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Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 21.2.2019 

 

Prítomní:  

1. Mgr. Ľuboslav Jablonský 

2. Juraj Janšto 

3. Ján Kvasnica 

4. Ing. Dušan Michalove 

5. Bc. Jozef Starove 

6. Bc. Ivan Karlík 

7. Ján Semerák 

8. Mgr. Peter Turic 

9. Jaroslava Kminiaková 

 

Hlavná kontrolórka: Jana Kančová 

Zapisovateľka:  Milota Kupcová 

 

 

Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Lacko, konštatoval, že z celkového počtu 8 

poslancov je  prítomných 8, OZ je uznášania schopné. Zároveň uviedol, že na dnešnom zasadnutí 

zloží sľub poslankyňa Jaroslava Kminiaková, ktorá nasleduje podľa podľa počtu získaných hlasov      

v komunálnych voľbách, nakoľko p. Ľubomír Jakuba sa vzdal mandátu poslanca OZ.  

Oboznámil poslancov s programom  zasadnutia : 

Program: 

1. Zahájenie  

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Zloženie sľubu poslanca OZ 

5. Plnenie uznesení OZ 

6. Voľba členov komisií 

7. Doplnenie člena do Rady školy pri MŠ 

8.   Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2018 

9.   Návrh na vyradenie majetku a schválenie vyraďovacej a likvidačnej komisie 

10. Informácia o možnosti zriadenia špeciálnej triedy ZŠ Málinec 

11. Návrh VZN č. 1/2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského  

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019   

12. Stanovenie výšky dotácie na záujmovú činnosť pre deti od 5-15 rokov na rok 2019 

13. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 

14. Návrh Dodatku č.3 k vnútornému predpisu č. 2/2018 na vedenie účtovníctva obce Málinec 

15. Smernica upravujúca postup obce  ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek  

16. Prejednanie nájomných zmlúv v bytových domoch Družstevná 515/21 a Na štadióne 130/2 

17. Prejednanie došlých žiadostí 

18. Rôzne 

19. Diskusia  
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20. Rekapitulácia  uznesení  

21. 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. Určenie overovateľov zápisnice 

    Starosta obce predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. Ján Semerák 

                                                                                                          2.  Ján Kvasnica 

Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?  

Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Ján Semerák            2. Ján Kvasnica 

 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda:  Bc. Jozef Starove 

Členovia:  Ing. Dušan Michalove, Mgr. Ľuboslav Jablonský 

Pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/b 

Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Bc. Jozef Starove , členovia –  Ing. Dušan Michalove, 

Mgr. Ľuboslav Jablonský 

 

4. Zloženie sľubu poslanca OZ 

    Starosta  obce informoval poslancov, že na ustanovujúcom zasadnutí OZ 8 poslancov zložilo sľub, 

p. Ľubomír Jakuba zo zdravotných dôvodov nebol prítomný a sľub nezložil. Nakoľko je od 1.2.2019 

zamestnancom obce, funkciu poslanca OZ nemôže vykonávať. Starosta obce prečítal písomné 

oznámenie o  vzdaní sa mandátu poslanca OZ. Podľa výsledkov volieb nasleduje p. Jaroslava 

Kminiaková. 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. Jaroslava Kminiaková ho podpísala.  

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ľubomíra Jakubu bolo vzaté na vedomie 

uznesením č. 1/2019 v bode 1/a. 

OZ uznesením č. 1/2019, v bode 2. Konštatuje, že: Zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva 

v Málinci p. Jaroslava Kminiaková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. 

 

5. Plnenie uznesení OZ 

   Predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ  dňa 1312.2018, uznesením č. 8/2018, v bode 5 bolo uložené: 
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a/ Predsedom komisií pri OZ, na nasledujúce OZ predložiť členov komisíí- bude na dnešnom OZ 

b/ OcÚ, zabezpečiť odmeňovanie zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií  v zmysle   

    schválených Zásad – úloha trvalá, plní sa  

c/ Poslancom OZ vykonávať poslaneckú činnosť vo svojich obvodoch v období 2018-2022 

    - úloha trvalá, plní sa 

d/ OcÚ, odvolaným členom Rady školy pri ZŠ v Málinci, na základe straty mandátu oznámiť 

    ukončenie  členstva v Rade školy - splnené        

e/ OcÚ, zaslať KPSS na BBSK – splnené, dostali sme už aj písomnú odpoveď 

f/ OcÚ, poskytnúť dotácie žiadateľom na rok 2019 – plní sa priebežne, zmluvy sú uzavreté 

g/ OcÚ, preplatiť nevyčerpanú dovolenku bývalému starostovi Ing. Igorovi Čepkovi - splnené 

h/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností z majetku obce p. Semerákovi a Ing. Imreovej- splnené 

i/ OcÚ, zabezpečovať realizáciu investičných akcií a opráv, v zmysle schváleného plánu – plní sa 

j/ OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu v r. 2019, v zmysle schválenia – plní sa 

k/OcÚ, vypracovať návrh na odmeňovanie občanov aktívne zapojených do obecných akcií 

Starosta obce oboznámil poslancov s  návrhom odmeňovania a to  - 20 €/osoba/akcia v čistom na  

základe dohody o mimopracovnej činnosti  

Mgr. Jablonský Ľ. - treba rozlišovať aj čas, ktorý strávia na akcii-  je rozdiel, či bude niekto 2-3   

                                hodiny pri vstupnom hlavne sa jedná o Jánske dni alebo bude pri čapovaní piva   

                                niekoľko hodín, treba stanoviť aspoň dve tarify  

starosta – doplnil, že zamestnanci obce budú mať náhradné voľno, jedná sa hlavne o ľudí, ktorí budú 

robiť langoše a potom bufet + čapovanie piva pretože tam je viac ľudí zapojených.  

Semerák Ján – pri varení guľášu a pečení klobás sa príprava robí deň  aj dva dni vopred - treba to  

                        zohľadniť 

starosta – ak sa poslanci idú zúčastňovať akcií a majú byť za to platení, je to podľa môjho názoru   

                scestné , nemali by sme sa na to pozerať cez peniaze, pomáhame rozvoju obce. Tu sa jedná   

                hlavne o odmeňovanie cudzích ľudí, ktorí nám pomôžu, či to už uvariť držky alebo opekať  

                klobáse  

Ing. Michalove D. - ak má niekto byť 3 hodiny na akcii, treba mu nájsť robotu na celý deň netreba to 

                               kúskovať, pretože sa to bude zle evidovať. Prípadne to treba individuálne posúdiť. 

Janšto Juraj – jedná sa o ľudí, ktorí zabezpečujú bežný servis / jednorázovo/ hlavne na Jánskych  

                      dňoch a poslanci by sa tejto akcie mali zúčastniť bez nároku na odmenu 

Mgr. Jablonský Ľ. - predložil návrh na dve tarify 15 € a 25 € s tým, že obec rozhodne vopred koľko za 

daný výkon bude vyplácať, aby bol s tým vopred občan oboznámený.  

Bc. Starove Jozef – navrhuje posunúť tento bod na budúce zasadnutie OZ a dovtedy si ujednotiť veci. 

                                Mala by byť jednotná suma za akciu.   

Janšto Juraj – tu sa jedná o cudzích ľudí a tých možno bude cca10 

Mgr. Turic Peter –  netreba to zbytočne komplikovať  a ísť do nejakých cenníkov a taríf, vždy tam  

                                bude niekto, kto to bude riadiť a bude vidieť kto koľko urobil. 

Poslanci sa zhodli na sume 20 € v čistom na osobu a akciu. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené odmeňovanie osôb zúčastnených na akciách 

usporiadaných Obcou Málinec na základe mimopracovného pomeru v sume 20 € v čistom na osobu/ 

akciu ? 

Z celkového počtu 9 poslancov hlasovalo:              Za:  9       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/c 

odmeňovanie osôb zúčastnených na akciách usporiadaných Obcou Málinec na základe  

mimopracovného pomeru v sume 20 € v čistom na osobu/ akcia 

 

Ďalej starosta obce pokračoval v plnení uznesenia OZ  č. 8/2018 bod 5/ 
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   l/ OcÚ, sledovať výzvy na rekonštrukciu športovísk / ihrísk / pre účely rekonštrukcie ihriska             

      v časti Huta a mantinelov na ihrisku v areáli ZŠ – plní sa, na areál ZŠ vyšla výzva, do ktorej sme  

      sa zapojili je to -Prevencia kriminality pre rok 2019 , urobili sme projekt, celková suma je 6000 €,  

      všetko je pripravené, na budúci týždeň ho odošleme. Rozpočet je urobený na celý materiál,  

      zakúpime hranoly, vode-odolné preglejky a všetko ostatné, čo bude treba, práce by sa robili   

      formou spolupráce s DHZ, ZŠ, OcÚ, rodičia. Čo sa týka ihriska v Hute, boli sme to pozrieť. Treba  

      opraviť oplotenie, čo sa týka antuky bolo by dobré, keby to stavebná komisia pozrela a dala nám    

      nejaké odporúčania, či bude potrebné podklad ihriska spevniť, koľko antuky by sme potrebovali.  

      Jedna tona antuky stojí 52,40 €. Potom by sme sa rozhodli, či to budeme robiť vo vlastnej réžii  

      alebo cez nejaký projekt. Možno by bolo dobré dať tam aj nejakú bránu, aby sa to dalo zamknúť. 

      Starosta navrhol doplniť do uznesenia do bodu ukladá – stavebnej preveriť spôsob prípravy  

      antukového ihriska v časti Huta.  

      Poslanci nemali pripomienky, súhlasili s návrhom a uznesením č. 1/2019 uložili v bode 6/f 

      stavebnej komisii, preveriť spôsob prípravy antukového ihriska v časti Huta 

      Termín: do nasledujúceho OZ     

  m/ OcÚ, preveriť hodnotu akcií obce Málinec v Prima banke Slovensko a.s.- splnené, máme tam     

      10 akcií, ich hodnota je 3990 € a ponúkajú nám za odkúpenie 5700 €. Starosta navrhuje tieto akcie  

       zatiaľ neodkupovať        

   n/ OcÚ,zapracovať do rozpočtu obce na rok 2019 zvýšenie schválených dotácií dotácií a náklady na  

       rekonštrukciu ČOV a kanalizácie v sume 13.795 € splnené  

   o/ OcÚ, zaradiť žiadosti do poradovníka na byty - schválené      

   p/ OcÚ, stornovať fa za stočné pre D.Berkiovú - splnené       

   r/ OcÚ, vyplatiť jednorázový príspevok V. Farkašovej - splnené 

   s/ OcÚ, preplatiť náklady na opravu špaliet Petrovi Stašákovi – plní sa priebežne, odpisuje sa to        

       z nájmu  

   t/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia strechy bytového domu 515“ - výpis  

       uznesenia sme zaslali, zatiaľ nemáme žiadne informácie      

   u/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie nákladov vynaložených na investície - splnené 

   v/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie daňovej pohľadávky PD Málinec – splnené 

Starosta obce uviedol, že bolo opravené aj svietidlo pri p. F.Foglovi, ktoré nesvietilo 

Ing. Michalove D. - uviedol, že bolo opravené ale už zase nesvieti 

Poslanci vzali informáciu na vedomie - uznesením č. 1/2019, v bode 1/b. 

 

 

6. Voľba členov komisií 

    Starosta obce na úvod informoval poslancov, že predseda Kultúrno-športovej komisie p. Ján 

Kvasnica je pracovne vyťažený a preto sa písomne vzdáva tejto funkcie k 28.2.2019 a stáva sa členom 

tejto komisie. Je potrebné na dnešnom zasadnutí OZ zvoliť predsedu komisie, zostávajú nám dvaja 

poslanci Mgr. Peter Turic a Jaroslava Kminiaková. 

Starosta obce predložil návrh, aby sa predsedom tejto komisie stala p. Jaroslava Kminiaková. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola p. Jaroslava Kminiaková zvolená za predsedu Kultúrno- 

športovej komisie od 1.3.2019 ? 

Hlasovanie:  za: 8         proti: 0          zdržal sa: 1  / Kminiaková Jaroslava/ 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci  uznesením č. 1/2019 v bode 4/a zvolil predsedu 

Kultúrno-športovej komisie p. Jaroslavu Kminiakovú od 1.3.2019 a zároveň vzali na vedomie v 

bode 1/c vzdanie sa predsedu Kultúrno-športovej komisie p. Jána Kvasnicu funkcie predsedu 

komisie od 28.2.2019.  
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Voľba členov komisií  

- predsedovia jednotlivých komisií predložili návrh členov nasledovne: 

 1. Komisia výstavby a stavebného poriadku:  Ing. Juraj Geľhoš, Urbárska 170/8, Ingrida 

     Lacková, Nová 136/6, Pavol Števove, Školská 452/40, Ján Urda, Zdravotná 19/7 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby boli zvolení členovia komisie podľa návrhu predsedu komisie 

Bc. Jozefa Starove ? 

Hlasovanie:  za: 9         proti: 0          zdržal sa: 0 

 

2. Kultúrno–športová komisia:Ján Kvasnica, Za lesami 352/13, Anna Kančová Okružná147/28, 

Anna Pilátová, Sklárska 389/7, Jaroslav Balog, Na Vinici 377/2, Anna Valentýniová Okružná 139/17, 

Kamil Starove, Sklárska 382/2, Marcela Balogová, Mlynská 511/17, Ľubomír Jakuba, Družstevná 

486/19, Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby boli zvolení členovia komisie podľa návrhu predsedu komisie  

p. Jaroslavy Kminiakovej ? 

Hlasovanie:  za: 9         proti: 0          zdržal sa: 0 

 

3.Komisia pre ochranu verejného záujmu: Jaroslava Kminiaková, Hlavná 184/22, Bc. Jozef 

    Starove, Kostolná 509/34 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby boli zvolení členovia komisie podľa návrhu predsedu komisie  

Mgr. Ľuboslava Jablonského ? 

Hlasovanie:  za: 9         proti: 0          zdržal sa: 0 

 

4. Finančná komisia: Eva Števove, Školská 452/40, Ing. Iveta Michalove, Družstevná 484/15, 

     Mgr. Peter Turic, Kostolná 461/22 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby boli zvolení členovia komisie podľa návrhu predsedu komisie  

Ing. Dušana Michalove ? 

Hlasovanie:  za: 9         proti: 0          zdržal sa: 0 

 

5. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností:  Martina Farkašová, Za lesami 412/7, 

    Mgr. Andrea Melichová, Urbárska 137/13, Martin Kancko, Družstevná 455/5, Mgr. Mária 

    Joklová, Tichá 10/2 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby boli zvolení členovia komisie podľa návrhu predsedu komisie  

Bc. Ivana Karlíka ? 

Hlasovanie:  za: 9         proti: 0          zdržal sa: 0 

 

6. Komisia pre občianske záležitosti : Milota Kupcová, Námestie SNP 42/7, Daniela Faťarová, 

    Kinová 433/34, Anna Švingálová, Družstevná 481/13, Anna Kančová, Okružná 147/28,  

    Mgr. Ľuboslav Jablonský, Urbárska 175/2 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby boli zvolení členovia komisie podľa návrhu predsedu komisie  

p. Juraja Janšta ? 

Hlasovanie:  za: 9                          proti: 0           zdržal sa: 0     

 

7. Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu: Želmíra Urdová ml. ,Lipová 307/4, 

    Juraj Janšto, Lipová 305/8, Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34, Anna Semeráková,   

    Družstevná 457/7, Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby boli zvolení členovia komisie podľa návrhu predsedu komisie  

p. Jána Semeráka ? 

Hlasovanie:  za: 9                       proti: 0                zdržal sa: 0     
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Starosta obce skonštatoval, že poslanci  jednohlasne uznesením č. 1/2019 v bode 4/b zvoli  členov 

komisií pri OZ:  

    1. Komisia výstavby a stavebného poriadku:  Ing. Juraj Geľhoš, Urbárska 170/8, Ingrida 

        Lacková, Nová 136/6, Pavol Števove, Školská 452/40, Ján Urda, Zdravotná 19/7 

    2. Kultúrno–športová komisia:Ján Kvasnica, Za lesami 352/13, Anna Kančová Okružná 

       147/28, Anna Pilátová, Sklárska 389/7, Jaroslav Balog, Na Vinici 377/2, Anna Valentýniová, 

        Okružná 139/17, Kamil Starove, Sklárska 382/2, Marcela Balogová, Mlynská 511/17,   

        Ľubomír Jakuba, Družstevná 486/19, Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29  

    3.Komisia pre ochranu verejného záujmu: Jaroslava Kminiaková, Hlavná 184/22, Bc. Jozef 

       Starove, Kostolná 509/34 

    4. Finančná komisia: Eva Števove, Školská 452/40, Ing. Iveta Michalove, Družstevná 484/15, 

        Mgr. Peter Turic, Kostolná 461/22 

   5. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností:  Martina Farkašová, Za lesami 412/7, 

       Mgr. Andrea Melichová, Urbárska 137/13, Martin Kancko, Družstevná 455/5, Mgr. Mária 

       Joklová, Tichá 10/2 

     6. Komisia pre občianske záležitosti : Milota Kupcová, Námestie SNP 42/7, Daniela Faťarová, 

         Kinová 433/34, Anna Švingálová, Družstevná 481/13, Anna Kančová, Okružná 147/28,  

         Mgr. Ľuboslav Jablonský, Urbárska 175/2 

     7. Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu: Želmíra Urdová ml. ,Lipová 307/4, 

         Juraj Janšto, Lipová 305/8, Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34, Anna Semeráková,   

         Družstevná 457/7, Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29  

 

 

7. Doplnenie člena do Rady školy pri MŠ 

    Starosta obce informoval, že členom RŠ bol bývalý starosta Ing. Igor Čepko, ktorému zaniklo 

členstvo v RŠ a je potrebné delegovať nového člena.   

Keďže v štatúte obce nemáme delegačnú právomoc danú, starosta využil svoju právomoc a oznámil, 

že členom RŠ pri MŠ bude delegovaný on.  

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesením č. 1/2019 vzali na vedomie v bode 1/d informáciu starostu obce o odvolaní člena         

z Rady školy pri MŠ Málinec delegovaného obcou Ing. Igora Čepka v  bode 

1/e informáciu starostu obce o delegovaní člena do Rady školy MŠ Ing. Igora Lacka. 

 

8. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2018 

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

na zasadnutie OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Majetok obce tvoria  pozemky, budovy a stavby, 

kultúrne pamiatky, stroje,prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, dlhodobý drobný hmotný 

majetok, majetok vedený na podsúvahovom účte 752 a zásoby. Predmetom inventarizácie je aj 

majetok, ktorý má obec vo výpožičke, vedený na analytickom účte č. 756 umiestnený a používaný 

v MŠ Málinec a Matrike OcÚ Málinec. Nehmotný investičný majetok obec nemá. Celkový stav 

majetku obce k 31.12.2018 predstavuje sumu 5.204.875,67 €.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky,  

Uznesením č. 1/2019 v bode 1/f  vzali na vedomie správu o stave majetku obce Málinec 

k 31.12.2018.   

 

9. Návrh na vyradenie majetku a schválenie vyraďovacej a likvidačnej komisie  

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

a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Starosta informoval poslancov, že návrh na vyradenie, ktorý dostali 
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spolu  s pozvánkou bol doplnený o vyradenie hydraulického rýpadla Bielorus, upravený návrh na 

vyradenie dostali poslanci priamo na zasadnutí OZ 

Vyradenie na účte 752 predstavuje hodnotu 4.037,10 € , na účte 023 sumu 4.830,41 € na účte 022 

sumu 2.788,28 €, na účte 756 sumu 157,80 €.  Celková hodnota majetku na vyradenie predstavuje 

čiastku 11.813,59 €. Podrobný návrh na vyradenie tvorí prílohu zápisnice. 

Starosta obce uviedol, že Bielorus je nefunkčný, uvažujeme o tom, že ho rozoberieme a železo  

odpredáme. Zakúpili by sme do dielne nejaké veci, ktoré sú potrebné.  

Ján Semerák – bielorus má 7,5 tony, možno by ho niekto kúpil ako celok  

Juraj Janšto – v návrhu na vyradenie je sporák v SD a tiež notebook  

Mgr. Grulišová – je to nefunkčné, treba to vyradiť, notebook bol na TJ, zakúpili si nový  

Poslanci  nemali viac pripomienok  

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bol schválený návrh na vyradenie poškodeného 

a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2018? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0          zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/d návrh 

na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného pri 

inventarizácii k 31.12.2018.  

Poslancom bol predložený písomne aj návrh členov vyraďovacej a likvidačnej komisie : 

Vyraďovacia komisia: 1. Bc. Jozef Starove 

                                       2. Kvasnica Ján 

                                       3. Jakuba Ľubomír 

Likvidačná komisia:    1. Lacková Ingrida 

                                       2. Čáni Pavel 

                                       3. Janšto Juraj 

Poslanci  nemali k návrhu žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie 

v zmysle predloženého návrhu? 

Hlasovanie: Za: 9            proti: 0           zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/e 

Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 

Vyraďovacia komisia: Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica, Ľubomír Jakuba 

Likvidačná komisia: Lacková Ingrida, Pavel Čáni, Juraj Janšto 

Zároveň OZ uložilo uznesením č. 1/2019 v bode 6/a, OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii, 

previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa schváleného návrhu 

na vyradenie                        Termín: 05/2019 

 

10. Informácia o možnosti zriadenia špeciálnej triedy ZŠ Málinec 

- informoval riaditeľ ZŠ Mgr. Karol Čonka 

Momentálne existujú 2 alternatívy ako pracovať so žiakmi, ktorí majú špeciálno- vzdelávacie 

výchovné potreby a to zriadenie špeciálnej triedy alebo tzv. inklúzia. Naša ZŠ má žiakov na špeciálnu 

triedu, jedná sa o žiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia. Výhodou špeciálnej 

triedy je to, že žiakov učí špeciálny pedagóg a je tam menší počet žiakov, učiteľ sa im môže 

individuálne venovať. Získajú viac teoretických vedomostí. U nás by sa jednalo  o 6 žiakov.  

Nevýhody špeciálnej triedy konkrétne v našej škole je to že  – momentálne máme na škole 4 

asistentov, ktorí sa venujú týmto žiakom. Ak by sa vytvorila špeciálna trieda, tak by sa mohli tým 

žiakom venovať len dvaja asistenti , pretože dvaja sú zamestnaní cez projekt, ktorý je zameraný 

vyslovene na inklúziu, čiže na vyučovanie tých žiakov v bežných triedach. Ďalšou nevýhodou je, že    
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 v tejto triede sú žiaci z viacerých ročníkov a nemôžu sa venovať len jednému učivu, ďalej títo žiaci 

nevydržia 45 minút pracovať a keď sú spolu navzájom sa vyrušujú. Najväčší problém je ten, že by 

boli od ostatných žiakov odstrihnutí.   

Čo sa týka inklúzie – pozitívum je to, že žiaci sa začlenia do kolektívu, môže sa im venovať viac 

asistentov učiteľa. Ak by škola zamestnala špec. pedagóga ale nie ako učiteľa v špec. triede tak on by 

sa im  venoval individuálne. Takýto pedagóg by nemal mať na škole viac ako 20 takýchto žiakov. 

Nevýhodou  inklúzie je, že žiakov v triede je viac a učiteľ sa im nevie venovať celú hodinu, títo žiaci 

narúšajú bežný vyučovací proces. 

ZŠ má miestnosť dole pri šatni kde pretým bola počítačová učebňa, ktorá by sa po úpravách hodila na 

takúto triedu. Najväčší problém sú mzdové náklady – plat učiteľa + doplatok na 2 asistentov cca na 

rok 28 tis. € aj s odvodmi. Škola túto sumu v rozpočte nemá. Ak by sa zamestnal špeciálny pedagóg 

na inklúziu, náležalo by od úväzku, na ktorý by bol zamestnaný na 40 % chodil by na 2 dni v týždni, 

bolo by to cca 10 tis. €. Na takýchto žiakov je zvýšený normatív ale už teraz na asistentov škola 

dopláca cca 8 tis. € 

Mgr. Jablonský Ľ. - myslel, že p. riaditeľ uvedie nejaké konkrétne čísla, toto sú legislatívne veci. 

Podľa týchto informácií špeciálny pedagóg prichádza do úvahy, ale bez špeciálnej triedy ? Nie je 

pravda, že keby sa prijal  špeciálny pedagóg, príde menej finančných prostriedkov. Momentálne 

máme deti, ktoré by mohli do tejto triedy ísť na I. stupni 6 detí, na II. stupni 3 deti + tie, ktoré prídu z 

MŠ. Nebola by to vyhliadka na 2 – 3 roky, je to dlhodobá vyhliadka .  Keď iné školy môžu mať 

špeciálnu triedu, prečo by sme ju nemohli mať my. Financie určite nie sú až tak tragické. Priestory pre 

túto triedu máme . Keby dielňa išla do pivničných priestorov, tak by nebolo treba upravovať nič.  

Máme mentálne postihnuté deti a pre takéto deti sú špeciálne triedy, neodporúča sa integrovať ich so 

zdravými deťmi v jednej triede.  

Mgr. Karol Čonka – finančné normatívy sú momentálne na každého žiaka rovnaké, čo sa týka 

financií, sme špecifický prípad, pretože sme malá škola. Veľké školy doplácajú na špeciálnu triedu a 

dostávajú väčší balík finančných prostriedkov. Je pravdou, že nie je čas sa venovať týmto deťom ale 

rodičia sú na to vopred upozornení, vedia o tom, že špeciálnu triedu nemáme a nedokážeme deťom 

poskytnúť adekvátnu starostlivosť. Súhlasia s tým, že ich deti budú navštevovať túto školu. Pokiaľ sa 

rozhodne, že sa špeciálna trieda zriadi, bude sa robiť ale určite nám  budú chýbať financie.  

Mgr. Jablonský Ľ. - na I. stupni sa ešte dajú zvládnuť žiaci ale na II. stupni by bola dobrá špeciálna 

trieda. Financie na to sú, ak chceme, tak to vieme urobiť ak nechceme, tak to nevieme urobiť.  

Starosta obce – uviedol, že čakal informáciu viac v číslach, táto informácia nedalo poslancom nič. 

Chcel by vedieť rozdiel vo finančných prostriedkoch ak bude ZŠ bez špeciálnej triedy a so špeciálnou 

triedou. Zároveň uviedol, že trvá na tom, aby táto trieda nebola v pivnici, ale aby sa dielne 

presťahovali. Treba zabojovať aj v tom, aby deti neodchádzali zo ZŠ aj keď nevieme niektoré veci 

ovplyvniť.  Poprosil  riaditeľa ZŠ, aby do nasledujúceho zasadnutia OZ predložiť informáciu v číslach  

nie legislatívu, aby sme sa rozhodli, či ideme do toho a či zvládneme financovanie špeciálnej triedy. 

Mgr. Jablonský Ľ. - uviedol, že v prvom rade by sa to malo prejednať na Rade školy a potom 

informovať OZ. 

Poslanci nemali viac pripomienok, OZ uznesením č. 1/2019, vzalo na vedomie v bode 1/g 

informáciu riaditeľa ZŠ Málinec Mgr. Karola Čonku o možnosti zriadenia špeciálnej triedy 

v ZŠ Málinec a zároveň uložilo v bode 6/g riaditeľovi ZŠ do najbližšieho zasadnutia OZ 

predložiť finančný rozpočet na zriadenie špeciálnej triedy.  

         

11. Návrh VZN č. 1/2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského  

      zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019 

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

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 
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Starosta obce uviedol, že toto VZN musíme mať prijaté zo zákona. V obci máme len jednu MŠ a 

jeden ŠKD. Toto VZN má význam pre mestá, kde je viac škôl, aby dotácie boli rozdelené rovným 

dielom. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené  VZN č. 1/2019 o  určení výšky dotácie na 

prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 

2019 ? 

Hlasovanie: Za: 9               proti: 0              zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/f  VZN č. 

1/2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019. 

 

12. Stanovenie výšky dotácie na záujmovú činnosť pre deti od 5-15 rokov na rok 2019 

- predkladal starosta obce 

V roku 2018 bola schválená dotácia 30 €/dieťa s tým, že MŠ mala 1/3 použiť na aktivity zážitkového 

charakteru. MŠ to však nezrealizovala, p. riaditeľka MŠ bola upozornená a v tomto roku prisľúbila 

výlet do hvezdárne. Starosta obce navrhol dotáciu v sume 30 € na dieťa ponechať aj na rok 2019. 

Mgr. Jablonský Ľ. - mal otázku, či bola dotácia pre MŠ vyčerpaná ? 

Starosta obce – odpovedal, že finančné prostriedky boli vyčerpané ale nakúpili si nejaké veci, boli by 

sa tie peniaze prepadli. Riaditeľka MŠ bola upozornená na to, že ak OZ zaviaže MŠ 1/3 použiť na 

aktivity zážitkového charakteru, bude to musieť zrealizovať . V MŠ je kvantum nových hračiek.  

Mgr. Jablonský Ľ. - uviedol, že je sklamaný z toho, že to neuskutočnili, pretože v septembri mu       

p. riaditeľka povedala, že chystajú nejakú aktivitu. Je hanba, že za jeden rok nedokážu takúto aktivitu 

uskutočniť. V tomto roku by mali urobiť dve aktivity. Ignorujú uznesenie obecného zastupiteľstva. 

Juraj Janšto – podporil Mgr. Jablonského, bola to dobrá myšlienka, poslanci to odsúhlasili na jeho 

podnet, je to prinajmenšom čudné, že si to dovolili takto urobiť, škoda, že nie je prítomná p. 

riaditeľka, aby to vysvetlila.  V tomto roku chcú ísť do hvezdárne, to nie je veľmi pre malé deti. 

Pri Rimavskej Sobote v obci Mojín je ekofarma /malá ZOO/robia program pre deti, je to perfektné  

Starosta obce – aj v Boľkovciach je farma, sú tam poníky, je to vhodné pre deti, zároveň uviedol, že 

bude trvať na tom, aby sa zrealizovalo využitie dotácie v zmysle schválenia OZ 

Ing. Dušan Michalove – navrhol  na 100 % ich zviazať , keď je to raz  na záujmovú činnosť, mali by 

sa na to financie použiť a nie na nákup hračiek. Pokiaľ sa nevyužijú, nech sa tie financie prepadnú.        

V Kokave nad Rimavicou sú tiež aktivity pre malé deti ohľadom včelstiev.  

Starosta obce –  v obci nevieme využiť a spropagovať lesnú pedagogiku, ktorú Ing. Michalove Dušan 

učí na iných školách. Určite by to bolo dobré aj pre deti MŠ. Starosta súhlasí aj s návrhom na 100 % 

zaviazať MŠ využiť dotáciu na takéto aktivity. 

Bc. Jozef Starove – navrhuje do uznesenia  vsunúť pre MŠ slovo minimálne 1/3 na aktivity 

zážitkového charakteru mimo obce Málinec 

Ján Semerák -  deťom treba urobiť športový deň alebo im objednať pojazdnú zmrzlinu na ihrisko, 

budú mať zážitok, keď pôjdu do hvezdárne, nebudú z toho mať nič 

Viac pripomienok nebolo  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválená výška dotácie pre záujmové vzdelávanie 

a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2019, vo výške 30,--€ na dieťa s trvalým pobytom v Málinci, 

s využitím 1/3 finančných prostriedkov v MŠ na aktivity zážitkového charakteru mimo obce Málinec? 

 Hlasovanie: Za: 0                   proti: 9             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že návrh nebol schválený, dal hlasovať o druhom návrhu kto je za to, aby bolo 

schválená výška dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2019, vo 
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výške 30,--€ na dieťa s trvalým pobytom v Málinci, s využitím minimálne 1/3 finančných 

prostriedkov v MŠ na aktivity zážitkového charakteru mimo obce Málinec? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/g výšku 

dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2019, vo výške 30,--€ na 

dieťa s trvalým pobytom v Málinci, s využitím minimálne 1/3 finančných prostriedkov v MŠ na 

aktivity zážitkového charakteru mimo obce Málinec, zároveň uložili v bode 6/b OcÚ,poskytnúť 

dotáciu pre záujmovú činnosť detí v roku 2019 podľa bodu 3/g tohto uznesenia  

Termín: ako v texte 

 

13. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 

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

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Mgr. Turic Peter – keďže Ing. Michalove nie je prítomná, nevieme aký bude prebytok hospodárenia 

a koľko je rezervný fond ? 

starosta obce odpovedal – záverečný účet bude OZ schvaľovať v júni a vtedy sa bude rozdeľovať aj 

rezervný fond, teraz ešte nevieme presnú výšku rezervného fondu 

Mgr. Jablonský Ľ. - položka 111003 výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve je 

prebytkový rozpočet je 480780 € a plnenie je 488382,61 € - je to o cca 8000 € viac,  mal otázku či 

tieto financie prechádzajú do rezervného fondu 

Kančová Jana- hlavný kontrolór obce – odpovedala, že to sú financie z DÚ z podielových daní.  

Keďže výber podielových daní bol vyšší, dostali sme od štátu viac a preto je plnenie vyššie, pri 

schvaľovaní rozpočtu sme to ešte  nevedeli. Tieto financie sa nestratia, použijú sa do rozpočtu.  

Viac pripomienok nebolo 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/h Plnenie 

rozpočtu obce k 31.12.2018. 

 

14. Návrh Dodatku č.3 k vnútornému predpisu č. 2/2018 na vedenie účtovníctva obce Málinec 

- písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, materiál dostali poslanci spolu s pozvánkou na OZ a 

tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Ing. Michalove nebolo prítomná na zasadnutí OZ, starosta obce 

stručne okomentoval návrh Dodatku . Jedná sa o majetok MŠ, ktorý do sumy 49,99 € /ks je povinná 

viesť  riaditeľka MŠ a nad sumu 50 €/ks eviduje zriaďovateľ/ obec / na podsúvahovom účte 752. 

Mgr. Grulišová R. - uviedla, že sú to veci krátkodobej spotreby, v MŠ sú to hračky 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu č. 2/2018 

na vedenie účtovníctva obce Málinec ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/ch 

Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu č. 2/2018 na vedenie účtovníctva obce Málinec.  

 

15. Smernica upravujúca postup obce  ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 

- predkladal starosta obce, poslancom bol tento materiál predložený priamo na zasadnutí OZ, nakoľko 

sa jedná o cca 40 stranový materiál. V roku 2019 bol novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní a v 

zmysle neho bolo potrebné upraviť niektoré body smernice, ktorú má obec schválenú.  Len  jedna 

zmena je, ktorá sa nás dotýka a suma 30 tis. € bola upravená na 33 tis. €. Obec môže robiť zákazky, 

ktoré sa týkajú stavebných prác do 33 tis. € formou prieskumu trhu. 
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Lacková Ingrida – uviedla, že Smernicu už obec mala schválenú, všetko je po starom len sa limit na 

stavebné práce upravil na 33 tis. €, aby sme si mohli urobiť verejné obstarávanie sami a nemusíme sa 

prihlásiť do elektronického trhoviska. Urýchlime si proces verejného obstarávania.  

Mgr. Karol Čonka – uviedol, že Základná škola má tiež vypracovanú Smernicu a v zmysle 

novelizácie zákona je potrebné upraviť limity. ZŠ má zákazky s nižšou hodnotou a podlimitné 

zákazky. Materiál ZŠ bol poslancom predložený priamo na zasadnutí OZ, ktoré by malo schváliť túto 

smernicu.  

Poslanci nemali pripomienky k návrhu  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená Smernicu upravujúcu postup obce  ako 

verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek a Smernicu upravujúcu postup ZŠ ako verejného 

obstarávateľa pri zadávaní zákaziek ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/i Smernicu 

upravujúcu postup obce  ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek a Smernicu 

upravujúcu postup ZŠ ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek, zároveň uložili v 

bode 6/c OcÚ, zadáva zákazky podľa schválenej smernice v bode 3/i tohto uznesenia  

Termín: trvalý 

 

16. Prejednanie nájomných zmlúv v bytových domoch Družstevná 515/21 a Na štadióne 130/2 

- predkladal starosta obce , uviedol, že zmluvy na  prenájom bytov v bytových domoch Na štadióne 

130/2 a Družstevná 515/21 je sú platné do 31.3.2018.  

Bytový dom Na štadióne 130/2 – všetci nájomníci spĺňajú podmienky na predĺženie nájmu na ďalší 

rok okrem bytu č. 6, ktorý má pridelený p. Ján Kancko. Je neplatič, dlh je dosť vysoký a on nemá 

žiadnu snahu ho splácať, preto doporučujeme neschváliť predĺženie nájomnej zmluvy na tento byt.    

V súčasnom období byt obýva p. Jarmila Kovalčíková, nájomné uhrádza na jeho meno, čím sa 

nenavyšuje výška dlhu. Je zaradená  v poradovníku  a preto navrhujeme prideliť tento byt jej. 

Mgr. Jablonský – mal otázku, či bol p. Kancko upozornený  na to ? 

Lacková I. - upozornený bol, vôbec nereagoval na to, nemá snahu platiť nájomné 

Ing. Michalove D. - mal otázku, či si obec bude môcť cez exekútora vymáhať tieto financie 

Lacková I. -  on nič nevlastní 

starosta obce – pri týchto bytoch 130 a 515 vieme vypovedať nájomnú zmluvu pokiaľ neuhradí  

3-násobok na nájomnom. Doteraz sme museli dať náhradné bývanie ale konzultujeme                          

s JUDr. Gombalom nové nájomné zmluvy, kde v zmysle zákona si do nájomnej zmluvy uvedieme, že 

pokiaľ  nám budú demolovať  a ničiť náš majetok do 15 dní im dáme výpoveď z nájmu  

Lacková I. - nebudú nájomné zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka ale budú zmluvy                   

o krátkodobom nájme, pokiaľ nezaplatí nájomné 2 mesiace /už nie 3/ dáme výpoveď z nájmu a  

môžeme ich do 15 dní vysťahovať , nemajú nárok na náhradné bývanie ale týka sa to len bytov 130     

a 515.  

starosta obce – uviedol, že ďalšou nevýhodou, ktorá je schválená, je to, že končí osobitný príjemca. 

Tí, ktorí sú presmerovaní zostávajú ale už si nebudeme môcť presmerovať nových ľudí. Pretože sú to 

dávky v hmotnej núdzi a nie peniaze pre uspokojovanie potrieb obce. 

Viac pripomienok nebolo 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby nebol schválený  prenájom bytu č. 6 v bytovom dome              

Na štadióne 130/2 pre p.Jána Kancku? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne neschválili uznesením č. 1/2019 v bode 5/a 

prenájom bytu č. 6 v bytovom dome Na štadióne 130/2 pre p.Jána Kancku.  
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Ďalej dal starosta hlasovať kto je za to, aby bolo schválené  pridelenie bytu č.6 v bytovom dome       

Na štadióne 130/2 pre Jarmilu Kovalčíkovú, bytom Málinec, Okružná 152/20 ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/j 

pridelenie bytu č.6 v bytovom dome Na štadióne 130/2 pre Jarmilu Kovalčíkovú, bytom 

Málinec, Okružná 152/20.  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 

130/2 do 31.3.2020 nasledovným nájomníkom: 

byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš            byt č. 3 – Ján Kudzbeľ            byt č. 5 – Ján Šuľaj 

byt č. 2 – Miroslav Schlenc         byt č. 4 -  Stanislav Sedmák    byt č. 6 – Jarmila Kovalčíková  ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/k  

prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do 31.3.2020 nasledovným nájomníkom: 

byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš            byt č. 3 – Ján Kudzbeľ            byt č. 5 – Ján Šuľaj 

byt č. 2 – Miroslav Schlenc         byt č. 4 -  Stanislav Sedmák    byt č. 6 – Jarmila Kovalčíková 

 

Bytový dom Družstevná 515/21 – starosta informoval poslancov, že p. Demeová Anna požiadala o 

zánik nájmu dohodou k 31.1.2019, nakoľko žije v Novom Meste nad Váhom. Byt neobýva je  

uvoľnený, prebratý,bez dlhu, bude potrebné tam zakúpiť nový šporák. Starosta navrhuje tento byt 

neprideľovať na dnešnom OZ . Ostatní nájomníci spĺňajú podmienky na predĺženie nájomných zmlúv. 

Majú podpísané splátkové kalendáre , dlh splácajú  a niektorí sú aj bez dlhu.    

Bc. Starove J. - súhlasí s návrhom starostu, pridelenie bytu treba ponechať na nasledujúce OZ 

Janštu Juraj – doporučuje zaktualizovať poradovník na pridelenie bytov 

Poslanci súhlasili s tým, aby bol byt č. 1 v bytovom dome 515/21 pridelený na nasledujúcom OZ. 

Viac pripomienok nebolo  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený  prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 

515/21 do 31.3.2020 nasledovným  nájomníkom: 

byt č. 1- voľný Demeová            byt č. 3 - Mário Oláh           byt č. 5 – Patrícia Ferková 

byt č. 2- Adriana Oláhová          byt č. 4 - Erik Oláh               byt č. 6 – Stanislav Oláh 

byt č. 7 – Karolína Farkašová ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/l  

Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2020 nasledovným nájomníkom: 

byt č. 1- voľný Demeová            byt č. 3 - Mário Oláh           byt č. 5 – Patrícia Ferková 

byt č. 2- Adriana Oláhová         byt č. 4 - Erik Oláh               byt č. 6 – Stanislav Oláh 

byt č. 7 – Karolína Farkašová, zároveň uložili v bode 6/d OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov         

v bytových domoch 515 a 130 podľa bodov 3/k a 3/l tohto uznesenia Termín: marec 2019 

a v bode 6/i  uložili OcÚ, prideliť byt č. 1 v bytovom dome Družstevná 515/21 na nasledujúcom 

zasadnutí OZ      Termín: ako v texte 

 

17. Prejednanie došlých žiadostí 

- predkladal starosta obce 

a/ Stanislav Kovalančík Málinec, Mlynská 510/15 – dohoda o zániku nájmu 

Jedná sa o byt č. 8 v bytovom dome Mlynská 510/15, ktorý bol odovzdaný k 31.1.2019. Evidujeme 

dlh na nájomnom, má podpísaný splátkový kalendár.  

Pripomienky neboli, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená  dohoda o zániku nájmu 

bytu č.8 v bytovom dome Mlynská 510/15 s nájomcom Stanislavom Kovalančíkom dňom 31.1.2019? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     
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Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/n  

dohodu o zániku nájmu bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská 510/15 s nájomcom Stanislavom  

Kovalančíkom dňom 31.1.2019 .  

Starosta dal na zváženie OZ pridelenie tohto bytu na dnešnom zasadnutí, zároveň uviedol, o byt v 

tomto bytovom dome má záujem  p.Eva Balogová, ktorá  má žiadosť v poradovníku a p. Veronika 

Fodorová, ktorá má pridelený 2-izb.byt v tomto bytovom dome má žiadosť o výmenu bytu za väčší. 

Ďalšiu žiadosť má p.Erik Oláh, bytom Družstevná 515/21, ktorý žiada o výmenu bytu v bytovom 

dome 510/15 alebo 511/17 a to z toho dôvodu, že byt, v ktorom žije s družkou a synom je malý a jeho 

syn je astmatik, nemôže navštevovať MŠ.  

Starosta uviedol, že je potrebné si uvedomiť, čo je výmena a čo je pridelenie bytu. Výmena je vrámci 

bytového domu, pridelenie bytu je uchádzačom, ktorí sú v poradovníku. O pridelení bytov rozhoduje 

OZ. Eva Balogová má žiadosť o pridelenie bytu, má dieťa, ktoré má vážne zdravotné problémy.  

Veronika Fodorová žiada o výmenu bytu za väčší, má dve deti, ktoré potrebujú detskú izbu. Starosta 

prečítal poslancom žiadosť p.Fodorovej, zároveň uviedol, že táto žiadosť ani nebola potrebná, 

nakoľko v poradovníku už má žiadosť o výmenu bytu. 

Mgr. Jablonský Ľ. - je toho názoru, že Veronika Fodorová tiež potrebuje tiež potrebuje schváliť 

pridelenie bytu nie výmenu keďže Stanislav Kovalančík už odovzdal byt, je prázdny a musí sa tiež 

niekomu prideliť.  

Janšto Juraj – sú to len slovné hračky, treba žiadosť pre Veroniku Fodorovú poriešiť a jej byt potom 

prideliť  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola zrušená nájomná zmluva na byt č. 1 v bytovom dome 

Mlynská 510/15 pre p. Veroniku Fodorovú, dohodou k 28.2.2019 ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/v zrušenie 

nájomnej zmluvy na byt č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Veroniku  

Fodorovú, dohodou k 28.2.2019. 

Zároveň starosta predložil návrh a dal hlasovať kto je za to, aby bol pridelenie bytu č. 8 v bytovom 

dome Mlynská 510/15 pre p. Veroniku Fodorovú od 1.3.2019?  

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/z 

pridelenie bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Veroniku Fodorovú od 1.3.2019, 

zároveň bolo uložené v bode 6/j OcÚ, vypracovať dohodu o zrušení nájmu na byt č. 1 v bytovom 

dome Mlynská 510/15 k 28.2.2019 pre Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, Mlynská 510/15 a 

zároveň vypracovať nájomnú zmluvu od 1.3.2019 tohto uznesenia       Termín: ako v texte 

 

Pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 po nájomníčke Veronike Fodrovej 

Starosta oboznámil poslancov s poradovníkom na byty. Do 510,511 pripadajú dve žiadosti a to Martin 

Zelina a Eva Balogová , žiadosť Erika Oláha je na zváženie, pretože to je výmena bytu. Túto žiadosť 

môže OZ zobrať na vedomie.  

Lacková I. - Erik Oláh  by sa do poradovníka na pridelenie bytu ani nedostal, pretože už má pridelený 

obecný byt, nespĺňal by podmienky na zaradenie do poradovníka. Preto dal  žiadosť o výmenu. 

Starosta – máme poradovník na prideľovanie bytov nie na výmenu, pokiaľ OZ schváli, že budeme 

viesť aj poradovník na výmenu bytov, tak to budeme robiť.  

Mgr. Turic Peter –Prideľovanie bytov bude stále problémové pokiaľ nebudú stanovené presné 

pravidlá.  Pokiaľ mala skôr žiadosť v poradovníku treba jej ho prideliť.  

Janšto Juraj – kedysi bolo kritériom doba predloženia žiadosti ale nemenej dôležitá je finančná  

stránka.  

Kminiaková J. – ak si niekto bude chcieť vymeniť byt, tak podľa akého poradovníka to bude možné? 
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Bc. Starove J. - navrhuje presunúť pridelenie bytu na ďalšie zastupiteľstvo, ale treba si vypočuť aj 

ľudí, ktorí prišli na , aby sa vyjadrili. Zároveň uviedol, že by bolo dobré v budúcnosti vopred zaslať 

poslancom  nejaký materiál  e-mailom, či sa to už týka prideľovania bytov alebo iných vecí, aby si 

vedeli zistiť vopred nejaké informácie buď na OcÚ alebo sa stretnúť priamo s občanmi, aby sa 

zbytočne nepredlžoval čas.  

Starosta súhlasí s tým, aby materiál zasielal poslancom vopred e-mailom . Prečítal poradie žiadostí    

o pridelenie bytu podľa časového poradia, v akom boli žiadosti doručené na obecný úrad. Dal 

poslancom na zváženie, či sa bude riešiť pridelenie byt dnes alebo nie. 

Erik Oláh – bol prítomný na zasadnutí, vysvetlil poslancom svoju bytovú situáciu . Hlavným 

dôvodom výmeny bytu sú zdravotné dôvody jeho syna, ktorý má ťažkú astmu a byt v 515/21 je 

nevyhovujúci.  

Eva Balogová – uviedla, že má žiadosť v poradovníku od r. 2016. Jej synovi zistili autizmus, 

potrebuje sa odsťahovať od rodičov, dieťa potrebuje vlastnú izbu. 

Eri Oláh – uviedol, že sa vzdáva bytu v prospech Balogovej 

Mgr. Turic Peter – predložil návrh prideliť byt Balogovej Eve, keďže sa Erik vzdal a zároveň 

doporučil do nasledujúceho OZ stanoviť presné pravidlá prideľovania bytového 

Poslanci s návrhom súhlasili 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 

510/15 pre p. Evu Balogovú, bytom Na Vinici 388/1, od 1.3.2019 ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/x  

pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Evu Balogovú, bytom Na Vinici  

388/1, od 1.3.2019. 

Zároveň uložili v bode 6/j OcÚ, vypracovať dohodu o zrušení nájmu na byt č. 1 v bytovom 

dome Mlynská 510/15 k 28.2.2019 pre Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, Mlynská 510/15 a 

zároveň vypracovať nájomnú zmluvu od 1.3.2019 v zmysle schválenia v bode 3/z tohto 

uznesenia      Termín: ako v texte.   

V bode 6/k uložilo OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Evu Balogovú v zmysle schválenia     

v bode 3/x tohto uznesenia           Termín: marec 2019 

Ďalej OZ uložilo v bode 6/l OcÚ, do nasledujúceho OZ vypracovať pravidlá prideľovania bytov      

Termín: ako v texte  

Uznesením č. 1/2019 v bode 1/i vzalo na vedomie  žiadosť Erika Oláha, bytom Málinec 

Družstevná 515/21 o výmenu bytu.  

 

b/ Jana Urdová Málinec, Školská 216/14 – žiadosť o prenájom bytu 

     Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o prenájom bytu v bytových domoch 510, 511 a 

predložil návrh zaradiť žiadosť do poradovníka 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola  žiadosť Jany Urdovej, bytom Málinec, Školská 216/14       

zaradená do poradovníka na  pridelenie bytu? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/o 

žiadosť Jany Urdovej, bytom Málinec, Školská 216/14 o zaradenie do poradovníka na pridelenie 

bytu. 

 

c/ Peter Stašák, Málinec, Zdravotná 59/21 - žiadosť o výmenu vane 

    Starosta oboznámil poslancov s obsahom žiadosti o výmenu vane v byte č. 2, ktorý má v nájme od 

17.6.1994, odvtedy nebola uskutočnená výmena vane ,bola len dvakrát ošetrená špeciálnym náterom .  
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Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť o výmenu vane v byte č. 2 – Zdravotná 

59/21 pre nájomcu p. Petra Stašáka ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/p žiadosť 

o výmenu vane v byte č. 2 – Zdravotná 59/21 pre nájomcu p. Petra Stašáka, zároveň uložili v 

bode 6/e OcÚ, zabezpečiť výmenu vane v byte č. 2 –Zdravotná 59/21 pre nájomcu Petra Stašáka 

podľa bodu 3/p tohto uznesenia               Termín: rok 2019 

 

18. Rôzne 

- informoval starosta obce 

a/ Informácia o projektoch obce 

1. Prevencia kriminality – to sú mantinely v ZŠ, o tomto projekte sme už hovorili 

2. Rozvoj športu na r. 2019 – dobudúvame detské ihrisko, žiadame 4 posilňovacie stroje vonkajšie pre  

    vyššiu vekovú kategóriu detí, je tam 5 % spoluúčasť t.j. cca 190 € 

3. Ministerstvo financií – výnos z lotérií – tam žiadame na knižnicu 10.000 €+ 1000 € je naša 

    spoluúčasť. Ak budeme úspešní – vymenili by sme okná na budove + zateplenie 3 stien klubu  

    dôchodcov, náter štampľovní + okapový systém. 

Starosta ďalej informoval, že v júni by mala vyjsť výzva na kultúrne domy, uvidíme aké budú 

podmienky výzvy. V októbri bola podaná žiadosť na Envirofond – na ČOV, dopĺňali sme niektoré 

veci, po voľbách prezidenta SR by sme mali mať viac informácií. 

Poslanci vzali na vedomie uznesením č. 1/2019 v bode 1/ch informáciu starostu obce o podaných 

projektoch. 

 

b/ Územný plán – Ing. arch. Vladimír Ragan zaslal dnes pred zasadnutím OZ faxom návrh na 

obstarávanie zmien a doplnkov ÚPD obce Málinec, tento návrh bol poslancom predložený písomne 

priamo na zasadnutí OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Zaslal ponuku na cca 7200 €, s ktorou 

starosta nesúhlasí predtým sa hovorilo sa o sume cca 4000 €. V Banskej Bystrici je Projektová 

kancelária, ktorá nám čiastočné zmeny v ÚP urobí za maximálne 4000 €. Aktualizáciu ÚP sme riešili 

hlavne kvôli bytovke, ktorá by sa mala stavať.   Máme ÚP z roku 2002, čo je už starý.  Úplná 

aktualizácia stojí od 12 – 17 tis. € záleží od veľkosti obce. Z toho max.80 % vieme žiadať cez dotáciu. 

Starosta je toho názoru, dať do rozpočtu na budúci rok finančné prostriedky na aktualizáciu ÚP a  

podať žiadosť vo februári 2020 o dotáciu. Aktualizácia ÚP nás neminie, zbytočne budeme dávať 

financie na čiastočné zmeny v ÚP.  

Lacková I. - malé čiastkové zmeny v ÚP nás nesúria, ak nejdeme stavať bytovku. Každých 10 rokov 

by sme mali robiť aktualizáciu ÚP 

Bc. Starove J. - je to rozumné riešenie urobiť aktualizáciu ÚP 

Starosta obce – mali by sme zhodnocovať budovy, ktoré máme a nie stavať novú bytovku. Byty sa 

nebudú odkupovať, keďže nemali záujem . 

Mgr. Turic Pete – mal otázku, prečo si nájomníci 510,511neodkúpili byty ? 

Mgr. Jablonský Ľ. - vysvetlil proces odkupovania bytov, nakoľko sa to vtedy dotýkalo aj jeho 

starosta – uviedol, že nájomníci bytov nemali záujem v minulosti odkúpiť si byty v cene od 3500 – 

5000 €. Teraz je trhová cena na základe znaleckého posudku hodnota bytov je od 10 – 12 tis. €.  

Poslanci vzali na vedomie uznesením č. 1/2019 v bode 1/j oznámenie starostu obce o príprave 

územného plánu obce. 
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c/ Zmarené investície -  jedná sa o náklady vynaložené na projektovú dokumentáciu na Hasičskú 

zbrojnicu, dodávateľom  bol Ing. Kubaliak. Projekt bol zlý, treba urobiť nový. Faktúru v sume 250 € 

potrebujeme odpísať ako zmarené investície. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby OZ schválilo odpísanie nákladov vynaložených na projektovú 

dokumentáciu na Hasičskú zbrojnicu fa č.16/2017, dodávateľ Ing. Ján Kubaliak v sume 250 € ako 

zmarené investície z dôvodu nepoužiteľnosti projektu?  

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/r 

odpísanie nákladov vynaložených na projektovú dokumentáciu na Hasičskú zbrojnicu  

fa č.16/2017, dodávateľ Ing. Ján Kubaliak v sume 250 € ako zmarené investície z dôvodu  

nepoužiteľnosti projektu.  

 

d/ Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv- jedná sa o bytové domy 130 a 515 a to úhradu 

faktúry za opravu plynového kotla v sume 387 € v bytovom dome 130 a úhradu faktúry za deratizáciu 

bytového domu 515. Tieto úhrady je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby OZ schválilo použitie fondu prevádzky, údržby a opráv b.j. 130 

na faktúru č. 2019/001, dodávateľ Miroslav Sojka v sume 387 € - oprava kotla a použitie fondu 

prevádzky, údržby a opráv b.j. 515 na fa č.20190010, dodávateľ Ing. Peter Pračko v sume 85,-- € - 

deratizácia ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/s použitie 

fondu prevádzky, údržby a opráv b.j. 130 na faktúru č. 2019/001, dodávateľ Miroslav Sojka v 

sume 387 € - oprava kotla a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv b.j. 515 na fa č.  

20190010, dodávateľ Ing. Peter Pračko v sume 85,-- € - deratizácia .  

 

e/ Zmena zástupcu obce  - jedná sa o zmenu člena OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, kde 

ešte stále figuruje Ing. Igor Čepko 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby OZ schválilo zmenu zástupcu obce Málinec ako člena OOCR  

Turistický Novohrad a Podpoľanie v osobe starostu obce Ing. Igora Lacka ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/t zmenu 

zástupcu obce Málinec ako člena OOCR  Turistický Novohrad a Podpoľanie v osobe starostu 

obce Ing. Igora Lacka. 

 

f/ Oprava osvetlenia v časti Dobrý Potok a Starý Vŕšok – cenovú ponuku vypracoval p. Piater, 

poslancom bola doručená písomne spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Jedná sa o 14 svietidiel v Dobrom Potoku,  náklady na žiarivkové svietidlá, led panel 16W a 

prepichovacie svorky + práca predstavujú sumu 851,80 €. Náklady na opravu 3 svietidiel na Starom 

Vŕšku predstavujú sumu 360 €. K oprave verejného osvetlenia je nutné pristúpiť z dôvodu 

bezpečnosti, nižších platieb za odobratú energiu, lepšie svietidlá, zabráneniu zamorenia okolia lampy 

ortuťou pri poškodení banky, dlhodobá bezúdržbová prevádzky cca 11 rokov. Životnosť LED panelu 

je až 40000 hod. Návratnosť vložených investícií je 2,5 roka, po tejto dobe obec ušetrí ročne 140,56 € 

na platbe za energiu + finančné prostriedky na opravy.  

Starosta obce – doporučuje poslancom schváliť opravu verejného osvetlenia. 
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Bc. Starove J. - uviedol, že je to dobré riešenie a to hlavne v tom, že to budeme financovať                 

z vlastných zdrojov nie cez fondy. 

Ing. Michalove D. - už sa viackrát spomínalo osvetlenie v Ip.Potoku, ktoré je v zlom stave, boli tam 

vysoké odbery, nič sa nevyriešilo 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby OZ schválilo opravu osvetlenia v časti Dobrý Potok a Starý 

Vŕšok ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/u opravu 

osvetlenia v časti Dobrý Potok a Starý Vŕšok. 

 

g/ Vypílenie a orezanie líp – starosta obce oboznámil poslancov s ponukou na orezanie 16 ks líp na 

Lipovej ulici za cca 1200 €. Dali by sme vypíliť  aj 2 lipy na Lipovej ulici za cca 200 € . Od apríla sa 

môžu orezať lipy. Dali sme žiadosť na ŽP o vypílenie stromov, ktoré by sa malo  urobiť do konca 

marca. Jedná sa o 2 lipy na Lipovej ulici,   1 ks borovica čierna  v cintoríne v Hute, 1 ks jaseň v 

Komunitnom centre, a 1 ks lipa v evanjelickom cintoríne. Uvidíme, či nám schvália na ŽP vypílenie. 

Ak nie, tak ich dáme aspoň orezať.  Ešte by sme dali orezať aj  2 lipy v Materskej škole. Možná za  

cca 3500 € poriešime tieto práce.   

Poslanci vzali na vedomie uznesením č. 1/2019 v bode 1/h informáciu o cenovej ponuke na 

opílenie 16 ks líp na Lipovej ulici.  

 

19. Diskusia 

Bc. Starove J. - predložil návrh,  zistiť na Okresnom úrade, odbore dopravy, či by bolo možné pri 

vstupe do obce  pri Panskej ceste  pri zastávke namontovať signalizáciu / ktorá bliká/ pretože je to 

neosvetlené, 

- opäť pripomienkoval zastávanie autobusu na námestí, bolo by dobré keby zastávali pri dome p. 

Gabľasovej, keď zastane autobus, každé auto ide do protismeru, z druhej strany je zákruta, je otázka 

času, kedy sa tam niečo stane 

- materiál do OZ zasielať poslancom e-mailom, keď sa má niečo závažné prejednávať napr. 

prideľovanie bytov, aby sa vedeli na to pripraviť, aby hlasovanie prebehlo rýchlejšie 

Poslanci  s návrhom súhlasili uznesením č. 1/2019 v bode 6/m uložili OcÚ, zasielať poslancom      

e-mailom  materiály 7 dní pred zasadnutím OZ                Termín: ako v texte 

Bc. Karlík Ivan – na moste pri požiarnej zbrojnici chýba cca 1 m zábradlia, treba to opraviť 

- obec čistila kanál pri bytovke 379, nechali tam blato, treba to odviesť 

- pri odbočke z Panskej cesty do PT je potrebné odstrániť kríky – je tam zlá viditeľnosť 

- Málinský spravodajca – treba zisť, či je možnosť farebného vyhotovenia 

- doporučuje na web obce dať informáciu v prípade, že nebude ordinovať detská a obvodná lekárka 

Ing. Michalove D. - obecné lavičky na námestí + sedenie oproti P. Kováča pri zbernom dvore treba 

natrieť farbou 

- zberné miesto na elektroniku by bolo dobré častejšie zvážať aspoň raz do týždňa 

- nesvieti lampa v cintoríne pri DS 

- umiestniť kontajner v cintoríne /tam, kde by mal byť urnový háj / 

- možno by bolo dobré dať kontajner na sklo a plasty do hornej časti cintorína 

- mal otázku, či nebude nejaká výzva na skrášlenie cintorína – nejaký živý plot okolo parkoviska popri 

chodníku 

starosta – odpovedal že cez MAS budú projekty,  budeme to sledovať 
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Semerák Ján – pri p. Turošíkovi ml. - je úzka cesta, kvôli chodníku sa zúžila, treba tam dať tabuľu 

daj prednosť v jazde.  Ak sa tam stretnú dve autá, majú problém – hlavne v zime. Treba tam dať aj 

zrkadlo.  

- navrhol v hornej časti ev. cintorína vysadiť vianočné stromčeky, ktoré by sa potom mohli predať 

starosta obce - obec nemôže podnikať a predávať stromky v zmysle zákona o obecnom zriadení 

Kminiaková J.- pri schodoch v strede cintorína tečie vody, je tam blato, šmýka sa tam hlavne na jar a 

v jeseň, či by sa tam nemohla doložiť dlažba  

Janšto Juraj- predložil návrh na zriadenie redakčnej rady, ktorá by sa zaoberala Málinským 

spravodajcom, treba trocha  zatraktívniť tieto noviny, aby sa neskladali len z uznesení OZ. Bude to 

dobrovoľná činnosť. Poslancom predložil návrh na zloženie RR – Mgr. Gúgľavová Edita, Kančová 

Anna, Urdová Želmíra ml., Mgr. Chrastinová Katarína, Sarvašová Ema, Jakuba Ľubomír a Janšto 

Juraj.  Zapájať by sa mali aj poslanci pár vetami. V prvom čísle budú zverejnené informácia, čo by v 

tom spravodaji malo byť. Noviny by mali vychádzať 4-krát ročne.  

Starosta – mali by to byť Málinské noviny, nie Málinský spravodajca, súhlasí so schválením 

Redakčnej rady. Na nasledujúcom zasadnutí by sa schválil spôsob odmeňovania členov RR.  

Bc. Karlík Ivan – inzeráty do týchto novín by mohli byť spoplatnené 

starosta – to by sme museli preveriť, či to  môže obec robiť, my tieto noviny nepredávame občanom 

Kančová A. - pre informáciu uviedla, že za 500 ks platíme cca 160 € - čierno-biela tlač  

Janšto Juraj – odmenu by dostali členovia RR okrem mňa a  Kančovej A., ktorá to má v náplni práce  

Starosta predložil návrh, kto je za to, aby boli schválená Redakčná rada  obecného spravodaja             

v zložení: Mgr. Edita Gúgľavová, Želmíra Urdová ml., Anna Kančová, Mgr. Katarína Chrastinová, 

Juraj Janšto, Ľubomír Jakuba, Ema Sarvašová ? 

Hlasovanie: Za: 9                    proti: 0             zdržal sa: 0     

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2019 v bode 3/y 

Redakčnú radu obecného spravodaja v zložení: Mgr. Edita Gúgľavová, Želmíra Urdová ml., 

Anna Kančová, Mgr. Katarína Chrastinová, Juraj Janšto, Ľubomír Jakuba, Ema Sarvašová, 

v bode 6/n uložilo OcÚ, do nasledujúceho zasadnutia OZ vypracovať návrh odmeňovania 

členov Redakčnej rady                 Termín: ako v texte  

 

Janšto Juraj – organizácia, ktoré dostávajú dotácie od obce by mohli 1-krát do roka dať nejaký 

príspevok do spravodaja 

- treba upozorniť občanov na parkovanie na chodníkoch, všetky ulice sú plné áut 

- pri p. Kolesárovi je odkrytá kanalizačná rúra v kanáli 

- treba presadiť tuje, ktoré sú  v drevených kvetináčoch na námestí pretože vyschnú 

Mgr. Jablonský Ľ. - stavebná komisia navrhla priestor na výstavbu garáži pri bytovkách 510 a 511 – 

treba informovať občanov, že si môžu dať žiadosti 

- na družstevnú bytovku 484 treba upevniť lampu, je tam tma 

- urgovať odpoveď z BBSK za  autobusové spojenie cez víkendy smer Málinec-Poltár 

- požiadal o informáciu za projekt na bytovky 510,511 

starosta odpovedal – robili sme projekt na bytový dom 515 v sume 6000 € na okná, nemohli byť 

použité , nakoľko máme úver  zo ŠFRB  na tento bytový dom . Podarilo sa nám tiet finančné 

prostriedky presunúť na bytovky 510,511 s tým, že sa tam vymenia všetky zvyšné okná.  Ponuky už 

máme, zmluva je podpísaná, financie ešte nie sú na účte. Do konca roka by to malo byť urobené.  

Kančová A. - pripomenula, že obec nemá dlhé roky kronikára. Už 10 rokov tam nie sú zápisy. Bolo 

by dobré porozmýšľať o nejakej osobe, ktorá by to robila 

Kvasnica J. - v Stupníku bol problém pri vývoze TKO, nechceli tam ísť s autom,  pretože zasahovali 

konáre stromov do cesty 
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starosta obce  - zamestnanci obce tam boli odstránili černičiare, opílili konáre stromov p. Fodora ale 

nikto nehlásil na OcÚ, že by bol nejaký problém 

Kvasnica Ján – v ulici Za lesami by bolo dobré urobiť terénne úpravy - kraje cesty poprisýpať 

zeminou alebo pieskom, pretože krajnica je nebezpečne urobená, keď sa budú autá otáčať, zlomia kraj 

cesty 

Bc. Starove J. - informoval o akcii „PIVATLON“, ktorú pripravuje v spolupráci s obcou,mala by byť  

11.5.2019. Je to beh a pitie piva. Starosta obce súhlasí a prisľúbil akúkoľvek pomoc. Trasa by bola 

Málinec – Hrabovská – Bystrička – Málinec. Boli by štyri stanovištia, uvaril by sa guľáš. Oslovil 

niekoľko ľudí, ktorí mu budú nápomocní pri tejto akcii.  

Starosta obce – je to aktivita Jozefa Starove, obec mu bude nápomocná a zároveň vyzval poslancov, 

aby boli jeden tím a verí, že sa podarí vybudovať nejakú tradíciu.  

 

 

20. Rekapitulácia  uznesení  

       Predseda návrhovej komisie Bc. Jozef Starove prečítal prijaté uznesenie č. 1/2019 

 

Uznesenie č. 1/2019 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 21. februára 2019 

 

1.Berie na vedomie:   

   a/ Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ Ľubomíra Jakubu 

   b/ Informáciu o plnení uznesení OZ 

   c/ Vzdanie sa predsedu Kultúrno-športovej komisie p. Jána Kvasnicu funkcie predsedu komisie  

       od 28.2.2019 

   d/ Informáciu starostu obce o odvolaní člena z Rady školy pri MŠ Málinec delegovaného obcou 

       Ing. Igora Čepka 

   e/ Informáciu starostu obce o delegovaní člena do Rady školy MŠ Ing. Igora Lacka 

   f/  Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2018 

   g/ Informáciu riaditeľa ZŠ Málinec Mgr. Karola Čonku o možnosti zriadenia špeciálnej triedy 

       v ZŠ Málinec 

   h/ Informáciu o cenovej ponuke na opílenie 16 ks líp na Lipovej ulici 

 ch/ Informáciu starostu obce o podaných projektoch 

   i/ Žiadosť Erika Oláha, bytom Málinec Družstevná 515/21 o výmenu bytu 

   j/ Oznámenie starostu obce o príprave územného plánu obce  

 

2.Konštatuje, že:  

   Zvolená poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Málinci p. Jaroslava Kminiaková zložila    

   zákonom predpísaný sľub poslanca OZ. 

   

3.Schvaľuje:  

   a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ján Semerák 

                                                2. Ján Kvasnica 

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

                                                       členovia – Ing. Dušan Michalove, Mgr. Ľuboslav Jablonský 

   c/ Odmeňovanie osôb zúčastnených na akciách usporiadaných Obcou Málinec na základe  

        mimopracovného pomeru v sume 20 € v čistom na osobu/ akcia 

   d/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, zisteného  

        pri inventarizácii k 31.12.2018 
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   e/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 

       Vyraďovacia komisia: 1. Bc. Jozef Starove 

                                              2. Kvasnica Ján 

                                              3. Jakuba Ľubomír 

 

        Likvidačná komisia:   1. Lacková Ingrida 

                                              2. Čáni Pavel 

                                              3. Janšto Juraj 

   f/ VZN č. 1/2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia 

       v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019 

   g/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 rokov pre rok 2019, vo  

       výške 30,--€ na dieťa s trvalým pobytom v Málinci, s využitím minimálne 1/3 finančných  

       prostriedkov v MŠ na aktivity zážitkového charakteru mimo obce Málinec    

   h/ Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018 

  ch/Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu č. 2/2018 na vedenie účtovníctva obce Málinec  

   i/ Smernicu upravujúcu postup obce  ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek a  

      Smernicu upravujúcu postup ZŠ ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 

   j/ Pridelenie bytu č.6 v bytovom dome Na štadióne 130/2 pre Jarmilu Kovalčíkovú, bytom 

      Málinec, Okružná 152/20 

  k/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do 31.3.2020 nasledovným nájomníkom: 

       byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš            byt č. 3 – Ján Kudzbeľ            byt č. 5 – Ján Šuľaj 

       byt č. 2 – Miroslav Schlenc         byt č. 4 -  Stanislav Sedmák    byt č. 6 – Jarmila Kovalčíková 

   l/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2020 nasledovným  

        nájomníkom: 

        byt č. 1- voľný Demeová            byt č. 3 - Mário Oláh           byt č. 5 – Patrícia Ferková 

        byt č. 2- Adriana Oláhová          byt č. 4 - Erik Oláh               byt č. 6 – Stanislav Oláh 

                                                                                                         byt č. 7 – Karolína Farkašová 

  m/ Dohodu o zániku nájmu bytu č. 1 v bytovom dome Družstevná 515/21 s nájomcom Annou   

       Demeovou dňom 31.1.2019 

  n/ Dohodu o zániku nájmu bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská 510/15 s nájomcom Stanislavom  

       Kovalančíkom dňom 31.1.2019 

   o/ Žiadosť Jany Urdovej, bytom Málinec, Školská 216/14 o zaradenie do poradovníka na  

       pridelenie bytu 

   p/ Žiadosť o výmenu vane v byte č. 2 – Zdravotná 59/21 pre nájomcu p. Petra Stašáka 

   r/ Odpísanie nákladov vynaložených na projektovú dokumentáciu na Hasičskú zbrojnicu  

       fa č.16/2017, dodávateľ Ing. Ján Kubaliak v sume 250 € ako zmarené investície z dôvodu  

       nepoužiteľnosti projektu  

   s/ Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv b.j. 130 na faktúru č. 2019/001, dodávateľ Miroslav 

       Sojka v sume 387 € - oprava kotla a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv b.j. 515 na fa č.   

       20190010, dodávateľ Ing. Peter Pračko v sume 85,-- € - deratizácia  

   t/ Zmenu zástupcu obce Málinec ako člena OOCR  Turistický Novohrad a Podpoľanie v osobe  

      starostu obce Ing. Igora Lacka 

   u/ Opravu osvetlenia v časti Dobrý Potok a Starý Vŕšok  

   v/ Zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Veroniku  

       Fodorovú, dohodou k 28.2.2019 

   z/ Pridelenie bytu č. 8 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Veroniku Fodorovú od 1.3.2019 

   x/ Pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre p. Evu Balogovú, bytom Na Vinici  

       388/1, od 1.3.2019 
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   y/ Redakčnú radu obecného spravodaja v zložení: Mgr. Edita Gúgľavová, Želmíra Urdová ml., 

       Anna Kančová, Mgr. Katarína Chrastinová, Juraj Janšto, Ľubomír Jakuba, Ema Sarvašová  

 

4. Volí: 

    a/ Predsedu Kultúrno-športovej komisie p. Jaroslavu Kminiakovú od 1.3.2019 

    b/ Členov komisií pri OZ:  

    1. Komisia výstavby a stavebného poriadku:  Ing. Juraj Geľhoš, Urbárska 170/8, Ingrida 

        Lacková, Nová 136/6, Pavol Števove, Školská 452/40, Ján Urda, Zdravotná 19/7 

    2. Kultúrno–športová komisia:Ján Kvasnica, Za lesami 352/13, Anna Kančová Okružná 

       147/28, Anna Pilátová, Sklárska 389/7, Jaroslav Balog, Na Vinici 377/2, Anna Valentýniová, 

        Okružná 139/17, Kamil Starove, Sklárska 382/2, Marcela Balogová, Mlynská 511/17,   

        Ľubomír Jakuba, Družstevná 486/19, Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29  

    3.Komisia pre ochranu verejného záujmu: Jaroslava Kminiaková, Hlavná 184/22, Bc. Jozef 

       Starove, Kostolná 509/34 

    4. Finančná komisia: Eva Števove, Školská 452/40, Ing. Iveta Michalove, Družstevná 484/15, 

        Mgr. Peter Turic, Kostolná 461/22 

   5. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností:  Martina Farkašová, Za lesami 412/7, 

       Mgr. Andrea Melichová, Urbárska 137/13, Martin Kancko, Družstevná 455/5, Mgr. Mária 

       Joklová, Tichá 10/2 

     6. Komisia pre občianske záležitosti : Milota Kupcová, Námestie SNP 42/7, Daniela Faťarová, 

         Kinová 433/34, Anna Švingálová, Družstevná 481/13, Anna Kančová, Okružná 147/28,  

         Mgr. Ľuboslav Jablonský, Urbárska 175/2 

     7. Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu: Želmíra Urdová ml. ,Lipová 307/4, 

         Juraj Janšto, Lipová 305/8, Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34, Anna Semeráková,   

         Družstevná 457/7, Bc. Ivan Karlík, Lipová 279/29  

 

5. Neschvaľuje: 

    a/ Prenájom bytu č. 6 v bytovom dome Na štadióne 130/2 pre p.Jána Kancku  

     

6. Ukladá:   

    a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku 

        obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie 

        Termín: 05/2019 

    b/ OcÚ,poskytnúť dotáciu pre záujmovú činnosť detí v roku2019 podľa bodu 3/g tohto uznesenia 

        Termín: ako v texte 

    c/ OcÚ, zadáva zákazky podľa schválenej smernice v bode 3/i tohto uznesenia  

        Termín: trvalý 

    d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v bytových domoch 515 a 130 podľa bodov 3/k a 3/l 

        tohto uznesenia 

        Termín: marec 2019 

    e/ OcÚ, zabezpečiť výmenu vane v byte č. 2 – Zdravotná 59/21 pre nájomcu Petra Stašáka podľa 

        bodu 3/p tohto uznesenia 

        Termín: rok 2019 

    f/ Stavebnej komisii, preveriť spôsob prípravy antukového ihriska v časti Huta 

        Termín: do nasledujúceho OZ 

    g/ Riaditeľovi ZŠ do najbližšieho zasadnutia OZ predložiť finančný rozpočet na zriadenie  

        špeciálnej triedy  

        Termín: ako v texte 
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    h/ OcÚ, sledovať plnenie bodu 3/g tohto uznesenia 

        Termín: trvalý 

    i/ OcÚ, prideliť byt č. 1 v bytovom dome Družstevná 515/21 na nasledujúcom zasadnutí OZ 

        Termín: ako v texte 

    j/ OcÚ, vypracovať dohodu o zrušení nájmu na byt č. 1 v bytovom dome Mlynská 510/15 k  

       28.2.2019 pre Veroniku Fodorovú, bytom Málinec, Mlynská 510/15 a zároveň vypracovať  

       nájomnú zmluvu od 1.3.2019 v zmysle schválenia v bode 3/z tohto uznesenia tohto uznesenia 

       Termín: ako v texte 

    k/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Evu Balogovú v zmysle schválenia v bode 3/x 

        tohto uznesenia 

        Termín: marec 2019 

    l/ OcÚ, do nasledujúceho OZ vypracovať pravidlá prideľovania bytov 

        Termín: ako v texte 

   m/ OcÚ, zasielať poslancom e-mailom  materiály 7 dní pred zasadnutím OZ 

        Termín: ako v texte 

    n/ OcÚ, do nasledujúceho zasadnutia OZ vypracovať návrh odmeňovania členov Redakčnej rady 

        Termín: ako v texte 

         

  

21. Záver 

 

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

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  20.30 hod. 

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

na Obecnom úrade v Málinci.  

 

 

  

               I. overovateľ:                                                              II. overovateľ : 

               Ján Semerák                                                                  Ján Kvasnica 

 

 

 

 

 

 

               zástupca starostu:                                                    Starosta obce 

                  Juraj Janšto                                                             Ing. Igor Lacko 

 

 

 

 

 

 

                                                         Zapísala: Milota Kupcová  

 

 


