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                              S  radosťou a hrdosťou Vám oznamujeme,  

                             že v týchto dňoch vzniká  kniha 

               Tibora Urbašíka 

Spomienky z okolia horného Ipľa"  

Kniha bude mať 272 strán, formát 115x165 mm. 
V tejto chvíli je v tlačiarni, 

hotová by mohla byť v polovici apríla. 
Ďalšie informácie čoskoro sprostredkujeme! 

 

 

Motto: 
„Všetky hlavné konáre, ktoré 
strom má mať, vyháňa zo svojho 
Kmeňa v prvých rokoch, takže 
neskôr netreba ničoho, len aby 
rástli. 
S výchovou človeka je tiež tak: 
„všetko záleží od začiatku“. 
Taký význam má detstvo. 
                      J.A. Komenský 

Niet vari medzi nami také-
ho, ktorý by aspoň v duchu nespájal 
jednotlivé mesiace v kalendárnom 
roku s určitými svojimi predstavami, 
pocitmi či zážitkami. Podobne je to s 
marcom, ktorý sa začal pred pár 
týždňami. Pre niekoho znamená 
predstavu túžobne očakávanej jari, 
pre deti prázdniny, pre ďalších zas 
sviatok žien.  

Rodičia, ale aj žiaci v na-
šej obci pociťujú aj inú atmosféru, 
ktorá príchod marca takisto nevy-
hnutne sprevádza. Marcu totiž v 
prvom rade patrí prívlastok Deň 
učiteľov. Nie je náhoda, že práve 28. 
marca oslavujeme tento sviatok. V 
tento deň sa totiž narodil známy 
humanista, pedagóg a autor myš-
lienky „škola hrou“ Ján Amos Ko-
menský.V minulosti, ale aj v súčas-
nosti sa učitelia považujú za nosite-
ľov vzdelanosti v zmysle odovzdá-
vania kultúrnych hodnôt a kultivácie 
mladej generácie. Sú jedinou profe-
siou, ktorá programovo vytvára 
kompetencie občanov pre učiacu sa 
a informačnú spoločnosť. Už aj 
preto, že v dôsledku zoslabovania 
funkcie rodiny rastú nároky aj na 
prácu učiteľov. Ak má učiteľ efektív-
ne vzdelávať, vychovávať a rozvíjať 
osobnosti žiakov, musí dôkladne 
ovládať svoj odbor, musí mať dobrú 
pedagogickú prípravu a vysokú 
všeobecnú kultúru zdôraznenú 
kvalitným odborným pedagogickým 
a všeobecným vzdelaním.  

Vzdelanostná a vedo-
mostná úroveň našej spoločnosti, jej 
budúci pokrok je a bude výsledkom 

� 

práce mnohých učiteľov. Inšpirujú-
cim momentom v ich snažení na 
školách je hlboký ľudský cit, pocit 
spolupatričnosti k našej obecnej 
pospolitosti alebo – ak to krajšie znie 
– láska k svojej vlasti, k svojeti.  
Predovšetkým tá ich vedie do plne-
nia úloh na školách, tá ich núti 
obetovať množstvo voľného času 
pre prácu so žiakmi. Touto drobnou 
mravčou prácou v skutočnosti po-
máhajú budovať veľké dielo, pre-
krásnu stavbu rozvinutého intelektu 
mladej generácie. Prispievajú 
k formovaniu toho pre rodičov naj-
cennejšieho a najvzácnejšieho – 
mladých ľudí. 
Prejaviť len slová uznania za to 
všetko by bolo veľmi málo. Najpre-
svedčivejším ocenením práce našich 
učiteľov je vzdať hold tejto ich aktivi-
te, podporiť ich úsilie a iniciatívne sa 
zapojiť do radov šíriteľov pravdy 
o záslužnej práce všetkých pedago-
gických pracovníkov našej školy.  

Jozef Varga 

Báčsky Petrovec je obec so silným zastúpením slovenského 
obyvateľstva.  Nachádza sa 25 km od Nového Sadu. V roku 2002 tu žilo 
cca 6 700 obyvateľov, z čoho bolo 88 % Slovákov. 

Prví Slováci prišli do Báčskeho Petrovca aj z Málinca v roku 
1745 a priviedol ich slobodník Matej Čáni. 

Prvé stretnutie, ktoré rozbehla dnes už nebohá pani Kvetka 
Benková, sa začalo v roku 2005.  Priateľstvo medzi obcami Báčsky 
Petrovec – Málinec prerástlo do veľmi silných priateľských stretnutí, 
kde aj napriek približne 600 km vzdialenosti sa pomerne často stretá-
vame.  

V uplynulých dňoch opäť prišlo pozvanie.  
Báčsky Petrovec pripravuje oslavy,   

Dni Petrovca - 270 rokov, ako sa prvé  slovenské ale aj málinské rodiny 
vysťahovali do Vojvodiny. 
 Stretnutie by sa malo konať v dňoch   
                        22.,23. a 24. mája 2015. 
   Týmto Vám dávame  na vedomie, že 
   kto má záujem o zájazd do Báčskeho Petrovca, 
   môže sa informovať a prihlásiť na Obecnom úrade 
   u p. Kančovej. 
  Prípadne sa môžete informovať na tel.č. 4291122. 
               A.  Kančová 

 

Ilustra čne foto  

Báčsky Petrovec Báčsky Petrovec Báčsky Petrovec Báčsky Petrovec     
(srb. Bački Petrovac)(srb. Bački Petrovac)(srb. Bački Petrovac)(srb. Bački Petrovac)    

Malé mestečko, ktoré sa nachádza na 
severe Srbska, bližšie v severnej časti 
Vojvodiny. 

 
 

 

Kostol v Báčškom Petrovci 



skupiny. Privítame akékoľvek návrhy 
od Vás milí občania, ktorými dokážeme 
obohatiť každodenný život v celej na-
šej komunite. Pretože komunita nie 
som len ja a ty, ale my všetci. 

A kde nás presne nájdete? Sídlime 
na Školskej ulici č. 199/29, v pracov-
ných dňoch od 7:30 hod do 15:30 
hod. V prípade záujmu sa vieme pri-
spôsobiť aj aktivite mimo uvedeného 
pracovného času. 

 
Tešia sa na Vás pracovníci KC: 
 

Mgr. Eva Salvová 
odborný pracovník po-
verený riadením ko-
munitného centra 
/OPPRKC/ 

 
 

Ing. Mário Gonda 
odborný pracovník ko-
munitného centra 
/OPKC/ 
 
 
Andrea Pokošová  
pracovník komunitného 
centra  /PKC/ 

 
/spracovala: Mgr. E. Salvová/ 
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Prosíme našich občanov, ktorých zaujíma 
história života našej obce Málinec a chcú 
zanechať pre budúce generácie nielen 
spomienky, aby pomohli a poskytli zo svo-
jich rodinných zbierok fotografie, staré 
listiny a pod.. 
Fotky a iné materiály Vám budú ihneď po 
naskenovaní vrátené (na počkanie ich 
spracujeme) a použijú sa na spracovanie 
pamätnej fotoknihy "Minulosť Málinca v 
obrazoch". Uvítame fotky zachytávajúce 
architektúru, zábery na obec, prírodu, 
výstavba vodnej nádrže, odievanie obča-
nov v obci, zvyky, tradície, remeslá, bežnú 
prácu, rodinné portréty a pod. Vzácnosťou 
sú fotky zo spoločenských podujatí napr. 
sviatky, divadlo, manifesty, kultúrne akcie, 
tiež fotky z bežného života na dedine napr. 
páračky, svadby, zabíjačky, pranie, rodinné 
udalosti a pod. Nemenej je dôležité zachy-
tiť, ako vyzerali rôzne listiny napr. diplomy, 
úradné listiny, osobné doklady, zmenky, 
šeky, preukazy a pod.  
Fotografie Vám spracujú na OÚ Málinec 
oddelenie kultúry : p. A. Kančová alebo 
TSP : Mgr. Z. Čepková. Informácie na tel.: 
047/4291122. Prípadne ak ich máte v elek-
tronickej podobe zašlite nám ich na e-mail: 
malinec.tsp@gmail.com 
Ďakujeme vopred za pomoc a spoluprácu! 

/spracovala: Mgr. Z.Čepková/ 

Vážení spoluobčania,  
určite Vašej pozornosti neunikli sta-
vebné práce, ktoré prebiehali v priebe-
hu minulého roku 2014 v druhom kríd-
le „starej školy“. Následne sa vynárali 
otázky: na čo to bude? kto tam bude? 
čo sa tam bude robiť? a podobne. A 
práve nasledovnými riadkami, by sme 
Vám chceli odpovedať na predchádza-
júce otázky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekonštrukcia budovy a priestorové 

vybavenie boli zabezpečené v rámci 
projektu „Zriadenie multifunkčného 
komunitného centra v obci Máli-
nec“ cez Regionálny operačný prog-
ram spolufinancovaný Európskym so-
ciálnym fondom. Prevádzkovateľ Ko-
munitného centra obec Málinec bude 
vykonávať odborné činnosti, iné čin-
nosti a aktivity v rámci Národného 
projektu Komunitné centrá- Priestor na 
Vašu príležitosť.  

Tento projekt sa realizuje vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fon-
du v rámci Operačného programu Za-
mestnanosť a sociálna inklúzia.  

Vo vynovených priestoroch bývalej 
„starej školy“ si  tak začína písať svoju 
novú históriu Komunitné centru Máli-
nec. Poslaním KC je prostredníctvom 
komplexných, odborných činností, 
iných činností a aktivít prispieť k so-
ciálnemu začleneniu osôb sociálne 
vylúčených na individuálnej, ako aj na 
lokálnej úrovni. Činnosti vyplývajúce z 
poslania KC sú nasledovné:  
- poskytovanie služieb pre potreby 

jednotlivca a skupiny a ich vzájom-
ných vzťahov 

- prevencia sociálneho vylúčenia 
jednotlivca, či skupiny 

- základné sociálne poradenstvo 
- záujmová činnosť a voľnočasové 

aktivity pre 
deti, mlá-
dež, rodi-
nu, senio-
rov, 

- výchovno-
vzdelávacie 

naných. 
Čo znamená, že sme tu pre 

Vás všetkých, ktorí potrebujú 
pomôcť, poradiť, cítia sa urči-
tým spôsobom vyčlenení zo 
života komunity. Avšak na dru-
hej strane nenahradzujeme 
činnosť a úsilie terénnych so-
ciálnych pracovníkov, ktorí tak 
isto pôsobia v našej obci. 

Zmodernizované priestory 
Komunitného centra budú po-
núkať aktivity pre rôzne vekové 

a aktivizačné služby pre deti, mlá-
dež, rodinu a nezamestnaných, 

- pomoc pri uplatňovaní práv a prá-
vom chránených záujmov 

- pomoc pri príprave na školskú do-
chádzku, školské vyučovanie 

podpora pri organizovaní času, podpo-
ra pri zapojení sa do spoločenského a 
pracovného života, podpora rozvoja 
osobných záujmov mladých nezamest-

Voľnočasové aktivity  

Dňa15.4.2015 /streda/ 
bude v našej obci 

zber železného šrotu. 
Tento odpad je po-

trebné vyložiť hneď ráno do 8:oo 

hod. !!! 

Telovýchovná jednota Málinec 
Vás pozýva 

na Veľkonočnú  disko - zábavu, 
ktorá sa uskutoční  5. apríla 2015 

v Spoločenskom dome Málinec 



Jedn ým z najprirodzenejších práv človeka je právo by ť slo-
bodným.  

Jednou z 
najtragickej-
ších súčastí 
histórie ľud-
stva sú uda-
losti, kedy 
človek musí 
brániť slobodu 
a spravodli-
vosť so zbra-
ňou v ruke, 
keď si musí 
brániť svoju 
domovinu, 
svoju vlasť. 
Keď si musí 

kde sú pochovaní jeho najdrah-
ší.  
Pre nás je nepredstaviteľné, že 
to, čo vybudovali naši dedovia 
sa za niekoľko dní stratí, zmení 

na ruiny. Je pre nás nepredsta-
viteľné, že zo škôl sa vytratí 
detský smiech, fabriky v kto-
rých sa vyrábajú výrobky po-
trebné pre život sa zmenia na 
fabriky, vyrábajúce smrtiace 

prítomným predstavili deti  MŠ 
žiaci zo ZŠ, ale prítomní videli 
aj ukážku spoločenských tan-
cov. Pri pamätníku SNP  bol 
položený veniec a boli vystrele-
né čestné salvy členmi Klubu 
voj. histórie Slovensko a ná-
sledne odpálený svetelný ohňo-
stroj  členmi DHZ Málinec. 
V sobotu sa konala obecná 
zabíjačka spojená s jarmokom. 
V tento deň išiel obcou fašian-
gový sprievod fol. súboru ÚV-
RAŤ z Poltára, ktorý zvolával 
občanov na námestie.  
Na námestí obce sa mladí    
súboristi prítomným  predstavili 
paródiou – Pochovávanie basy. 
Žiaľ, pre nepriaznivé chladné a 
daždivé počasie bola účasť 
pomerne slabá.  
V tento víkend, ale aj nasledu-
júci týždeň  sa konali aj športo-
vé turnaje –volejbalový, stolno-

zbrane. A najviac, čo 
si nevieme, ale aj 
nechceme predstaviť 
je to, že matky musia 
svojich milovaných 
synov a manželov 
vyprevádzať na smrť, 
že deti už viac nepocí-
tia ťažkú ale milujúcu 
ruku svojho otca.  
Slovo vojna je straš-
nejšie slovo, ako slovo 
smrť. Snáď horšie 
znejúce slovo ani 
nepoznáme.  
30.januára 2015 sme 
si pripomenuli v spolo-
čenskom dome osla-

brániť miesto, ku ktorému ho 
viažu tie najkrajšie spomienky, 
miesto, ktoré nadovšetko ľúbi. 
Miesto, kde sa narodil, kde žil a 
vychovával svoje deti. Miesto, 

Ocenenie  

Ján Kačáni, Miroslav Kamenský  

vami 70. výročie 
oslobodenia 
našej obce od 
fašizmu. 
V tento víkend 
sa konali oslavy 
oslobodenia 
obce s kultúr-
nym progra-
mom, turnaje 
ale aj obecná 
zabíjačka. Poča-
sie nám nepria-
lo, ale aj tak  
podujatie, ktoré 
sa pripravovalo 
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niekoľko dní sa konalo so všet-
kým, ako bolo naplánované. 
Oslavy začali v piatok  podvečer 
v spol. dome.                 
 
Po slávnostných príhovoroch sa 

tenisový, futbalový. 
        Pripravila : Kančová A 

Vážení občania ! 
Vypaľovaním 
porastov bylín, 
kríkov a stromov 
porušuje fyzická 
osoba § 14, 
právnická osoba a fyzická osoba – 
podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších pred-
pisov. Za porušenie predmetných 
ustanovení zákona o ochrane pred 
požiarmi môže byť fyzickej osobe 
uložená pokuta do výšky 331 €, 
právnickej osobe a fyzickej - 
podnikateľovi pokuta do výšky  
16 596 €. Upozorňujeme občanov, 
že v čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiarov, počas suché-
ho a teplého počasia budú prísluš-

níci Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru a 
príslušníci Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru vykonávať 
hliadkovú činnosť zameranú na 
odhalenie prípadov vypaľovania 
porastov trávy a kríkov.   
Zákon o lesoch o ochrane pred 
lesnými požiarmi zakazuje: 
Zakladať alebo udržiavať otvorený 
oheň  na lesných pozemkoch alebo 
v ich ochrannom pásme – 50m od 
hranice lesných pozemkov mimo 
vyznačených miest, 
Fajčiť alebo odhadzovať horiace 
alebo tlejúce predmety.  
Pri zakladaní ohňa na vyznačených 
miestach je potrebné dodržiavať 
základné pravidlá bezpečnosti: 
Nezakladať oheň počas vetra, 

Nezakladať oheň použitím horľa-
vých kvapalín, 
Neponechávať oheň bez dozoru, 
Ohnisko pred opustením dôkladne 
uhasiť a presvedčiť sa, že popol 
neobsahuje žeravé zvyšky po 
spaľovaní. 
       Veríme, že v spolupráci so 
všetkými vlastníkmi, správcami 
a užívateľmi  lesných pozemkov, v 
úzkej súčinnosti so spoločenskými 
a záujmovými organizáciami, 
ktoré vykonávajú svoje aktivity v 
prírode a lese, ale aj s Vašou pod-
porou sa nám podarí uchrániť 
prírodu pred zbytočnými stratami. 
Len spoločným úsilím, opatrnos-
ťou a ostražitosťou prispejeme k 
zníženiu počtu požiarov v tomto 
jarnom  období.  
Vybavuje:  pplk. Ing. Pavol Kukla  
tel.:  047/4333 769 

Bude 9.4.2015 
/štvrtok / 
t.j. chladničky, 
práčky, rádia, 
televízory, 

spotrebná elektronika, počíta-
če a podobný odpad 
 

UPOZORNENIE ! 

Zo spotrebičov nesmú byť 
vymontované elektromotory!! 

Tento odpad je potrebné 
vyložiť hneď ráno 

Oznamy, inzercia 
Predám súdok na kapustu 

35 l, cena 25 € 
Kontakt  0907359260 

Zvolávanie na obecnú zabíjačku  

        Vystúpenie na oslavách    
70.výr.oslobodenia                

obce Málinec Spoločenské 
tance - Majko Detvan 
s tanečnou partnerkou  

Dominikou 

Pochovávanie basy -vystúpenie fol.súboru ÚVRAŤ z  Poltára 

 



boli normálnymi spoločenskými udalosťami medzi 
priateľmi. Avšak tých zvyšných päť odporuje všetkým 
spoločenským pravidlám slušného správania. Raz 
Ježiš jedol so Šimonom malomocným. Americký 
teológ Philip Yancey na túto tému uviedol: „Pretože 
som pracoval s doktorom Paulom Brandom, odbor-
níkom na malomocenstvo, aj ja som jedával 
s malomocnými pacientmi a môžem vám povedať, 
že dvetisíc rokov pokroku v medicíne dokázalo 
pramálo zmeniť na tom, že spoločnosť postihnutých 
vníma ako ľudí opečiatkovaných znamením hanby.“ 
 Keď som v roku 1998 pracoval s mentálne 
postihnutými v nemeckom Rothenburgu, stretol som 
sa s niečím podobným. Takzvaní „normálni“ ľudia 
cítia vo väčšine prípadov voči telesne alebo duševne 
postihnutým úžasný odpor. Je im veľmi nepríjemné 
sa na nich dívať, štítia sa ich dotknúť alebo pohladiť, 
nevedia si predstaviť, že by s nimi mali obedovať za 
jedným stolom. Nájdu sa dokonca i takí, čo tvrdia, že 
by bolo najlepšie, keby takýmto znetvoreným ľuďom 
hneď po narodení pichli smrtiacu injekciu. Argumen-
tujú bez štipky hanby a s krutosťou Adolfa Hitlera: 
„Veď čože má taký človek zo života? Nič si neuve-
domuje a na nič nie je súci.“ Starovekí Sparťania 
a germánsky kmeň Herulov každé narodené dieťa 
s telesnou vadou hádzali do priepasti alebo jednodu-
cho zaškrtili. No takéto praktiky sa nepoužívali len 
v prípade postihnutých či slabých novorodencov. 
V čase vojny a hladu takto zaobchádzali taktiež so 
starcami a chorými. Rozumejte - kultúra, ktorej 
nezáleží na chorých, postihnutých či chudobných, je 
kultúrou vlkov, v ktorej prežijú iba silní a zdraví 
jedinci. Ak niekto vážne ochorie, príde o celý majetok 
alebo o zamestnanie v takejto spoločnosti, má 
jednoducho  smolu a nikoho to nezaujíma.   
 Istý vysoko vzdelaný muž v Indii rozprával 
o dni, kedy sedel a plakal v aute pred kostolom, kde 
sa práve vydávala jeho dcéra. Neodvážil sa tam 
ukázať svoju znetvorenú tvár, aby všetci hostia 
neutiekli. Nemohol usporiadať tradičnú svadobnú 
hostinu, ani sa tešiť zo šťastia svojej dcéry. Kto by 
totiž vošiel do domu malomocného? Doktor Brand  
rozprával o jednom inteligentnom mladíkovi, ktorého 
ošetroval. Počas vyšetrenia položil pacientovi ruku 
na rameno a prostredníctvom tlmočníčky ho informo-
val o plánovanej liečbe. Prekvapilo ho, keď sa mladík 
roztriasol od potlačovaného vzlykania. Riekol: „Po-
vedal som čosi nevhodné?“ Tlmočníčka to preložila 
a potom oznámila: „To nie, pán doktor. Tento mladík 
hovorí, že plače, lebo ste mu položili ruku okolo 
ramien Kým sem prišiel, nikto sa ho nedotkol celé 
roky.“ 
 V moderných krajinách Európy a Ameriky, 
kde je malomocenstvo vzácne, prebrala mnohé 
z jeho štatútu mravného a spoločenského znamenia 
hanby jedna nová choroba. Bývalý vedúci americké-
ho úradu pre zdravotníctvo Everett Koop konštatoval: 

Nová Zmluva sa 
zmieňuje o ôsmich 
príležitostiach, 
kedy Ježiš prijal 
pozvanie ku stolu. 
Tri z nich: Svadba 
v Káne Galilejskej, 
Martina a Máriina 
pohostinnosť 
a prerušená večera 
v Emauz po Kristo-
vom vzkriesení: 

po dychu a domnievam sa, že aj samotný 
malomocný bol prekvapený Ježišovým 
gestom. Veď koľko mesiacov  či rokov 
nesmel cítiť dotyk zdravého človeka. 
Ježišova reakcia na choroby bola vzorom 
cirkvi, ktorá sa vytvorila okolo Neho 
a kresťania v starostlivosti o nemocných, 
chudobných a zavrhnutých nasledovali 
príklad Spasiteľa. Práve vďaka misioná-
rom a stredovekým reholiam dosiahla 
medicína v oblasti boja proti malomocen-
stvu prevratné vedecké objavy. 
 Kvôli Jeronýmovmu nespráv-
nemu prekladu prední predstavitelia 
stredovekej cirkvi uverili, že Izaiášov popis 
trpiaceho služobníka ako toho, „pred kým 

na rozdiel od svojich pohanských susedov, svojich 
priateľov ochotne vykupovali z barbarského zajatia 
a keď udrela morová rana, opatrovali nemocných, 
zatiaľ čo pohania pri prvej príležitosti všetkých naka-
zených opustili. Počas prvých storočí veriaci Kristove 
príkazy o prijímaní cudzincov, odievaní nahých, 
sýtení hladných a navštevovaní väzňov brali doslov-
ne. Keď čítame príbehy o Ježišovi a študujeme 
dejiny prvotnej cirkvi, motivuje nás to a zároveň trápi. 
Na jednej strane sme užasnutí, čo všetko viera 
našich predkov dokázala, čo podstúpila a prekonala 
a na strane druhej sa hanbíme, že naše spoločen-
stvá majú od toho veľmi ďaleko. 

Ježišovo správanie voči trpiacim 
a nežiaducim nám dáva nahliadnuť do Božieho 
srdca. Hospodin je milujúca, súcitná bytosť. Díva sa 
na nás ako sa díval na vdovu stojacu pri márach 
svojho syna, na Šimona malomocného či na Petra, 
ktorý Ho zaprel. Ježiš prijímal nemilovaných 
a nechcených a tým dokázal, že Bohu záleží i na 
takzvaných „nulách spoločnosti“.  

Pekne to vyjadril evanjelický teológ Jurgen 
Moltmann, keď povedal: „Boh s nami plače, aby 
sme sa s Ním jedného dňa mohli smiať.“  

obchádzajú, ako na materiálnu núdzu. Istý alkoholik 
v Austrálii riekol: „Keď idem po ulici, počujem ako 
okoloidúci zrýchľujú krok. Samota a pocit, že človek 
ako ja je nežiaduci, to je tá najstrašnejšia chudoba.“ 
 V tomto svete sa obvykle so záujmom 
dívame na bohatých, krásnych a úspešných. Avšak 
Božia milosť nám ponúka čosi iné. Pretože Boh 
miluje biednych, trpiacich a prenasledovaných, mali 
by sme ich milovať i my. Pretože pre Boha nie je 
nikto nežiaduci, ani my by sme nikoho nemali pova-
žovať za nežiaduceho. Určite sme si všimli, že 
v Ježišových príbehoch sú hrdinami ľudia utláčaní, 
nechcení, plní bolestí a sĺz. V jednom z nich sa 
rozpráva o mužovi menom Lazar a o boháčovi, ktorý 
ho využíval. Najprv sa onen boháč tešil 
z nádherných šiat a prepychového jedla, zatiaľ čo 
žobrák Lazar ležal pred jeho bránou so psami, ktoré 
mu lízali vredy. Smrť však ich osudy úplne zvrátila. 
Boháč si od Abraháma vypočul: „Synu, rozpomeň sa, 
že ty si svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazar 
zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš.“ Tento 
poučný príbeh prenikol hlboko do vedomia ranných 
kresťanov, z ktorých väčšina patrila k chudobným 
vrstvám spoločnosti. Majetní a nemajetní veriaci 
uzatvorili výhodný obchod: dohodli sa, že bohatí 
budú podporovať dobročinnosť a chudobní sa na 
oplátku budú modliť za spásu ich duše. Istý čas sa 
cirkev touto logikou usilovne riadila a prví kresťania 
sa vďaka tomu po celej rímskej ríši preslávili svojou 
starostlivosťou o chudobných a chorých. Kresťania, 

Ilustračne foto 
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si ľudia skrývajú tvár“ a „muža bolestí“ vlastne zna-
menal, že bol postihnutý malomocenstvom. A tak 
kresťania v 12. a 13. storočí došli k prekvapivému 
názoru, že Ježiš bol nepochybne malomocný. Táto 
viera spôsobila úplný prevrat vo vnímaní tejto choro-
by. Už to totiž nebola Božia kliatba, ale bola to „svätá 
choroba“. Križiakom, ktorí sa vrátili z výprav 
s malomocenstvom, sa prejavovala zvláštna úcta 
a stavali sa takzvané lazarety, čiže ošetrovne pre 
malomocných. Takéto lazarety vyrastali ako huby po 
daždi. Len v samotnom Francúzsku ich vzniklo 
takmer dvetisíc. Ošetrovne pre malomocných pred-
stavujú príklad toho, ako cirkev doslovne plnila 
Ježišov príkaz zaobchádzať s najmenšími bratmi 
a sestrami rovnako, akoby zaobchádzali s Kristom. 
 Podobne ako v minulosti aj dnes sa kres-
ťania angažujú v službe pacientom so zákernými 
chorobami a venujú svoju pozornosť tým, ktorí majú 
mizivú nádej na telesné uzdravenie. Dávajú im však 
nielen svoje ruky, ale taktiež i svoje srdcia. Matka 
Tereza, ktorá kedysi pôsobila v indickej Kalkate, raz 
povedala: „Máme lieky pre ľudí s nemocami, ako je 
malomocenstvo. Ale tieto lieky nepôsobia na hlavný 
problém, ale na diagnózu „nežiaduci“. A práve túto 
chorobu sa snažíme liečiť.“ Rozumejte- chorí 
a chudobní trpia omnoho viac na odmietnutie, na to, 
že majú znetvorené telo, že  ich ostatní zďaleka Mgr. Ivan Mucha 

 „AIDS je moderným 
malomocenstvom. 
Existujú ľudia, ktorí 
dnes majú 

k pacientom s diagnózou AIDS rovnaký postoj, aký 
mávali ľudia kedysi ku malomocným. Poznám jedné-
ho pacienta s diagnózou AIDS, ktorý cestoval 1700 
kilometrov, aby bol so svojou rodinou v štáte Michi-
gan na oslavu vďakyvzdania. Nevidel sa s nimi už 
sedem rokov. Rodičia ho obozretne privítali a keď sa 
podával obed, dostal každý vrchovatú porciu moriaka 
s oblohou na krásnych porcelánových tanieroch, až 
na ich syna chorého na AIDS, ktorý svoju porciu 
dostal na tanieri na jedno použitie a s plastovým 
príborom.“ 
 Ježiš dobre vedel o hanbe, ktorá sa 
spájala s chorobami ako AIDS či malomocenstvo. 
Židovské levítske zákony stanovili, že malomocný 
musí žiť mimo mesto, udržiavať si od ostatných ľudí 
dvojmetrovú vzdialenosť, nosiť šaty trúchliaceho 
pozostalého mieriaceho na pohreb a kričať: „Nečis-
tý!“, kedykoľvek sa k nemu niekto priblížil. Ľahko si 
dokážeme predstaviť, ako sa dav pobúrene rozostú-
pil, keď takýto vydedenec prešiel ich stredom. Náš 
text vraví: „A hľa, prišiel malomocný, klaňal sa mu 
a povedal: Pane, keby si chcel, mohol by si ma 
očistiť.“ Matúš, Marek i Lukáš o tejto scéne rozpráva-
jú rôzne, ale všetci traja zaznamenávajú tú istú vetu 
plnú napätia: „ Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho 
a riekol: Chcem, buď čistý!“ Zástup ľudí iste zalapal 

Mgr.Ivan Mucha 



Prevádzkový poriadok zberného dvora na biologicky 
rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu  v lokalite Stupník 

v obci Málinec zriadeného Obcou Málinec 
 

Zberný dvor (ďalej len ZD) je zriadený výhradne pre obyvate-
ľov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území  obce Máli-
nec alebo vlastnia rodinný dom, byt alebo chatu v obci Málinec. 
Zberný dvor je zriadený na legálne uloženie biologicky rozložiteľ-
ného odpadu rastlinného pôvodu.  
 

Prevádzková doba : 
Apríl – September 
Pondelok 10.oo - 12.oo   4.oo - 18.oo 
Streda  10.oo - 12.oo 14.oo - 18.oo  
Piatok  10.oo - 12.oo 14.oo - 18.oo 
Sobota  10.oo - 16.oo  
 

Október – Marec 
Pondelok 10.oo - 12.oo 14.oo - 16.oo 
Streda  10.oo - 12.oo 14.oo - 16.oo 
Piatok  10.oo - 12.oo 14.oo - 16.oo  
Sobota  10.oo - 14.oo 
 

Špecifikácia odpadu  
Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu 
najmä zo záhrad a to tráva, kvety, lístie a konáre. 
 

Ostatné ustanovenia 
Návštevník ZD je oprávnený uložiť na ZD len odpad súhlasný 
s vyššie uvedenou špecifikáciou odpadu.  
Podmienkou prevzatia odpadu je preukázanie sa identifikačným 
dokladom preukazujúcim trvalý, alebo prechodný pobyt na území 
obce Málinec alebo doklad o vlastníctve domu, bytu alebo chaty 
na území obce Málinec. 
Zodpovedný pracovník ZD následne zapíše do knihy odpadov 
meno odovzdávajúceho, dátum, množstvo a druh odpadu.  

1. 
Prevádzkovateľ ZD si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na 
základe samostatného posúdenia prítomného zodpovedného  
pracovníka obce Málinec : 
- znečistený inými zložkami biologicky nerozložiteľného odpadu  
- obsahuje materiál, ktorý nie je predmetom uskladnenia  
- presahuje aktuálne kapacitné možnosti ZD. 
Odpad sa ukladá do betónových boxov, v prípade ich naplnenia na 
miesto  podľa pokynov zodpovedného pracovníka ZD. 
Pri naplnení kapacity má právo poverená osoba pre daný deň 
alebo dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov ZD uzatvoriť.  
ZD nie je určený na odovzdávanie odpadu z podnikateľskej čin-
nosti. V prípade ak na deň otvorenia ZD pripadá štátny sviatok, 
ZD bude uzatvorený.  
Tento prevádzkový poriadok  ZD nadobúda účinnosť dňom 
1.12.2014. 
V Málinci dňa 14.11.2014 

Ing. Igor Čepko starosta obce 
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Obvod č. 1 
Bc. Jozef Starove 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,22,24,25,27,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,47,52,53,54,55,56,58,59,60,62,64, 
66,67,69,70,71,72,75, 78,461,462,463,464,465,507,509,88,90,91,92,93 Ulice: Hlavná, Kostolná, Zdravotná, Námestie SNP, Tichá, 

Obvod č. 2 
Mgr.Ľuboslav 

Jablonský 

94,96,97,99,101,102,122,104,105,106,107,108,110,111,112,113,115,468,469,472, 
133,487,488,489,492,500,136,501,502,503,504,508,518,114,117,121,123,116,126,130,136,137,138,139,140,141,142,143,145,146,147,149,150,151, 
152,155,158,160,162,163,164,165,166,167,168,169,170,172,173,174,175 Ulice: Hlavná, Poľná, Urbárska, Okružná, Mlynská, Nová 

Obvod č. 3 
Ing. Jaroslav 

Faťara 

188,189,190,191,193,194,493,196,366,197,200,201,205,206,208,209,212,213,214,216,217,218,219,220,221,222,223,224,175, 
176,177,180,181,182,183,184,185,186,505,225,228,230,231,232,233,235,236,238,239,240,241,243,244,247,248,251,252,258,276,467,466 
Ulice: Hlavná, Školská, Vrecová, 

Obvod č. 4 
Mgr. Ivan Urda 

253,254,257262,265,268,270,271,272,273,274,275,279,280,281,288,282,283,284,285,286,289,291,292,293,295,296,297,299,301,302,303,305, 
307,308,309,310,311,312,314,315,316,318,323,325,326,328,334,336,339,340,342,344,345,346,347,349 Ulice: Lipová, Hlavná,  Kinová 

Obvod č. 5 
Juraj Janšto 

350,351,352,353,354,355,348,356,357,358,359,360,361,362,363,364,411,412,414,415,438,470,471, časti obce Dobrý Potok, Ipeľ , Vlčovo 
Ulice: Za lesami,  

Obvod č. 6 
Kvasnica Ján 

368,369,370,373,374,377,378,379,380,381 
Ulice: Sklárska, Stupník, Na Vinici,  

Obvod č. 7 
MVDr. Ľuboš Tatranský 

382,383,371,384,385,386,388,389,390,391,392,450,451,202,452,453,456  
Ulice: Sklárska, Na Vinici 

Obvod č. 8 
Ing. Dušan Michalove 

416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,441,442,443,444,445,446,447,448,449,497,437,439,440, 
473,477,506,405,402,403,395,396,397,398,476,394,490,,491, 409, /19,35 Hámor/ Ulice: Panská cesta, Potočná, Za lesami, Salaš, Kinová  

Obvod č. 9 
Ing. Víťazoslav Zákopčan 

454,455,457,459,480,481,484,485,486,510,511,515 
Ulice: Družstevná, Mlynská,  

 

ZO SZPB v Málinci dostala z rozpočtu obce dotáciu 
600,- €. 

Dotácia bola použitá v zmysle požiadavky ZO.  
Návšteva miest a pamätníkov, propagácia významu 
poslania SZPB, oprava, úprava pamätníkov a okolia. 
- Členovia ZO v roku 2014 navštívili pamätné miesta v Banskej Bystrici,  

Kališti, Nemeckej v Hriňovej , Čiernom Balogu, Brezne, Látkach a okolí. 
- Vykonali sme pochod k prameňu Ipľa. Položili sme kyticu k pamätnej 

tabuli - havária vojenského lietadla. 
- Členovia zväzu sa zúčastnili osláv 70. výročia SNP Banskej Bystrici 

a 9.výročia stretnutia generácii v Kališti, 70. výročia Duklianskej operácie. 
- V roku 2014 sme pokračovali v úprave pamätného miesta  na Stráni, za 

pomoci OcÚ, sponzorov – ULS Málinec, Martina Kancku, Ing. Pavla Faťa-
ru, Petra Mužíka, Marty Findrovej ako aj členov ZO  a to p.Mariana Det-
vana, Michala Tokára, Jána Kancku, Pavla Števove, Štefana Dibaľu 
i ostatných nemenovaných členov.  

Plánované úlohy sa nám podarilo splniť. 
Finančné prostriedky boli čerpané na nákup PHM, kvetov, materiálu. 

 

Správu pripravil :  Mgr. Ján Tokár  Predseda ZO SZP B 

Dávame Vám do pozornos-
ti vzácnu publikáciu  
 

H R A D I Š T E 
 

Autor Michal  Gonda (Šes-
ták) s kolektívom ďalších 
12 ľudí pracoval na knihe 
sedem rokov. Pútavá kniha 
má cez 600 strán a takmer 
1100 dobových fotografií.  
Rodákom Hradišťa a 
milovníkom histórie sa 

dostáva do rúk obsiahla 
publikácia približujúca 
a mapujúca históriu, život 
a pamäte malej dedinky. 
obyvateľov, rodokmeňoch, 
spoločenskom a kultúrnom 
živote v dedinke. 
Knihu si môžete zakúpiť na 
Obecnom úrade v Hradišti 
alebo objednať v kancelárii 
kultúrneho pracovníka na 
Obecnom úrade Málinec 
u p. Kančovej. 
 

Základná organizácia DHZ dostala od obce Málinec na účet dotáciu 
v sume 2600 eur. 
 

Tieto finančné prostriedky boli využité na: 
a) štartovné a občerstvenie 
b) športové oblečenie 
c) prenosný altánok a plastové stoličky 
d) poháre na súťaže 
e) údržbu požiarnych vozidiel a striekačiek 
f) nákup požiarneho materiálu 
Správu o čerpaní pripravila:                 

H. Zákopčanová - predseda DHZ 



Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 27. júna 2014 

pre Stanislava Sedmáka 
n) Dotácie pre DHZ Málinec vo výške 3800,-EUR na 2.polrok 2014 
 

3. Určuje: 
Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci pre volebné obdo-
bie 2014 – 2018 v počte 9 poslancov v jednom volebnom obvode 
 

4. Ukladá: 
a) OcÚ, použiť prostriedky rezervného fondu v zmysle bodu 2/f tohto 

uznesenia 
 Termín: rok 2014 
b) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľností podľa bodov 2/j a 2/k 

tohto uznesenia 
 Termín: júl 2014 
c) OcÚ, odpredať nehnuteľnosť z majetku obce podľa bodu 2/i tohto 

uznesenia 
 Termín: august 2014 
d) OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia 

č. 1/2014 
 Termín: rok 2014 
 
V Málinci, 30.6.2014 Ing. Čepko Igor starosta obce 
 
 
 
 
Juraj Detvan  – potrebné vykosiť šarinu za Turicom. 
Štefan Melich  – ako sa vyvíja situácia ohľadom zubára? Starosta 
informoval, že v médiách bol uverejnený inzerát, zatiaľ nie je zabezpe-
čený žiadny odborný zubný lekár, je to v štádiu riešenia. Na čiastočnú 
rekonštrukciu obecného bytu by mala obec dostať 7000,- až 8000,- Eur 
/okná, podlahy, a pod./ 
Štefan Melich  – pripomienkoval kanál cez obec, v ktorom sa hromadí 
piesok, odpady, a potom to zapácha. V špárach medzi kameňmi vyras-
tá tráva a burina. Drevené prehrádzky, ktoré boli vybudované zadržujú 
uvedený odpad. 
Štefan Melich  - pripomienkoval výšku líp, ktoré je potrebné znížiť, 
nakoľko zasahujú do elektrického a rozhlasového vedenia. 
Poznámka: Ing. Geľhoš Juraj oboznámil prítomných, že podľa vyjadre-
nia pracovníčky ŽP sa lipy môžu vypiľovať až od októbra. Zároveň 
poznamenal, že na základe toho istého vyjadrenia sa neodporúča lipy 
skracovať, nakoľko tento zásah spôsobuje predčasné vyhynutie stromu 
/ cca do 5 rokov/. 
Ing.Geľhoš Juraj  – potrebné vypíliť 2 lipy pri dome smútku, nakoľko 1 
ohrozuje samotnú stavbu a 1 má zlý zdravotný stav. 
Štefan Melich  – vhodné by bolo k domu smútku umiestniť odpadkové 
koše menšieho rozmeru, nakoľko nie je kam hádzať drobný odpad / 
hygienické vreckovky,.../ 
Janšto Juraj  – pripomienkoval „kamennú stavbu“ na námestí 
/fontánu/. Na základe otázok zo strany občanov na jeho osobu ako 
poslanca OZ sa opýtal, kto stavbu navrhol s tým dizajnom a osvetlením 
v akom je prevedená, nakoľko sa to týmto občanom vôbec nepáči. 
Vyjadrenie starostu  obce:  fontánu navrhol starosta, zároveň pozna-
menal, že už došlo aj k poškodeniu svetelného hada vo fontáne a hríbu 
vo fontáne, taktiež uniká z fontány voda. Všetko je v štádiu riešenia 
počas záručnej doby. Zároveň konštatoval, že tuje zakrývajú výhľad a 
odpad z nich padá do fontány. 
Janšto Juraj - opýtal sa ako prebiehala voľba riaditeľa ZŠ a MŠ  
Vyjadrenie starostu:  Z celkového počtu 11-tich členov Rady školy pri 
ZŠ Málinec bolo na výberovom konaní prítomných len 9. Dvaja členo-
via mali pozastavené členstvo, jeden člen bol na PN a jeden člen sa 
nezúčastnil výberu. Päť hlasov dostal Mgr. Čonka a štyri hlasy dostal 
Mgr. Jablonský. 
Janšto Juraj-  pripomienka na Stupník- je potrebné zamerať sa na 
celkové zlepšenie situácie v stupníku, ktorá je katastrofálna, navrhuje 
použiť aspoň 80% prostriedkov z vyššie spomenutého projektu na 
riešenie situácie v danej lokalite. Peniaze účelne využiť.  
Doporučil zamestnať cez projekt Romana Bakuľu, nakoľko je pozitív-
nym lídrom pre rómsku komunitu. 
Ing. Igor Lacko  – navrhuje riešiť počet psov v stupníku, nakoľko je tam 
neporiadok, výkaly, je nevyhnutné to akútne riešiť. Vhodné by bolo 
previesť odchyt túlavých a neevidovaných psov, čo je finančne dosť 
nákladné a v okolí nikto takúto službu neposkytuje. 
Janšto Juraj  –pripomienkoval digitálne hodiny, ktoré architektonicky 
neladia s fontánou 
Detvan Juraj  – opýtal sa, ako meria teplomer na dig.hodinách na 
budove spoločenského domu. 
Kvasnica Ján  – pripomienkoval, že je potrebné urobiť šachtičku v Hute 
pri garáži p. Šuleka 

Uznesenie č. 3/2014 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, 

konaného d ňa 27. júna 2014 
 

1.Berie na vedomie: 
g) Informáciu o plnení uznesení OZ 
h) Informáciu o príprave akcie „Stretnutie málinských rodákov“ 
i) Informáciu o výberových konaniach na riaditeľa ZŠ a MŠ v Málinci 
j) Informáciu o neschválení žiadosti na rekonštrukciu zdravotného 

strediska 
k) Správu audítora za rok 2013 
l) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Málinec 

za rok 2013 
m) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu 

č.1/2014 na aktualizáciu rozpočtu 
 

2. Schva ľuje: 
a)  Návrhovú komisiu v zložení: predseda  – Bc. Jozef Starove 

členovia – Juraj Janšto, Ján Kvasnica 
b) Plnenie výstavby obce Málinec za I. polrok 2014 
c) Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie obce 

Málinec za rok 2013 bez výhrad 
d) Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona 

443/2010 Z.z. § 18 ods.2,v spojitosti so zákonom č. 182/1993 Z.z., 
v sume 326,13 EUR. 

e) Použitie prebytku zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. 
„a“, a „b“, zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov po vylúčení nevy-
čerpaných prostriedkov ŠR v sume 5.823, 59 EUR, a prostriedkov 
fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 326,13 EUR a po vyspo-
riadaní zostatku finančných operácií podľa § 15, ods. 1, písm. c, 
zákona č. 583/2004 v sume schodku -5.348,28 EUR na tvorbu re-
zervného fondu za rok 2013, v sume 42.880,06 EUR a tvorbu fon-
du rozvoja bývania za rok 2013, v sume 607,04 EUR. 

f) Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu Okruž-
nej ulice a na vlastný vklad pri kapitálových výdavkoch na akciách 
– Separácia biologicky rozložiteľného odpadu, Komunitné centrum 
a Rozšírenie verejnej kanalizácie. 

g) Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 
h) Rozsah výkonu funkcie starostu Obce Málinec na volebné obdobie 

2014-2018 na plný úväzok 
i) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Málinec, v 

zmysle § 9 a, ods. 1, písm. c, zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a to pozemok zapísaný na LV 742, ako za-
stavaná plocha a nádvoria, identifikovaná geometrickým plánom č. 
32616881, zo dňa 20.5.2014, parcela č. 468 o výmere 56 m2 a 
novovytvorené parcely č. 476/6 o výmere 552 m2 a 474/7 o výme-
re 16 m2, ktoré vznikli rozdelením parcely 474/1, celkom výmera 
624 m2, vybranému záujemcovi – víťazovi priameho predaja, kto-
rým je Denisa Berkiová, bytom Lipová 292/28, Málinec a Alexan-
dra Berkiová, bytom Lipová 292/28, Málinec, v cene 1,12/m2, cel-
kom za 700,-EUR po zaokrúhlení ceny, za týchto ďalších podmie-
nok: 

- kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku 
- kupujúci uhradí náklady spojené s vkladom v prospech kupujúceho 
- kupujúci uhradí cenu predávajúcemu včetne nákladov na znalecký 

posudok pred podpisom kúpnopredajnej zmluvy 
- kupujúci zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie kúpnopredaj-

nej zmluvy. 
Kupujúci nie sú osobami v zmysle §9a, ods. 6, zákona č. 258/2009 Z.z. 
j) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Málinec, podľa §9a, 

ods. 9, zákona č. 258/2009, ktorá je zapísaná na LV č. 742, vede-
ná ako zastavaná plocha a nádvorie, číslo parcely 818/2 a 838/1 o 
výmere celkom 15 m2 žiadateľovi Ľubomír Janšto, bytom Urbárska 
166/18, Málinec, na dobu určitú – 10 rokov, za nájomné vo výške 
0,15 EUR /m2/rok, t.j. 2,25 EUR/rok, od 1.7.2014 

k) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Málinec, podľa §9a, 
ods. 9, zákona č. 258/2009, ktorá je zapísaná na LV 742 ako za-
stavaná plocha a nádvorie, č.p. 802 a č.p. 795/1 o celkovej výme-
re 50 m2, žiadateľovi Ladislav Oláh, bytom Za lesami 473/36, Má-
linec, na dobu určitú – 10 rokov, za nájomné vo výške 0,15 
EUR/m2/rok, t.j. 7,50 EUR/rok, od 1.7.2014 

l) Žiadosť Emílie Sarvašovej, bytom Na štadióne 130/2 o zrušenie 
nájomnej zmluvy na byt č. 5, č.d. 130/2 k 31.8.2014 

m) Žiadosť o pridelenie bytu č. 5 v bytovom dome Na štadióne 130/2 

Obecný Úrad INFORMUJE  
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Melich Drahomír  – opýtal sa, či bol alebo nebol odstránený kábel v 
ambulancii pre dospelých. Starosta odpovedal , že je to už vyriešené. 
Melich Drahomír  - pripomienkoval osadenie panelu na športovom 
areáli 
Vyjadrenie starostu:  Panel bol osadený správne a po búrke bol pod-
mytý a preto sa posunul. Následne bola uskutočnená náprava. 
Melich Drahomír  – navrhol urobiť žľaby na dome Kosno. 
Vyjadrenie starostu:  Počíta sa s tým, ale fin. situácia to okamžite 
neumožňuje. 
Melich Drahomír  – p. Ľuptákovi /Podhradská ulica/ zateká do dvora pri 
daždi a búrkach. Potrebné urobiť opatrenia na kanále, ktorým voda 
steká, mriežka je nedostačujúca, je potrebné ju aspoň vyčistiť. 
Mgr. Urda Ivan  – pripomienkoval zanesené mreže na námestí po 
búrkach kde voda stojí a je potrebné ich spriechodniť. Zároveň pripo-
mienkoval zarastenú záhradu vo Vrecovej ulici po Lomenčíkovcoch. 
Stretáva sa tam rómska mládež – čo s nimi. 
Ing. Igor Čepko  – navrhuje upozorniť majiteľov bývalej sklárne na 
nebezpečné jamy, ktoré sa nachádzajú v areáli. Sú potenciálnym ne-
bezpečenstvom pre deti a mládež v prípade vniknutia do objektu. 

 
Uznesenia č. 4/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného d ňa 
25. septembra 2014 

 
1.Berie na vedomie: 

a) Informáciu o plnení uznesení OZ 
b) Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za roky 2012/13 
c) Informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na šk. rok 2014/2015 
d) Informáciu o zrealizovaní rekonštrukcie časti strechy na budove 

starej školy zároveň s prácami pri prestavbe budovy starej školy 
na komunitné centrum 

e) Informáciu o zabezpečovaní PD na rekonštrukciu ČOV firmou 
Ekoservis 

f) Žiadosť ZO SZPB o opravu pamätníka SNP na námestí 
g) Informáciu o pripravovanej oprave Okružnej ulice formou už použi-

tou a upravenou obaľovanou drvou 
h) Zmenu rozpočtu obce Málinec k 25.9.2014 formou presunu roz-

počtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtového 
opatrenia č. 1/2014, pričom sa nemenia celkové výdavky a celko-
vé príjmy ani sumy na úrovni 3-miestneho kódu položky 

i) Spracovaný audit verejného osvetlenia 
 

2. Schva ľuje: 
a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Ivan Urda 

členovia: Marián Detvan, Ján Kvasnica 
b) Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2014 
c) Správu o výstavbe obce Málinec za 3.Q.2014 
d) VZN č. 5/2014 o určení miest na volebnú kampaň pre voľby do 

orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať dňa 15. 11. 2014 
e) Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 

31.12.2014 
f) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP- 1.1.2014/01 za 

účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia Materskej školy v Má-
linci“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce 
a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo-
ja obce; Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o 
NFP; Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávne-
ných výdavkov na projekt t.j. vo výške 9 975,26 EUR 

g) Odkúpenie do majetku obce Málinec za účelom predaja, jednej 
polovice nehnuteľnosti, zapísanej na LV č. 724, p.č.448/4, vedenej 
ako záhrada o celkovej výmere 1182 m2, ktorá sa nachádza v k.ú. 
Málinec a je vo vlastníctve Slovglas Poltár s.r.o. 

h) Ceny za služby poskytované v obecnej muštárni v roku 2014 
nasledovne: 
- Pre občanov s trvalým pobytom v obci Málinec, za 1 vrece: 
- Mletie + lisovanie + pasterizovanie 2,-€ 
- Mletie + lisovanie 1,50 € 
- Mletie 1,- € 
- Ceny pre ostatných občanov za 1 vrece: 
- Mletie + lisovanie+ pasterizovanie 3,-€ 
- Mletie + lisovanie 2,50 € 
- Mletie 2,-€ 

i) Žiadosť Jána Šuľaja, bytom Málinec, Na štadióne 130/2 na výme-
nu bytu a to bytu č. 4,za byt č. 5 v bytovom dome Na štadióne 
130/2 

j) Žiadosť Patrika Baryho, bytom Málinec, Sklárska 379/6, o zarade-
nie do poradovníka obce Málinec na pridelenie bytov 

k) Navýšenie dotácie pre TJ Málinec pre rok 2014 o 1.000,- € 
l) Dotáciu pre Občianske združenie Málinec vo výške 50 € na spolu-
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financovanie projektu „Fitnes centrum pre ženy“ v obci Málinec 
m)  Zaradenie novonadobudnutých pozemkov do majetku obce Máli-

nec od p. Haffnerovej Anny na základe darovacej zmluvy zo dňa 
25.6.2014 v hodnote 1 EUR /m2. Jedná sa o nasledovné pozemky 
zapísané do KÚ Málinec: Číslo listu Parcelné číslo: Výmera po-
zemku: Druh pozemku: Podiel: vlastníctva: 
- LV č. 724 448/1 5347 m2 záhrady ½ 
- LV č. 724 448/2 1553 m2 záhrady ½ 
- LV č. 724 448/4 1182 m2 záhrady ½ 
- LV č. 724 450 402 m2 záhrady ½ 
- LV č. 747 449/2 398 m2 zast. plochy a nádv. ½ 

Celkovo sa jedná o 4441 m2 x 1EUR/m2 = 4441,- EUR 
n) Použitie fondu rozvoja bývania na úhradu fa. č. 11/2014, dodáva-

teľa OZ BOVAP Lučenec za spracovanie žiadosti o poskytnutie 
dotácie z environmentálneho fondu na zateplenie budovy zdravot-
ného strediska v Málinci 

o)  Zámer na prenájom obecného pozemku o veľkosti 15 m2, parcela 
č. 474/1 

p) Zámer na prenájom obecného pozemku o veľkosti 15 m2, parcela 
č. 784/4 

r)  Program hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja 
a rozvoja kultúry obce Málinec na roky 2014 – 2020 

3. Ukladá : 
a) OcÚ, zabezpečiť inventarizáciu majetku obce Málinec v zmysle 

schválenej smernice v bode 2/e tohto uznesenia  
Termín: rok 2014 

b) OcÚ, zabezpečiť odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Máli-
nec, v zmysle bodu 2/g tohto uznesenia 

c) OcÚ, poskytnúť služby v obecnej muštárni za ceny schválené v 
bode 2/h tohto uznesenia 
Termín: trvalý 

d)  OcÚ, zabezpečiť výmenu bytov podľa bodu 2/i tohto uznesenia 
Termín: rok 2014 

e)  OcÚ, zaradiť žiadosť Patrika Baryho, bytom Málinec, Sklárska 
379/6 do poradovníka o pridelenie bytov 
Termín: október 2014 

f) OcÚ, navýšiť dotácie pre TJ Málinec pre rok 2014 podľa schvále-
nia v bode 2/k tohto uznesenia 
Termín: október 2014 

g) OcÚ, prideliť dotáciu pre Občianske združenie Málinec podľa bodu 
2/l, tohto uznesenia 
Termín: október 2014 

h) OcÚ, previesť zaradenie pozemkov do majetku obce Málinec, 
podľa bodu 2/m, tohto uznesenia 
Termín: október 2014 

i) OcÚ, zabezpečiť použitie fondu rozvoja bývania, podľa bodu 2/n 
tohto uznesenia 
Termín: október 2014 

j) OcÚ v priebehu r. 2015 zabezpečiť financovanie opravy pamätní-
ka SNP na námestí 
Termín: rok 2015 

k) OcÚ zapracovať do aktualizácie rozpočtu 2014 zvýšenie dotácie 
pre TJ O 1.000,-- € na kapitolu 810/642 a znížiť rozpočet o 1.000 
€ na kapitolu 0820/632 
Termín: október 2014 

l) OcÚ zapracovať do aktualizácie rozpočtu 2014 poskytnutie dotá-
cie pre OZ Málinec vo výške 50 € na kapitolu 0840/640 a znížiť 
rozpočet o 50 € na kapitolu 0820/632 

m) OcÚ zabezpečiť finančné prostriedky na opravu strechy v starej 
škole 
Termín: rok 2015 

4. Doporu čuje: 
a) Obecnému zastupiteľstvu prerokovať audit verejného osvetlenia 

na najbližšom zasadnutí. 
V Málinci, 29.9.2014, Ing. Čepko Igor - starosta obce 

 
 
 

Obec Málinec Vás pozýva  
Dňa 30.5.2015 (sobota) 

  na vystúpenie hudobnej skupiny 
 

K Y S U C K Ý   P R A M E Ň 
 

Vstupné 7,-€ /os  



Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 6. novembra 2014 

 

preplatenie nákladov vo výške 69,62 € za výmenu radiátorových 
ventilov formou platby nájomného za byt. 

j) Žiadosť S. Kovalančíka, bytom Málinec, Mlynská 510/15 o prepla-
tenie nákladov za výmenu okien vo výške jednomesačného nájmu 
t.j. 150 € formou platby nájomného za byt, po predložení faktúry. 

k) Žiadosť Júliusa Trčana bytom Málinec, Mlynská 511/17 o prepla-
tenie nákladov za výmenu okien vo výške jednomesačného nájmu 
t.j. 155 €, formou platby nájomného za byt. 

l)  
3. Ruší: 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Málinci  č. 4/2014, bod 2/n, zo 
dňa 25.9.2014 

4. Ukladá: 
a) OcÚ zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/c a 2/d 

tohto uznesenia 
       Termín: november 2014 
b) OcÚ zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/e 

tohto uznesenia 
        Termín: november 2014 
c) OcÚ zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/f 

tohto uznesenia 
       Termín: november 2014 
d) OcÚ zverejniť zámer na prenájom priestorov v Spoločenskom 

dome na prízemí 
       Termín: november 2014 
e) OcÚ ukončiť nájom s firmou KOMA & KOMA v zmysle schválenia 

v bode 2/g tohto uznesenia a zverejniť zámer na prenáj. priestorov 
       Termín: november 2014 
f) OcÚ použiť fond rozvoja bývania v zmysle schválenia v bode 2/h 

tohto uznesenia 
       Termín: rok 2014 
g) OcÚ preplatiť náklady žiadateľom v zmysle schválenia v bodoch 

2/i, 2/j, 2/k tohto uznesenia 
       Termín: rok 2014 

V Málinci, 10.11.2014, Ing. Čepko Igor - starosta obce 
 
 
 
 
 

 
 
Bc. Jozef Starove   - Okružná ulica mohla byť urobená lepšie, obrubní-
ky okolo domu p.Turošíka sú položené dosť nevhodne 
starosta odpovedal– obrubníky zachránia rúry, ktorými sa prekryl kanál 
Marian Detvan –  stavebná komisia súhlasila s prekrytím kanála, aby 
sa cesta rozšírila až po hranicu pozemku a to sa nestalo 
Drahomír Melich  – rúry sú pokryté zeminou, nákladné autá aj tak 
prejdú cez obrubníky a rúry sa zlomia, Okružná ulica nebola pozame-
taná a očistená pred povrchovou úpravou, tieto práce neboli dobre 
urobené 
Juraj Janšto  - Web stránka obce Málinec je zastaralá, je potrebné ju 
zaktualizovať,  
- treba upozorniť firmu, ktorá vypiľovala jablone okolo hlavnej cesty na 
ich odstránenie, kým nenapadne sneh, haluze zasahujú do cesty 
-upozornil na zlý signál Orange v k.ú. Ipeľský Potok / stráca sa signál/ 
Eva Števove  – upozornila na novovytvorenú skládku odpadu v časti 
/Pod skalou/ 
Bc. Jozef Starove  – navrhuje spracovať menovitý zoznam všetkých 
dlžníkov /dane, TKO, pes, stočné/ a štvrťročne prípadne polročne ho 
predkladať na zasadnutí OZ – ak je možné 
Štefan Melich  – kontajner pri dome smútku bol odstránený, vznikajú 
nám nové skládky v hornej časti evanjelického cintorína, hromadí sa aj 
odpad v drevených kompostéroch a hlavne ja neporiadok okolo nich 

- na záver poďakoval všetkým za spoluprácu, keďže už nebude 
kandidovať na poslanca OZ 

-  

 

Uznesenie č.6/2014 
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, 

konaného d ňa 15. decembra 2014 
 

1.Berie na vedomie 
a) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
b) Informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním starostu 

bude poslanec p. Ing. Jaroslav Faťara 
c) Informáciu starostu o prebiehajúcich projektoch v obci 
d) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtovému opatreniu č. 

3/2014 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 15.12.2014 
e) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného roz-

počtu obce Málinec na roky 2015 – 2017 
f) Požiadavku riaditeľa ZŠ Málinec na opravu strechy ŠJ v Málinci 
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Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 25. 09. 2014 

 

 
 
 
Melich Štefan  - bolo by dobré, aby zubný lekár MUDr. Pančík ordino-
val aspoň 1-krát v Málinci 
- je veľký neporiadok pod lipami pri kontajneroch , treba ich premiestniť 
na vhodnejšie miesto 
Starosta informoval , že zubný lekár MUDr. Pančík prevzal kompletnú 
dokumentáciu minulý, týždeň dostal licenciu, že preberá pacientov z 
Málinca. Do konca roka má požiadať zdravotnú poisťovňu o fin. limit 
pre našich občanov. 
Bc. Starove Jozef  - bolo by vhodné zabezpečiť zamykanie brány na 
zdravotnom stredisku vo večerných hodinách, je tam veľký neporiadok 
a hluk, pohybujú sa tam občania v opitom stave 
- šíria sa reči, že Bar Barcode končí, že to predávajú 
- budujeme zberný dvor, za pozemok platíme nájom, bolo by dobré 
odkúpiť tento pozemok od vlastníka 
- po obci sa opäť voľne pohybujú kone p. Fodora, treba to riešiť 
Starosta informoval , že Barcode neplatí nájom, zaslali sme im výpo-
veď, čo sa týka pozemku na zberný dvor, keď budeme mať kolaudačné 
rozhodnutie, budeme riešiť kúpu pozemku. Fodor Ján bol predvolaný 
za voľný pohyb koní po obci, dostal pokutu. 
Janšto Juraj  – na Potočnej ulici je roztrhnutý rozhlasový kábel, urobili 
to pracovníci Povodia Hrona, keď kosili okolo potoka 
- lavička pri maklurách v Hute je nevhodne umiestnená, je tam veľký 
neporiadok 
- treba zabrániť vypíleniu orechov popri ceste v Ipeľskom Potoku, stačí 
ich opíliť 
- p. Semeráková Ľubica ma upozornila na pridelenie sociálneho bytu, 
nakoľko žiadosť má v poradovníku už dlhšiu dobu a byt by veľmi potre-
bovala 
 

 
      Uznesenia č. 5/2014 

zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného d ňa 
6. novembra 2014 

 
 

1.Berie na vedomi e: 
a) Informáciu o plnení uznesení 
b) informáciu starostu obce o podaných projektových žiadostiach 
 

2. Schva ľuje: 
a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ján Kvasnica, členovia –

Mgr. Ivan Urda, Marian Detvan 
b) Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2014 
c) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec podľa § 9a, 

ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV 742, ve-
dená ako zastavané plochy a nádvoria, číslo parcely 474/1 o vý-
mere 15 m2 pre žiadateľku Miroslavu Balogovú, bytom Málinec, 
Sklárska 379/6 na dobu určitú – 10 rokov, za nájomné vo výške 
0,15 €/m2 a rok, celkom za 2,25€ / rok a to od 1.12.2014 

d) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec podľa § 9a, 
ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV č. 742, 
vedená ako zastavané plochy a nádvoria, číslo parcely 784/4 o 
výmere 15 m2 pre žiadateľa Roberta Tὅrὅka, bytom Málinec, Ur-
bárska 140/1 na dobu určitú – 10 rokov, za nájomné vo výške 0,15 
€/m2 a rok, celkom za 2,25 € / rok a to od 1.12.2014 

e) Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, 
vedenej na LV 742, číslo parcely 773/2 o výmere 15 m2 

f) Zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa § 9a, ods.1, písm. c, 
zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, ktorá je vo vlastníctve ob-
ce Málinec, vedená na LV 742, parcela č. 795/4, vedená ako za-
stavané plochy a nádvoria, podľa geometrického plánu č. 
35133856-119/2014, zo dňa 14.10.2014, vypracovaného geode-
tom Jánom Antalíkom, o výmere 297 m2, formou priameho predaja 
. Cena nehnuteľnosti je najmenej vo výške hodnoty nehnuteľnosti, 
stanovenej podľa znaleckého posudku t.j. min. 0,98 €/m2  s pod-
mienkou, že kupujúci uhradí náklady na spracovanie znaleckého 
posudku a tiež náklady spojené s prevodom vlastníctva. 

g) Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom SD s firmou KOMA & 
KOMA dohodou k 31.10.2014 s podmienkou, že bude podpísaný 
splátkový kalendár na uhradenie dlhu do 30.6.2015 

h) Použitie fondu rozvoja bývania v roku 2014 na úhradu fa . 
č.2014004, dodávateľ VARGA ELEKTRO s.r.o v sume 102,--€, fa 
č. 2/2014 dodávateľ Ing. Ján Kubaliak v sume 415,--€ a fa. 
č.01402272 od dodávateľa Teleservis MEP v sume 90,04 € 

i) Žiadosť Marcely Balogovej bytom Málinec, Mlynská 511/17 o 



Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností p. Ing. J. Faťara 
7. Určuje 

V zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a pla-
tových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov, plat starostu obce Málinec stanovený súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 a 
násobku /podľa § 4 ods.1/ 1,98, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

8. Ukladá 
a)  Poslancom OZ, vykonávať poslaneckú činnosť vo svojich obvo-

doch 
Termín: volebné obdobie 2014-2018 

b) OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 3/c tohto 
uznesenia 
Termín: január 2015 

c) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 3/d tohto 
uznesenia 
Termín: január 2015 

d) Predsedom komisií pri OZ, predložiť na nasledujúce zasadnutie 
OZ návrh členov jednotlivých komisií 
Termín: ako v texte 

e) OcÚ predložiť prehľad o zdaňovanej výmere katastrálneho územia 
Málinec a Ipeľský Potok 
Termín: nasledujúce zasadnutie OZ 

f) OcÚ zaktualizovať rozpočtové opatrenie č. 3/2014 podľa schvále-
ných žiadostí 
Termín: december 2014 

g) g/ OcÚ zaoberať sa riešením opravy strechy ŠJ v Málinci a návrhy 
na riešenie predložiť na zasadnutie OZ 

Termín: nasledujúce zasadnutie OZ 
          V Málinci, 15.12.2014 o 21.30 hod. Ing. Čepko Igor starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bc. Starove Jozef  - opäť mal pripomienku k parkovaniu áut na chod-
níkoch a miestnych komunikáciách, hlavne na Kostolnej ulici ale i 
Hlavnej navrhuje písomne upozorňovať občanov na porušovanie VZN 
- občania si urobili verejnú skládku odpadu aj nebezpečného odpadu v 
lokalite na zákrute pri prvom spáde navrhuje umiestniť v obci smerové 
tabule 
Detvan Marián  - v obecnom spravodaji upozorňuje kultúrna referentka 
p.Kančová na parkovanie áut – upozorňovať by mal starosta obce 
alebo obecné zastupiteľstvo na porušovanie VZN 
- na Hlavnej ulici pri Kanckovcoch č. 185 je prepadnutý chodník, môže 
tam dôjsť k úrazu  
- navrhuje vypracovať návrh VZN o používaní zábavnej pyrotechniky v 
obci 
- upozorniť p. Klefflera na parkovanie na chodníku pred domom 
Janšto Juraj  - poukázal na výtlky na Potočnej ulici – treba to reklamo-
vať u firmy Lesostav  
- Povodie horného Ipľa prevádzalo práce na čistení koryta – pri druhom 
spáde nedokončili práce 
- chodník ku Rinke treba upraviť, vyviera tam vody a je tam stále blato 
- Pomník na Újati patrí do k.ú. Málinec, bolo by dobré ho obnoviť  
- na námestí je nevhodne urobený prechod pre chodcov, pokiaľ tam 
stojí autobus, vodiči nemajú možnosť vidieť prebiehajúcich chodcov 
- upozorniť Tomáša Fodora na rýchlu jazdu po obci na osobnom aute 
- navrhuje zaoberať sa myšlienkou vychádzkového chodníka smerom 
ku priehrade, pretože sa začalo veľa ľudí prechádzať týmto smerom a 
je to pre vodičov nebezpečné 
Melich Štefan - navrhuje zlikvidovať v evanj. cintoríne drevené kom-
postéry, ktoré sú plné rôzneho odpadu je toho názoru, že v publikácii 
Osobnosti obce by mali byť aj žijúce osobnosti – treba to ešte zvážiť, 
máme ich dosť a zaslúžili by si to  
v obci máme dosť vysokých stromov, ktoré ohrozujú majetok občanov, 
bolo by ich odstrániť 
Starosta odpovedal:  pokiaľ občania dajú písomnú požiadavku na 
spílenie stromov, budeme sa tým zaoberať 
Kvasnica Ján  - mal pripomienku na vybudovanie obecnej samoob-
služnej umývárky 
Ing. Lacko Igor  - na Hlavnej ulici pred Michalom Králikom je prepadnu-
tá dlažba na chodníku 

 

 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 15. decembra 2014 
 

 
2. Konštatuje, že: 

a) Novozvolený starosta obce Ing. Čepko Igor, zložil zákonom pred-
písaný sľub starostu obce 

b) Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
OZ: Ing. Jaroslav Faťara,Mgr. Ľuboslav Jablonský, Juraj Janšto, 
Ján Kvasnica, Ing. Dušan Michalove, Bc. Jozef Starove, MVDr. 
Ľuboš Tatranský, Mgr. Ivan Urda, Ing. Víťazoslav Zákopčan 

 
3. Schva ľuje 

a) a/ Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Predseda: Mgr. Ivan 
Urda  
Členovia: Bc. Jozef Starove, Juraj Janšto 

b) Rozdelenie poslaneckých obvodov 
c) Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Málinec v 

zmysle § 9a, ods.1, písm. c, zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa me-
ní a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a to pozemok zapísaný na LV 742 ako za-
stavaná plocha a nádvorie, identifikovaný GP č. 35133856-
119/2014, zo dňa 14.10.2014, parcela č. 795/4,o výmere 297 m2, 
vybranému záujemcovi – víťazovi priameho predaja, ktorým je Má-
ria Oláhová , bytom Urbárska 117/5, Málinec v cene 0,98/m2, cel-
kom za 291 €, za týchto ďalších podmienok: 
- kupujúci uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku 
- kupujúci zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie kúpno-

predajnej zmluvy 
- kupujúci uhradí cenu predávajúcemu včetne nákladov na zna-

lecký posudok pred podpisom kúpnopredajnej zmluvy 
Kupujúci nie je osobou v zmysle § 9a, ods.6, zákona č. 258/2009 Z.z. 
d) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec podľa § 9a, 

ods.9, zákona č.258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV 742, ako 
zastavané plochy a nádvoria, parcela číslo 773/2 o výmere 15 m2, 
za účelom umiestnenia prenosnej garáže vybranému žiadateľovi, 
ktorým je Mgr. Ľuboslav Jablonský, bytom Mlynská 510/15, Máli-
nec, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 0,15 €/m2/rok 
so začatím nájmu od 1.1.2015 

e) VZN č. 6/2014 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a po-
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o pod-
mienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce 
Málinec 

f) Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 na aktualizáciu rozpočtu obce 
Málinec k 15.12.2014 

g) Zostavený rozpočet obce Málinec na rok 2015 bez programovej 
štruktúry ako záväzný a zostavený rozpočet obce Málinec na rok 
2016- 2017 bez programovej štruktúry ako orientačný 

h) Dotáciu pre SZPB na rok 2015 vo výške 600 € 
i) Dotáciu pre DHZ na rok 2015 vo výške 5.000 € 
j) Dotáciu pre TJ Málinec -Stolnotenisový oddiel na rok 2015 vo 

výške 300 € 
k) Dotáciu pre TJ Jednota Málinec na rok 2015 vo výške 10.000 € 
l) Dotáciu pre Klub dôchodcov na rok 2015 vo výške 300 € 
m) Odmeny za rok 2014 pre pracovníkov ŠKD, ŠJ, MŠ, OcÚ a TSP 

vo výške 100 € v hrubom so zohľadnením úväzku 
n) Dotáciu z rozpočtu obce pre Mikroregión Hornohrad – Integrované 

sociálne centrum v Málinci, na úhradu faktúry vo výške 271,87 € 
pre ŠJ pri ZŠ v Málinci 

o) Zaradenie žiadosti Mária Oláha, bytom Málinec, Sklárska 379/6 o 
pridelenie bytu do poradovníka 

 
4. Poveruje 

a) Poslanca Bc. Jozefa Starove zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 
v prípadoch podľa § 12,ods.2, ods.3, ods.5 a ods.6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

b) Predsedu a veliteľa DHZ v Málinci k podpisovaniu žiadaniek na 
prepravu požiarnych vozidiel v rámci intravilánu obce 

5. Zriaďuje komisie pri OZ v Málinci: 
a) Komisiu výstavby a stavebného poriadku 
b) Kultúrno – športovú komisiu 
c) Sociálnu komisia 
d) Komisiu pre ochranu verejného záujmu 
e) Finančnú komisia 
f) Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností 
 

6. Volí predsedov komisií pri OZ nasledovne : 
Komisia výstavby a stavebného poriadku p. Bc. Jozef Starove 
Kultúrno – športová komisia p. Mgr. Ivan Urda 
Sociálna komisia p. Juraj Janšto 
Komisia pre ochranu verejného záujmu p. Ing. Dušan Michalove 
       Finančná komisia p. Ing. Víťazoslav Zákopčan 
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Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 11. marca 2015 

 

4. Ukladá: 
a) Vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu 

neupotrebiteľného majetku a správu predložiť na nasledujúce za-
sadnutie OZ  
Termín: ako v texte 

b) OcÚ, zabezpečovať plán výstavby v roku podľa schváleného 
plánu v bode 2/i tohto uznesenia 
Termín: ako v texte 

c) OcÚ, predĺžiť nájomné zmluvy pre nájomníkov v bytovom dome č. 
130 a 515 podľa bodu 2/j tohto uznesenia 
Termín: marec 2015  

d) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/p 
tohto uznesenia 
Termín: marec 2015 

e) OcÚ priebežne kontrolovať zdaňovanú výmeru nehnuteľností v 
k.ú. Málinec a Ipeľský Potok a vždy na prvom zasadnutí OZ v roku 
informovať  OZ o výsledkoch  
Termín: trvalý  

f) OcÚ, naďalej ponúkať na prenájom nebytové priestory v SD, za 
znížené nájomné o 50 % 
Termín: do nasledujúceho zasadnutia OZ 

g) OcÚ, zverejniť zoznam dlžníkov voči obci v zmysle zákona, vo 
vývesnej tabuli a tiež v obecnom spravodajcovi 
Termín: apríl 2015  

h) OcÚ a stavebnej komisii absolvovať prezentáciu  firiem na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia a informovať poslancov na nasledu-
júcom zasadnutí OZ 
Termín: máj 2015  

i) Stavebnej komisii pri OZ prejednať umiestnenie spomaľovačov so 
žiadateľmi a o výsledku informovať na nasledujúcom OZ 
Termín: máj 2015  

5. Ruší: 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Málinec č. 3/2014 o používaní 
zábavnej pyrotechniky na území obce Málinec, ktoré bolo schválené 
OZ v Málinci, uznesením č. 2/2014, v bode 2/c, dňa 22.5.2014, na 
základe upozornenia prokurátora č. Pd 4/15/6606-6, zo dňa 17.2.2015. 
 

V Málinci, 11.3.2015 o 20.30 hod., Ing. Čepko Igor - starosta obce 
 
 
 
 
Bc. Jozef Starove - máme zriadené občianske hliadky, navrhuje pracovní-
kov označiť nápisom, občania ani nevedia o nich. Bolo by dobré opäť 
začať  prenajímať chatu na Starom Vŕšku, občania by mali záujem. 
Starosta - súhlasí s návrhom na prenájom chaty, treba nájsť zodpoved-
ného chatára 
Juraj Janšto - bolo by dobré opíliť  lipy na Lipovej ulici, pretože  padajú 
suché haluze a môžu spôsobiť škody. Tabuľa Sklárska ulica je umiestnená 
na budove sklární, treba ju dať k mostu na viditeľné miesto. Na zvoničke 
je nevkusne umiestnená tabuľa. Mali by sme sa zaoberať myšlienkou 
vybudovania chodníka pre chodcov ľavou stranou smerom ku priehrade, 
pretože sa čoraz viac ľudí prechádza za dedinou. Obec by mala začať do 
budúcna zaoberať myšlienkou odkupovania starých domov z viacerých 
dôvodov. V obci máme múzeum, bolo by dobré nadviazať spoluprácu s p. 
Auxom, ktorý má chatu na Újati a ponúka služby zahraničným hosťom, 
zviditeľnili by sme  našu obec. 
Ján Kvasnica - v cintoríne v Hute je kontajner plný rôzneho odpadu, treba 
ho dať preč, občania to zneužívajú a vozia odpad z domácností 
starosta odpovedal - umiestnime tam malý kontajner na sklo a plasty. 
Ing. Dušan Michalove – pri makulurách v časti Huta je sedenie, treba tam 
dať smetný kôš.  Cesta ku V. Semerákovi je neprístupná, Urbár má prob-
lém voziť tadiaľ drevo, pretože  Fodor Ján má tam umiestnené rôzne 
vozidlá.  P. Urbašík píše knihu o Málinci, žiada o nejaký sponzorský prí-
sspevok na jej vydanie. Ďalej mal pripomienku k vysokej spotrebe benzí-
nu na kosenie, k obnovovaniu nájomných zmlúv na hrobové miesta po 
10-rokoch, ako i k vydávaniu obecného spravodaja. Treba informovať 
občanov cestou spravodaja,  osloviť aj športovcov, aby dávali príspevky.  
Mgr. Ľuboslav Jablonský -  do obecného spravodaja treba zverejniť  
obvody poslancov, pretože občania nevedia kto je ich poslanec. Mal 
pripomienku k otváraniu čakárne v detskej ambulancii. Bolo by dobré 
dohodnúť to s MUDr. Gasperovou hlavne v zimnom období, aby bola 
otvorená aspoň o 9.00 hod., aby deti nečakali vonku.  
Aktivační pracovníci upratujú celý rok Hlavnú ulicu, aspoň raz do roka by 
mohli pozametať aj bočné ulice.   
 

Uznesenie č. 1/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného d ňa 

11. marca 2015 
 

1.Berie na vedomie: 
a) Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2014 
b) Informáciu o pohľadávkach obce Málinec 
c) Informáciu o zdaňovanej výmere obcou Málinec 
d) Informáciu firiem Teslux s.r.o. Bratislava a ECO-LOGIC s.r.o. 

Senec o možnostiach rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci 
Málinec a modelu jej financovania 

e) Ponuku Prima banky, Slovensko a.s. na odkúpenie akcií spol. 
f) Žiadosť p. Eriky Katonovej, Hradište 132 o úpravu prístupovej 

cesty k nehnuteľnosti  
g) Vydanie vnútorného predpisu na určenie pomeru rozdelenia príj-

mov a výdavkov na originálne a prenesené kompetencie podľa 
funkčnej klasifikácie 

h) Informáciu o priebehu výberu dodávateľa na realizáciu prác „Re-
konštrukcia MŠ v Málinci“ 

i) Informáciu o zahájení prevádzky Komunitného centra v Málinci a o 
jeho poslaní a pláne činnosti 

j) Správu o kont. činnosti hlavnej kontrolórky obce Málinec za rok 
2014 

k) Žiadosť obyvateľov Lipovej ulice na montáž spomaľovačov 
 

2. Schva ľuje: 
a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Bc. Jozef Starove 
  členovia  – Janšto Juraj, Ing. Michalove Dušan 
b) Správu o plnení rozpočtu obce za rok 2014 
c) Správu o plnení výstavby obce v roku 2014 
d) Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku 

obce Málinec, zisteného pri inventarizácii k 31.12.2014 
e) Likvidačnú komisiu v zložení: predseda  - Kvasnica Ján 

členovia  – Ing. Geľhoš Juraj, Šnúrik Juraj 
f) Vyraďovaciu komisiu v zložení: predseda  - MVDr. Tatranský 

Ľuboš, členovia - Bc. Starove Jozef, Ing. Faťara Jaroslav  
g) VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa šk. zariadenia v zriaď.pôs. obce Málinec na rok 2015 
h) Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 15 

rokov pre rok 2015 v sume 20,-- €/dieťa 
i) Plán výstavby a investičných akcií obce Málinec pre rok 2015  
j) Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome Na Štadióne 130/2 

všetkým nájomníkom bytov o jeden rok t.j. do 31.3.2016 
k) Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome  Družstevná 515/21 

všetkým nájomníkom bytov okrem bytu č. 5, nájomníka Igora Olá-
ha o jeden rok, t.j. do 31.3.2016 

l) Sobášiacich pre obdobie 2014 – 2018 nasledovne: Ing. Faťara 
Jaroslav, Ing. Zákopčan Víťazoslav 

m) Členov komisií OZ podľa návrhov predsedov komisií nasledovne: 
Komisia výstavby a stavebného poriadku : Ing. J. Geľhoš,  
P. Števove, J. Urda 
Kultúrno – športová komisia : Mgr. Ľ. Jablonský, J. Kvasnica, E. 
Števove, J. Balog, A. Pilátová, A. Kančová, A. Pinková, Ing. I.Lacko 
Sociálna komisia:  Mgr. E. Salvová, M. Kupcová, E. 
Števove, D. Melich 
Komisia pre ochranu verejného záujmu:  J.Janšto, Mgr. Ľ. Jablonský 
Finančná komisia:  J. Kančová, Bc. M. Faťarová 
Komisia na prešetrovanie a vybavovanie s ťažností : Ing. M. Tóčik, 
J. Kovalančík 
n) Doplnenie členov Rady školy pri ZŠ v Málinci nasledovne: p.  Bc. 

Jozef Starove p.  Ján Kvasnica 
o) Výšku stočného nasledovne: Fyzické osoby 0,80/m3Právnické 

osoby 0,90/m3 
p) Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, 

vedenej na LV 742, číslo parcely 489/1, ostatné plochy o výmere 
120 m2 

q) Zásady odmeňovania poslancov OZ a zástupcu starostu obce 
Málinec pre obdobie 2014-2018 

r) Zaradenie žiadosti p. Stanislava Oláha o pridelenie bytu do pora-
dovníka pre prideľovanie bytov 

s) Vykonávať zmeny rozpočtu starostom obce Málinec formou pre-
sunu finančných prostriedkov medzi podpoložkami pri zachovaní 
schválenej funkčnej klasifikácie pričom sa nezmenia sumy eko-
nomickej klasifikácie na úrovni 3-miestneho kódu 

 

3. Určuje: 
Mesačný plat starostu obce, podľa § 3 ods.1, zákona č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pomeroch obcí a primátorov miest v 
znení zákona č. 154/2011 Z.z. v sume 1699,-€ s účinnosťou od 
1.1.2015 
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poštou na adresu Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Po zaregistrovaní Vám Národná 
diaľničná spoločnosť zašle poštou 
na Vašu adresu „Potvrdenie o re-
gistrácií vozidla“ v najskoršom 
možnom termíne. 
POZOR! Parkovací preukaz ZŤP a 
Potvrdenie o registrácii, (ktoré vám 
zašle NDS) je potrebné mať počas 
jazdy vždy vo vozidle. Dokladmi je 
potrebné sa preukázať pri prípad-

Národná diaľničná spoločnosť upo-
zorňuje vodičov (držiteľov parkova-
cieho preukazu), že takto oslobode-
né vozidlo sa pri kontrole úhrady 
diaľničnej známky musí preukázať 

Oslobodenie od diaľničného po-
platku pre Zdravotne ťažko pos-

tihnutých (ZŤP) 
1. januára 2015 nadobúda účin-
nosť zákon o diaľničnej známke. O 
oslobodenie od diaľničného poplat-
ku bude môcť požiadať každý drži-
teľ platného parkovacieho preuka-
zu ZŤP. 
Doteraz boli od úhrady diaľničnej 
známky oslobodení držitelia preu-
kazu ZŤP, ktorí poberali mesačný 
príspevok na prevádzku motorové-
ho vozidla. 
NOVINKA 
Po novom musia držitelia parkova-
cieho preukazu ZŤP automobil, 
ktorý chcú oslobodiť od povinnosti 
úhrady, vopred zaregistrovať za-
slaním troch dokumentov poštou 
na adresu správcu výberu úhrady 
diaľničnej známky – Národnej diaľ-
ničnej spoločnosti. 
V zmysle usmernenia MDVaRR SR 
je držiteľ parkovacieho preukazu 
oprávnený zaregistrovať buď jedno 
vozidlo na celý rok, alebo ak použí-
va viaceré vozidlá na svoju prepra-
vu, tak podľa potreby preregistruje 

iné vozidlo. Pod-
mienka je, že v 
danom čase je na 
jeden parkovací 
preukaz oslobode-
né len jedno vozid-
lo. 

V tejto rubrike Vám budeme 

postupne prinášať v praktickom 

spracovaní základné informácie 

o širokom spektre sociálnych 

problémov. 

nej kontrole. 
Ak potrebujete ďalšie informácie, 
radi Vám poradia, prípadne po-
skytnú žiadosť a pomôžu vypísať 
terénni sociálni pracovníci obce 
Málinec !!! 

/spracovala: Mgr. Z.Čepková/ 
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príslušným parkovacím preuka-
zom, príp. predložiť pri kontrole 
samotnú kópiu žiadosti o oslobo-
denie. Písomné potvrdenie o regis-
trácii oslobodenia bude jednotlivým 
žiadateľom zasielané po spracovaní 
v systéme Národnej diaľničnej spo-
ločnosti, a.s.. 
AKO NA TO 
1. Vyplníte žiadosť držiteľa parko-
vacieho preukazu ZŤP o oslobode-
nie od platenia úhrady, ktorú ná-
jdete na web adrese: 
http://www.dialnicnenalepky.sk/o
slobodenie-od-uhrady alebo Vám 
ich poskytnú sociálni pracovníci 
obce Málinec. 
2. Priložte kópiu: 
a) technického preukazu vozidla; 
b) kópiu parkovacieho preukazu 
pre fyzickú osobu so zdravotným 
postihnutím 
3. Žiadosť spolu s kópiami pošlite 

Klub dôchodcov v Málinci je 
organizácia, ktorej cieľom je umožniť 
obyvateľom seniorskeho veku zapá-
jať sa do vecí verejných, poskytovať 
kultúrne a spoločenské vyžitie. 

Organizovať a zúčastňovať sa 
na rôznych podujatiach nielen v 
obci, ale aj mimo nej.  

Organizovať výlety, zájazdy, 
zdravotné prednášky a tématicko-
spoznávaciu činnosť na základe 
požiadaviek členov klubu. Výbor 
klubu riadi celkovú činnosť klubu. 
Člen klubu je povinný: 
- podieľať sa na činnosti klubu 
- platiť členské príspevky 
Činnosť klubu je financovaná z 
členských príspevkov a príspevkov 
od obce  
Výšku členského príspevku KD 
schvaľuje členská schôdza klubu. 
V roku 2014 bol príspevok od              
Obecného úradu Málinec pre KD vo 

výške 300,-€. 
Čerpanie bolo nasledovné :  
- doprava na kúpalisko Rapovce 

– 90,-€ 
- tvorivá dielňa patchwork - 80,-€ 
Celkové čerpanie z príspevku bolo 
170,-€.  

Členom klubu sa môže stať 
každý občan - dôchodca, bývajúci 
v obci Málinec. 
Vo výnimočných prípadoch môže 
byť členom i občan, ktorý nemá 
trvalé bydlisko v obci a o jeho člen-
stve rozhoduje výbor klubu. 

Ak už máte seniorský vek a 
chcete sa stretávať s vynikajúcimi 
ľuďmi, veľmi radi vás privítame v 
našom Klube dôchodcov v Málinci, 
pričom Vám zaručujeme nezabudnu-
teľné zážitky a príjemne strávené 
chvíle na dôchodku v kruhu nových 
priateľov. 

  Pripravila : Kančová A. 

Poskytovate ľ:  Obec Málinec, Žiadate ľ: TJ Jednota  Málinec 
Názov projektu - účel využitia 
V zmysle žiadosti TJ - jednota Málinec: na zabezpečenie bezprob-
lémového chodu FO - TJ Málinec 

 
 

Dátum  Suma 
dotácie 

Použitie,  
účel dotácií 

suma  

14.1.2014 500,00 SsFz, ObFz   5193,66 
27.1.2014 1500,00 PHM na zápasy  4298,20 

4.3.2014 1500,00 Cestovné na zápasy 400,00 
15.4.2014 1500,00 Hosťovanie hráčov 500,00 
23.5.2014 1500,00 Daňový úrad 30,00 
14.7.2014 500,00 Poštovné 6,95 
21.7.2014 100,00 Kancel. Potreby 72,03 

6.8.2014 700,00 Ostatné výdavky 74,76 
4.9.2014 1500,00 Šport. Potreby 223,93 

9.10.2014 500,00 Zimné sústredenie 200,80 
5.11.2014 500,00    

25.11.2014 300,00    
22.12.2014 400,00    

Spolu  11000,00  11000,33 
Rozdiel    0,33 

Vypracoval: Ing. Elena Melichová  



 

Rebeka Balogová 
Tamara Baryová 
Nina Geľhošová 
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Katarína Gúgľavová 
Emma Juríčeková 
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Peter Kubiš 
Ingrida Lacková 
Sebastián Semerák 
Laura Skýpalová 
Ján Vrábeľ 
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PPaavvlliinnaa  BBaarryyoovváá    

KKvveettoossllaavvaa  BBeennkkoovváá  MMggrr..  

JJuurraajj  FFiinnddrraa      

JJuurraajj  GGaassppeerr  

MMáárriiaa  GGeeľľhhooššoovváá  

EEvvaa  GGrruulliiššoovváá  

PPaavveell  GGúúggľľaavvaa  

GGaabbrriieellaa    HHaaaassoovváá    

ŽŽeellmmíírraa    JJaabblloonnsskkáá    

HHeelleennaa  KKaanncckkoovváá    

JJaannaa  KKaanncckkoovváá    

MMiicchhaall  KKaannččoo    

JJoozzeeff    KKlleefffflleerr    

JJaarroossllaavv  KKmmeeťť    

JJoozzeeff    LLyyssiiččaann    

AAnnnnaa    SScchhlleennccoovváá    

JJoozzeeff    SSeeggeečč      

MMáárriiaa  SSeeggeeččoovváá    

MMaarriiaann    ŠŠtteeffuunnkkoo    

IIvvaann  TTaagglliibbeerr    

DDaanniieellaa    VVaalleennttíínnyyoovváá  

BBoožžeennaa  VVeesseellkkoovváá  

JJáánn    VVóóggeell  

MMáárriiaa    ZZaacchhaarroovváá  

    MMggrr..MMáárriiaa  TTookkáárroovváá  aa  MMaarreekk  MMaarriinniičč  
    MMggrr..DDaaggmmaarr  PPooddhhoorroovváá  aa  MMiirroossllaavv  JJaannččiiggaa  
      ZZddeennkkaa  FFooddoorroovváá  aa  AAnnttoonn  NNoovveekk  
    AAddrriiaannaa  ŠŠaajjggáálloovváá  aa  MMiirroossllaavv  PPooddhhoorraa  
      IIvveettaa  DDóóžžoovváá    aa  JJaarroossllaavv  GGeeľľhhoošš         
  

Aj prostredníctvom 
športu, ktorý nemá 
v obci také široké 
zázemie ako futbal 
či volejbal, sme si 
(už tradične) pri-
pomenuli udalosť 
oslobodenia našej 
obce. Amatérski 

lých, ale o to rýchlejších loptičiek.   
19 Málinčanov a Málinčaniek súťažilo 

medzi sebou vo dvojhrách aj štvorhrách a 
nechýbala ani stolnotenisová exhibícia – 
„kolotoč“.  

Vekové kategórie boli v tomto ročníku 
zlúčené, keďže počet najmladších pin-
gpongistov, ktorí sa venujú stolnému tenisu 
serióznejšie, neustále klesá. Na druhej 
strane, medzi tradičnými účastníkmi turna-
ja, ktorí si nájdu cestu k tomuto podujatiu 

priaznivci stolného tenisu sa opäť stretli, 
aby si zmerali svoje sily „v naháňaní“ ma-

Výsledky stolnotenisového turnaja 

celkové poradie 
(bez ohľadu na vek a pohlavie) 

1.  J. Balog 
 2. I. Mucha st. 
 3. I. Urda st. 

ženský víťaz Nikoleta Števove 

detský víťaz  (do 15 rokov) Filip Urda 

celkové poradie - štvorhra 
1. J. Balog – S. Oláh 
2. I. Mucha st. – I. Mucha ml. 
3. I. Urda st. – I. Urda ml. 

víťaz kolotoča I. Urda st. 

 

každý rok, badať záujem aj 
u niekoľkých nedávnych odcho-
vancov stolnotenisového krúž-
ku. Pre budúcnosť tohto poduja-
tia je to dobrá správa. Osobitné 
uznanie patrí ženskému osa-
denstvu, ktoré svojou opakova-
nou účasťou dokazuje, že tento 
šport nie je len pre mu-
žov. Niekoľkých sa im dokonca 
podarilo zdolať. 

autor: Ľ. Jablonský 

Dňa 7.februára 2015 sme ju 
odprevadili k poslednému 
odpočinku na cintorín 
v rodnom Málinci. 
Skončil sa jeden životný 
príbeh, ktorý zanechal 
hlbokú a nezabudnuteľnú 
stopu v nás, ktorí sme ju mali 
radi, poznali ju aj ako člove-
ka s veľkým srdcom. 
Sedím nepohnute so spo-
mienkami na priateľku 
Magdušku. Slzy mimovoľne 
kanú po tvári. Utieram ich, 
aby som mala jasný obraz 
v mojom súkromnom filmo-

vom ateliéri, ktorý práve 
otváram a zapínam. A už sa 
vynára krásna krajina 
,,Detstvo na Salaši“. Krásne, 
šťastné, bezstarostné. 
Beháme po veľkej Gregoro-
vej lúke, skrývame sa za 
veľké kopy sena, ticho sa 
smejeme, aby nás neobjavili. 
Zunované touto hrou priam 
letíme ku Ipľu osviežiť sa. Tu 
máme malé kúpalisko, 
vytvorené detskými rukami. 
Skáčeme do vody, plávame, 
fŕkame sa, šantíme. Oj, 
vystrájame, aj sa hádame 
a následne zasa udobruje-
me, veď to všetko patrí 
k rozmarnému detskému 
veku. Zrazu sa film z detstva 
kdesi stráca, zastiera nevidi-
teľnou hmlou. 

Do ďalšieho obrazu sa 
už predierajú zážitky 
s Magduškou z posledných 

dvoch rokov, ktoré prežívala 
so svojou obetavou sestrou 
Mariškou. Po celý život jej 
bola veľkou oporou a po 
úraze nohy ostala pri nej. 
Bolo im spolu dobre, rozu-
meli si. My, susedia, sme 
často chodievali ku nim na 
besedu. Preberali sme spolu 
rôzne témy, i politické, 
kritizovali korupciu, podvody 
tak, ako veľkí odborníci.  

Pri veselých témach 
vždy dominovala naša 
suseda Marta, výrečná 
a temperamentná a náš 
smiech sa rozliehal široko – 
ďaleko. Ale! Uvedomovali 
sme si i to, že roky nestoja, 
ale pribúdajú a čas žitia sa 
kráti. Každá z nás vyjadrila 
svoje prianie, ktoré bolo, 
nebyť nikomu na príťaž, keď 
zrazu Magduška povedala 
túto vetu ,, A ja viem, ako 
zomriem, ja odídem 
v spánku “. Prekvapené 
touto suverénnou  výpove-
ďou sme sa na ňu pozreli 
s akou istotou to vyriekla 

a na jej tvári bol úsmev, ktorý 
potvrdzoval to, že tomu verí, 
a tak sa to i stane! Jej vrúcne 
prianie sa naozaj splnilo. 
 Zaspala naveky 5.2.2015 
bez bolesti a príťaže. 
Žila nenápadne, skromne 
a s podlomeným zdravím. Po 
náročnej operácii odišla na 
predčasný invalidný dôcho-
dok. Keďže bola väčšinou 
len doma na Salaši, málo 
ľudí ju poznalo.  
Tak vlastne mnohí nevedeli 
o nej napríklad to, že bola 
držiteľkou štátneho vyzna-
menania, ktoré si 
v Bratislave prevzala z rúk 
vtedajšieho ministra škol-
stva, za náročnú pedagogic-
kú činnosť. 
Tíško snívaj svoj sen už na 
druhom brehu, Magduška 
naša!             
                 Priateľka  Elenka  
 

Obec Málinec Vás pozýva dňa   10. mája 2015 (nedeľa) do 
spoločenského domu na oslavy DŇA  MATIEK 

Každá matka dostane kvetKaždá matka dostane kvetKaždá matka dostane kvetKaždá matka dostane kvetiiiinový darčeknový darčeknový darčeknový darček    

Obec Málinec Vás pozýva 
30.apríla 2015 na námestie obce 

na STAVANIE  MÁJA 
Začiatok je o 18oo hod.  


