné slávnosti, ktorých sa zúčastňujú aj petrovské ženy. Požiadala o 

finančné prostriedky z rozpočtu obce na dopravu cca 500 €.  
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starosta – kto ide do B. Petrovca ? 

Kančová A. - ide 9 ľudí, bolo viac ale sa odhlásili, pôjdeme prepravou z Kocihy  p. Murinček, je to 

cca 900 km tam a späť. Včera zaslali e-mail, chcú vedieť či prídeme. V októbri bude Hornohradská 

klobása v našej obci, prisľúbili účasť na tejto akcii, muži budú robiť klobáse a ženy budú variť ich 

tradičné jedlo / sarmu/.  

Poslanci nemali pripomienky, súhlasili s poskytnutím čiastky cca 500 € na dopravu. 

Ing. Michalove I. - uviedla, že zatiaľ pôjde táto suma z „Málinčoka“ a potom pri aktualizácii rozpočtu 

sa to upraví.  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené použitie finančných prostriedkov z rozpočtu 

obce vo výške do 500 € na financovanie  cestovného do Báčskeho Petrovca ? 

Hlasovanie: za   7         proti: 0          zdržal sa:  0 

Starosta skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 5/2018  schválili v bode 2/g 

použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške do 500 € na financovanie  

cestovného do Báčskeho Petrovca, zároveň uložili v bode 3/g OcÚ, pri aktualizácii rozpočtu 

zapracovať  finančné prostriedky do  

výšky 500 € na financovanie cestovného do Báčskeho Petrovca      Termín: ako v texte 

 

 

Kvasnica J. – pri sklárni, tam kde parkujú autobusy SAD je veľká jama,  keď budeme asfaltovať  

                        ulice, treba ju zaasfaltovať 

                      - tabuľu športový areál by bolo potrebné natrieť a na budove TJ vpredu pri vchodových 

dverách pri bufete by bolo dobré označiť  šípkou hlavný vchod do budovy spredu od ihriska, aby bolo 

zrejmé, že hlavných vchodom nie sú dvere so vstupom na WC   

                     - mal otázku, či sa pri asfaltovaní ulíc budú robiť aj vchody do dvorov ? 

Starosta – odpovedal, že pokiaľ si to občania uhradia, firma im to urobí  

Mgr. Jablonský Ľ. -  je sklamaný z Mlynskej ulice, že sa nebude robiť, aspoň tú spodnú časť  ulice 

treba urobiť,  zavolať nejakú firmu nech to vyhrnie a treba to vysypať niečím je to hanba 30 m 

nedokončiť, trvá to už 2 roky.  

Starosta – P. Čáni je na PN, príde o 4 týždne a potom to budeme robiť. Nemáme stavebnú firmu, 

ktorá by to urobila. Všetky práce robíme v rámci možností.  

Mgr. Jablonský Ľ. -  upozornil na práce v práčovni 511, ktoré neboli urobené 

                                 - doporučuje umiestniť kameru ku kontajnerom na odpad pri bytovkách 510,511, 

                                    aby sa už mohli odhaliť občania, ktorí to robia 

                                 - treba poriešiť kuriča v bytovkách 510,511 

Lacková I.  - bude to robiť p. Ján Riečica 

Mgr. Jablonský Ľ. - občania sa sťažujú na nedodržiavanie ordinačných hodín našej obvodnej lekárky 

starosta – treba dať písomnú sťažnosť , obvodná lekárka už bola upozornená na dodržiavanie  

                 ordinačných hodín 

Mgr. Jablonský Ľ- mal otázku, ako dopadla sťažnosť za odstránenie drevených stĺpov v obci? 

Lacková I. - sťažnosť sme zaslali, boli to pozrieť, je to v riešení 

Janšto Juraj – upozornil na údržbu ciest - cesta vo Vlčove je zanesená pieskom, ďalej uviedol, že 3  

                         dni kosili pracovníci  správy ciest na 2 traktoroch  úsek od Šťavice po Vlčovo  

                      - boli predĺžené otváracie hodiny predajne CBA do 20.00 hod. - pod lipami je 

                        neporiadok a je tam aj dosť hlučno  

Ing. Michalove D. - mal otázku, či máme evidenciu všetkých obecných pozemkov, za ktoré platia   

                                  nájomné za garáž, keď niekto užíva pozemok, mal by zaň platiť 

                                - smetné nádoby pri sklárni sú plne , je tam smetisko 

                                - Sklárska cesta je zle vyspádovaná pri A. Pilátovej, voda stojí na ceste, časom to 
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                                   vlhne, tvoria sa plesne a zničí sa  nehnuteľnosť. Možno by sa tam mal urobiť      

                                   nejaký rigol. Cesta mala byť vyspádovaná smerom do záhrad  

Kvasnica J. - s tým bol problém aj predtým, kým sa neurobila cesta 

 

 

10. Rekapitulácia  uznesení 

      Predseda návrhovej komisie Bc. Jozef Starove , prečítal prijaté uznesenie č. 5/2018 

 

 

Uznesenie č. 5/2018 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 9. augusta 2018 

 

1.Berie na vedomie:   

   a/ Informáciu starostu o plnení uznesení OZ 

   b/ Informáciu starostu o priebehu investičných akcií 

   c/ Vnútorný predpis č. 1/2018 Smernicu na zabezpečenie ochrany osobných údajov obce Málinec 

   d/ Pracovný poriadok Obce Málinec  

   e/ Organizačný poriadok Obce Málinec 

   f/ Žiadosť Mgr. Eriky Katonovej, bytom Hradište 132 o úpravu prístupovej cesty k nehnuteľnosti  

      Poľná 103 v obci Málinec 

  g/ Ponuku p. Márie Keľhovej, bytom Hontianske Nemce na odpredaj podielu TTP zapísaných        

      na LV 263, parcela registra „E“. č.p. 3646/41 v k.ú. Ipeľský Potok s tým, že obec nemá záujem      

      o kúpu  

 

2. Schvaľuje:  

    a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Bc. Jozef Starove 

                                                       členovia – Juraj Janšto, Ing. Dušan Michalove  

    b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2018 

    c/ Rozsah výkonu funkcie starostu obce Málinec na volebné obdobie  2018-2022 na plný úväzok 

    d/ Spolufinancovanie projektu „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej   

        škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 vo výške 4.247,75 €, postupne v rokoch 2019 – 2021  

        pre žiadateľa Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec 

    e/ Podľa § 9a, ods.9, písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších   

        predpisov, prenájom pozemku v k.ú. Málinec, parc.č. 489/1 o výmere 54 m2 pre žiadateľa  

        Andreja Gondu, bytom Málinec, Hlavná 4/9 v cene 0,15 €/m2/rok, od 1.9.2018 na 10 rokov,  

        z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ predmetný pozemok už  

        užíval aj v minulosti 

    f/  Minimálne 5 % spolufinancovanie z výšky poskytnutej dotácie projektu „Oprava sociálneho  

        bytového domu“v rámci výzvy č. VIII/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v  

        pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie  

        mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity  

    g/ Použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške do 500 € na financovanie  

        cestovného do Báčskeho Petrovca 

 

3. Určuje: 

    Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci pre volebné obdobie 2018 – 2022 v počte   

    9  poslancov v jednom volebnom obvode. 
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4. Ukladá: 

    a/ OcÚ predkladať stavebnej komisii podklady projektovej dokumentácie na posúdenie 

        Termín: trvalý 

    b/ OcÚ, zabezpečovať spracovanie projektovej dokumentácie na základe Zmluvy o dielo 

        Termín: trvalý 

    c/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu v zmysle schválenia v bode  2/d tohto uznesenia 

        Termín: roky 2019 - 2021 

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

        finančných možností rozpočtu obce 

        Termín: ako v texte 

    e/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom pozemku v zmysle schválenia v bode 2/e 

        Termín: 09/2018 

    f/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu v zmysle schválenia v bode 2/f tohto uznesenia 

        Termín: roky 2018 - 2019  

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

        na financovanie cestovného do Báčskeho Petrovca 

        Termín: ako v texte 

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

        v nedeľu  

        Termín: do nasledujúceho OZ 

 

 

11. Záver 

 

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

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  17.00 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:  


