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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 15.8.2019 

 

Prítomní: 

1. Ing. Dušan Michalove 

2. Bc. Jozef Starove 

3. Ján Semerák 

4. Mgr. Peter Turic 

5. Jaroslava Kminiaková 

6. Andrea Mužíková  

 

Ospravedlnení:  Juraj Janšto, Ján Kvasnica, Bc. Ivan Karlík 

Hlavná kontrolórka: Jana Kančová 

Zapisovateľka:  Milota Kupcová 

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

poslancov je  prítomných 5, 3 poslanci sú ospravedlnení a 1 poslanec bude skladať sľub na dnešnom 

zasadnutí , OZ je uznášania schopné.  

Oboznámil poslancov s programom  zasadnutia, ktorý bol zaslaný pozvánkou : 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Zloženie sľubu poslanca OZ 

5. Návrh Dodatku č. 4 k  VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby 

    na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti       

    obce Málinec 

6. Uznesenie 

7. Záver 

Starosta obce predložil návrh na doplnenie programu zasadnutia OZ o bod č. 6 – Výzva na 

predkladanie žiadosti  o NFP OPLZ-P06-SC 6.1.1-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1. 

zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

Poslanci nemali pripomienky, súhlasili s doplnením programu OZ. 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo podľa programu, ktorý bol zaslaný     

v pozvánke na OZ ? 

Z celkového počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo:   za: 0        proti:  5            zdržal sa:  0  

Starosta skonštatoval, že poslanci neschváli pôvodný program zasadnutia OZ. 

 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo podľa programu doplneného o bod č.6 

1. Zahájenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Zloženie sľubu poslanca OZ 

5. Návrh Dodatku č. 4 k  VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby 

    na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti       

    obce Málinec 

6. Výzva na predkladanie žiadosti  o NFP OPLZ-P06-SC 6.1.1-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 
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    6.1.1. zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

7. Uznesenie 

8. Záver 

Z celkového počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo:   za: 5        proti:  0            zdržal sa:  0   

Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ 

 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

    Starosta obce predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. Ing. Dušan Michalove 

                                                                                                          2.  Bc. Jozef Starove  

Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?  

Z celkového počtu 5 prítomných poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:  za: 5          proti:  0              zdržal sa: 0  

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2019 v bode 3/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Ing. Dušan Michalove ,      2. Bc. Jozef Starove  

 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

 

     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda:   Mgr. Peter Turic, 

Členovia:   Jaroslava Kminiaková, Ján Semerák 

Pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

Z celkového počtu 5 poslancov hlasovalo:              Za:  5       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2019 v bode 3/b 

návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Peter Turic, ,členovia – Jaroslava Kminiaková,  

Ján Semerák 

 

4.  Zloženie sľubu poslanca OZ 

     - informoval starosta obce 

Keďže p. Mgr. Ľuboslav Jablonský bol zvolený za riaditeľa ZŠ, musel sa vzdať mandátu poslanca 

OZ. Starosta prečítal písomné oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu od 1.7.2019. 

Podľa výsledkov komunálnych volieb, náhradníčkou je p.Bc. Radomíra Valentínyová, ktorá sa tiež 

písomne vzdala mandátu poslanca OZ. Starosta oboznámil poslancov s obsahom jej oznámenia. 

Ďalšou náhradníčkou je p. Andrea Mužíková, ktorá prijala mandát poslanca OZ, bola prítomná na 

zasadnutí. 

Starosta obce prečítal sľub poslanca OZ v znení  „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem 

riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, 

ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia.“  p. Andrea Mužíková ho podpísala.  

OZ uznesením č. 5/2019 v bode 2. Konštatuje, že: Zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva 

v Málinci p. Andrea Mužíková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ, zároveň OZ 

vzalo na vedomie v bode 1/a Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Mgr. Ľuboslava 

Jablonského a v bode 1/b Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Bc. Radomíry 

Valentínyovej  
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5. Návrh Dodatku č. 4 k  VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby 

    na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

    pôsobnosti obce Málinec 

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

zasadnutie OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Mgr. Jablonský Ľ. - riaditeľ ZŠ bol prítomný na zasadnutí OZ, poskytol podrobné vysvetlenie k 

návrhu Dodatku č. 4, ktorý je potrebné schváliť z dôvodu zmeny finančných pásiem.  

Príspevok na nákup potravín na jedlo pre jedno dieťa materskej školy vychádza z druhého pásma z 

finančných pásiem stanovených Ministerstvom školstva SR predstavuje sumu spolu: 1,45 €,          

dieťa v hmotnej núdzi:  dotácia na stravu 1,20 €  /  rodič hradí 0,25 € / 

Dieťa predškolák :     dotácia 1,20 €  / rodič hradí 0,25€ / 

 

Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy  vychádzajú z druhého pásma 

z finančných pásiem stanovených Ministerstvom školstva SR - predstavujú 

- doplnkové jedlo (desiata) pre I. a II. stupeň ZŠ 0,53€  dotácia 0,00€ //rodič hradí 0,53€ 

- obed žiaka I. stupňa ZŠ  1,15€   dotácia 1,20€ //rodič hradí 0,00€ 

- obed žiaka II. stupňa ZŠ  1,23€   dotácia 1,20€ //rodič hradí 0,03€ 

Riaditeľ ZŠ predložil návrh, aby režijné náklady 1,-- € na mesiac platili aj deti. Doteraz ich platili len 

dospelí stravníci vo výške 1,09 €.  Z týchto finančných prostriedkov si môže ŠJ zakúpiť nejaké 

vybavenie do kuchyne napr. krájač, hrnce a podobné veci.  

Navrhuje do bodu 3 doplniť vetu :  Každé dieťa materskej školy, okrem detí v hmotnej núdzi uhrádza 

aj režijné náklady vo výške  1,00€/mesiac a do bodu 4. doplniť vetu: Každý žiak základnej školy, 

okrem žiakov v hmotnej núdzi uhrádza aj režijné náklady vo výške 1,00€/mesiac. 

Zároveň navrhuje do bodu 5. - dať stravovanie dospelých v nasledovnom znení: 

5. Výroba jedál a nápojov pre dospelých a cudzích stravníkov vychádza z druhého pásma z 

finančných pásiem stanovených uvedeným ministerstvom: 

a) obed pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec 

v sume 1,33€. Úhrada sa realizuje podľa zákonníka práce. 

b) obed pre cudzích dospelých stravníkov 1,33€. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 

Každý dospelý a cudzí stravník uhrádza aj režijné náklady vo výške 1,09€ / deň. 

Ing. Michalove I. - uviedla, že v pôvodnom návrhu Dodatku, ktorý bol zaslaný poslancom bod         

12. riešil cudzích stravníkov, treba ho zrušiť, pretože sú poriešení v bode 5. 

Poslanci nemali pripomienky k navrhovaným zmenám.  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený Návrh Dodatku č.4 k  VZN č. 6/2010                   

o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby s navrhovanými zmenami ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2019 v bode 3/c 

Návrh Dodatku č. 4 k  VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby. 

 

6. Výzva na predkladanie žiadosti  o NFP OPLZ-P06-SC 6.1.1-2019-1 prioritná os 6 špecifický 

    cieľ 6.1.1. zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

- informoval starosta obce, materiál bol zaslaný písomne spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu 

tejto zápisnice.  

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, v rámci tejto výzvy sú 

oprávnenými žiadateľmi obce s prítomnosťou  marginalizovaných rómskych komunít.Máme možnosť 

získať finančné prostriedky na Družstevnú ulicu. Rekonštrukcia cesty je oprávnená iba vtedy, ak 
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predmetom projektu je aj výstavba nových pozemných komunikácií. Urobili by sme chodník na tejto 

ulici.  

Poslanci dostali priamo na zasadnutí OZ cenovú ponuku na rekonštrukciu cesty cca 2500 m2: 

Dodávateľ: KVK TRADE s.r.o. Banská Bystrica 

- odstránenie starého krytu vozovky                             8,80 €/m2,   celkom   22.000 € 

- zrovnanie a zhutnenie vybúranej pláne                      2,80 €/m2,    celkom    7.000 € 

- podklad zo štrkodrvy, vyrovnanie a zhutnenie           6,45 €/m2,   celkom   16.125 € 

- asfaltový kryt vozovky hrúbky 5 cm                        15,85 €/m2,   celkom    39.625 € 

- odvoz vybúraného materiálu a uskladnenie              15,89 €/t       celkom      6.753,25 € 

- vybudovanie chodníka                                                  40 €/m2    celkom     10.000 € 

- vyhotovenie projektovej dokumentácie                                                            5.000 € 

cena diela spolu:                                                                                           106.503,25 € bez DPH 

Starosta obce uviedol, že spĺňame podmienky, máme rómov v bytových domoch 515, 510,511,            

v bytoch za požiarnou zbrojnicou a tiež prepojenie do Školskej ulice, kde je ISC. Vypracovanie 

projektovej dokumentácie musí obec financovať z vlastných prostriedkov vo výške 5000 €. Je to 

oprávnený výdavok, ak bude žiadosť úspešná, preplatia nám to. Žiadosti sa podávajú do 9.9.2019 

alebo do 11.11.2019. Pokiaľ by sme chceli podať žiadosť do 9.9.2019, musíme mať schválené 

uznesením OZ vypracovanie PD na predloženie žiadosti o NFP, predloženie žiadosti o NFP, povinné 

spolufinancovanie projektu t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie 

spolufinancovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú      v priebehu  realizácie projektu a budú 

nevyhnutné na dosiahnutie cieľa . Máme schválený programu rozvoja obce a príslušnú 

územnoplánovaciu dokumentáciu, ktoré sú podmienkou výzvy. Pokiaľ by sme boli úspešní, práce by 

sa realizovali v budúcom roku v apríli alebo máji.  

Bc. Starove J. - jedná sa o cestu od bytového domu 515 po Vóglovcov + chodník ? 

Starosta – chodník bude od 515 po bytovku LS  

Bc. Starove J. - za vyhotovenie PD uhradíme 5 tis.€, pokiaľ budeme úspešní preplatia nám ich ak nie, 

prídeme o tieto fin. prostriedky ? 

Starosta – je to podmienka vo výzve 

Bc. Starove J.- pri vyhotovení PD treba uviesť do zmluvy, že  projektant si zodpovedá za projekt , 

nech si to ošetrí tak, aby bolo dobre, ak nie, nech si zodpovedá za chyby v PD 

Ing. Michalove D. - keď bude PD vypracovaná – mohla by to pozrieť stavebná komisia 

Mgr. Turic P. - Družstevnú ulicu sme mali v pláne robiť v budúcom roku, je tu možnosť získať 

financie, treba to skúsiť 

Viac pripomienok nebolo 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválené:  

- Vypracovanie PD na predloženie žiadosti o NFP OPLZ-P06-SC 6.1.1-2019-1 prioritná os 6 

   špecifický cieľ 6.1.1. zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

- Predloženie žiadosti o NFP  OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.   

   zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

- Povinné spolufinancovanie projektu t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

   OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.  zameranie „Podpora    

  dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

- Zabezpečenie spolufinancovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

  projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa  OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6   

  špecifický cieľ 6.1.1.  zameranie „Podpora  dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2019 v bode 3/ 

d/ Vypracovanie PD na predloženie žiadosti o NFP OPLZ-P06-SC 6.1.1-2019-1 prioritná os 6 
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    špecifický cieľ 6.1.1. zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej  infraštruktúry“ 

e/ Predloženie žiadosti o NFP  OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.   

    zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

f/ Povinné spolufinancovanie projektu t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

    OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.  zameranie „Podpora    

    dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

g/ Zabezpečenie spolufinancovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu  

    realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa  OPLZ-P06-SC 611-2019-1  

     prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.  zameranie „Podpora  dobudovania základnej technickej  

     infraštruktúry“ 

 

 

7. Uznesenie 

 

    Predseda návrhovej komisie Mgr. Peter Turic prečítal prijaté uznesenie č. 5/2019 

 

Uznesenie č. 5/2019 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 15. augusta 2019 

 

1.Berie na vedomie:   

   a/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Mgr. Ľuboslava Jablonského 

   b/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Bc. Radomíry Valentínyovej  

 

2.Konštatuje, že:  

   Zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Málinci p. Andrea Mužíková zložila    

   zákonom predpísaný sľub poslanca OZ 

 

3. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ing. Dušan Michalove 

                                                 2.  Bc. Jozef Starove         

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-   Mgr. Peter Turic 

                                                       členovia –  Jaroslava Kminiaková, Ján Semerák 

    c/ Návrh Dodatku č. 4 k  VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby 

        na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej    

        pôsobnosti obce Málinec 

    d/ Vypracovanie PD na predloženie žiadosti o NFP OPLZ-P06-SC 6.1.1-2019-1 prioritná os 6 

         špecifický cieľ 6.1.1. zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

    e/ Predloženie žiadosti o NFP  OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.   

        zameranie „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

    f/ Povinné spolufinancovanie projektu t.j. minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

       OPLZ-P06-SC 611-2019-1 prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.  zameranie „Podpora    

        dobudovania základnej technickej infraštruktúry“ 

    g/ Zabezpečenie spolufinancovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu  

        realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa  OPLZ-P06-SC 611-2019-1  

        prioritná os 6 špecifický cieľ 6.1.1.  zameranie „Podpora  dobudovania základnej technickej  

        infraštruktúry“ 
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8. Záver 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  16.10  hod. 

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

na Obecnom úrade v Málinci.  

 

 

 

 

 

 

                  I. overovateľ:                                                              II. overovateľ : 

               Ing. Dušan Michalove                                                    Bc. Jozef Starove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               zástupca starostu:                                                            Starosta obce 

                  Juraj Janšto                                                                   Ing. Igor Lacko 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Zapísala: Milota Kupcová  


