Uznesenie č. 1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 19. februára 2020
1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení
b/ Informáciu Bc. Jozefa Starove o vzdaní sa členstva v Rade školy pri ZŠ
c/ Informáciu starostu obce o delegovaní člena Bc. Ivana Karlíka do Rady školy pri ZŠ
d/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2019
2. Schvaľuje:
a/ Overovateľov zápisnice: 1. Andrea Mužíková
2. Bc. Jozef Starove
b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Peter Turic
členovia – Ján Semerák, Bc. Ivan Karlík,
c/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec zisteného pri
inventarizácii k 31.12.2019
d/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne:
Vyraďovania komisia: Janšto Juraj, Andrea Mužíková, Pavel Čáni
Likvidačná komisia: Bc. Ivan Karlík, Ingrida Lacková, Ján Semerák
e/ VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2020
f/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 –15 rokov pre rok 2020 vo výške
30,-- € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci
g/ Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2019
h/ Pridelenie bytu č.4 v bytovom dome Mlynská 511/17 pre Bc. Máriu Urdovú od 1.3.2020
ch/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do 31.3.2021 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
i/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2021 nasledovným
nájomníkom:
byt č. 1- Michaela Fizerová
byt č. 3 - Mário Oláh
byt č. 5 – Dušan Farkaš
byt č. 2- Adriana Oláhová
byt č. 4 - Erik Oláh
byt č. 6 – Stanislav Oláh
byt č. 7 – Denisa Čunková
j/ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov od 1.5.2020 pre Apotieka s.r.o. / bývalý denný stacionár
nachádzajúci sa v prízemných priestoroch KD/ o výmere 110 m2.
k/ Opravu bytu č. 8 v bytovom dome Mynská 511/17 pre p. Jána Najmajera
3. Ukladá:
a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu prebytočného majetku
obce Málinec, podľa schváleného návrhu na vyradenie
Termín: 05/2020
b/ OcÚ,poskytnúť dotáciu pre záujmovú činnosť detí v roku 2020 podľa bodu 2/f tohto uznesenia
Termín: ako v texte
c/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/h tohto uznesenia
Termín: marec 2020
d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov v bytových domoch 515 a 130 podľa bodov 2/ch a 2/i
tohto uznesenia
Termín: marec 2020

e/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu v podľa bodu 2/j tohto uznesenia
Termín: máj 2020
f/ OcÚ, vykonať opravu bytu podľa bodu 2/k tohto uznesenia
Termín: apríl 2020
4. Neschvaľuje:
Žiadosť Stanislava Vógla, bytom Málinec, Družstevná 392/1 o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú.
Málinec, novovytvorená parcela CKN p.č. 915/3 zastavaná plocha vo výmere 37 m2.
V Málinci, 20.2.2020

Ing. Igor Lacko
starosta oobce

