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Turistický výstup na JASENINU  

 22. augusta 2015   

Výstup je z obcí Krná , Hradište a Málinec.  

Odchod je z námestia obce o 9:oo hod. 
 

B r d á r s k a    k a p u s t n i c a  
12. septembra 2015   

Veľká Ves  
 

S ú ť a ž   o   n a j l e p š i u  

Hornohradskú klobásu  
3. októbra 2015   

K R N Á 

 

D E Ň    J A B L K A     
Málinec  (nádvorie starej školy) 

10. októbra 2015   
 Prezentácia spojená s výstavou najkrajšieho 

jablka a s ochutnávkou  muštu, koláčov 

a iných špecialít a dobrôt. 

O podujatí budete včas a podrobnejšie 

informovaní  !    
 

 

90. výročie (1925) – bola založená Obecná 
knižnica v Málinci a prvým knihovníkom bol 
učiteľ  August Slaný 
 

220. výročie (1795 )  - bol postavený evan-
jelický kostol 
 

25. výročie (1990) Málinské maklury boli 
vyhlásené za  chránené stromy 
a stromoradie  je pozostatkom záhrady 
zakladateľov sklární. Maklura oranžová 
(Maclurapomifera) patrí do čeľade morušo-
vitých. 
 

85. výročie (1930) existencie futbalového 
klubu Jednota Málinec 

V dňoch 22.,23. a 24.mája 2015 sme na 

pozvanie predstaviteľov obce Báčsky 

Petrovec opäť navštívili mestečko 

(poč. obyv. približne 6700), v ktorom si  

každý Slovák myslí, že je len niekoľko 

km od svojej obce.   

rodín našlo nový 

domov na dolnej 

zemi. Spomienka, 

akou si Petrovčania  

pripomenuli oslavy, 

bola výnimočná. 

Oslavy, ktoré boli 

 

Kvetky Benkovej, ktorá 

patrila medzi prvých 

iniciátorov spojenia obcí 

Málinec – Báčsky Petro-

vec. Stretnutia prerástli 

do  veľmi pekných pria-

teľských až rodinných 

stretnutí a spoznávaní 

sa.  Pri slovách lúčenia 

nechýbali ani slzy. Ak 

bude všetko napredovať, 

najbližšie stretnutie by sa 

malo uskutočniť v Málinci 

budúci rok  2016 .              

/pripravila A. Kančová/ 

Slovenčina, akou sa tu rozpráva, 

dostane každého, kto sem zavíta. 

Práve v tomto roku 2015 si obec 

Báčsky Petrovec  pripomenula 270. 

výročie, ako sa   prvé slovenské 

rodiny, ale aj málinské, odsťahovali za 

lepšou budúcnosťou, za lepším živo-

bytím. Úrodná čierna zem ponúkla 

možnosť začať odznova. Slobodník 

Matej Čáni  tam priviedol prvé málin-

ské, ale aj mnohé iné rodiny zo Slo-

venska,  ktoré sa usídlili práve v 

Báčskom Petrovci.  Približne 180 

trojdňové tomu nasved-

čovali  na každom 

kroku. Bol to sviatok 

kresťanov, predstavite-

ľov, ale aj radových 

občanov. Nechýbala 

pohostinnosť, zábava, 

prezentácia, ani športo-

vé podujatia. Naša 

návšteva mala aj iný 

cieľ, navštíviť posledné 

miesto odpočinku p. 

Hrob Kvetky Benkovej 



Vážení spoluobčania,  
V prechádzajúcom čísle Málinského 

spravodajcu sme Vám priblížili Komu-
nitné centrum, ktoré vzniklo v našej 

obci začiatkom roku 2015. Dnes by 
sme sa radi s Vami podelili o to, čo sa 

nám za tých pár mesiacov práce poda-

rilo. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Rekonštrukcia budovy a priestorové 
vybavenie boli zabezpečené v rámci 

projektu „Zriadenie multifunkčného 

komunitného centra v obci Máli-
nec“ cez Regionálny operačný pro-

gram spolufinancovaný Európskym 
sociálnym fondom. Prevádzkovateľ 

Komunitného centra obec Málinec bu-
de vykonávať odborné činnosti, iné 

činnosti 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, mládež, rodinu, 

seniorov 
- výchovno-vzdelávacie a aktivizačné 

služby pre deti, mládež, rodinu a 

V rámci našich možností sme usporiadali aj 
aktivitu s názvom „Svetový deň rodiny“, 
ktorá bola pod záštitou p. Mgr. Salvovej. 
Niesla sa v duchu priateľskej atmosféry, 
kde sa vymieňali rôzne názory, skúsenosti 
ohľadom rodiny, ktorá je základnou bun-
kou celej spoločnosti.  
V mesiaci jún sme venovali pozornosť aj 
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dôchodcom, ktorí získali informácie o cho-
robe Alzheimer.  
Počas Jánskych dní, sme pre deti pripravili 
rôzne disciplíny, ktoré boli zamerané naj-
mä na zručnosť a presné oko súťažiacich. 
Deti si mohli vyskúšať hádzanie do plecho-
viek, netradičnú rybačku, ktorá potrápila aj 
viacerých dospelých, zmerať svoju silu na 
silomery, či na chvíľu byť  maliarom a ma-
ľovať na veľké plátno, ktoré bolo priprave-
né len pre deti. Mnohým určite neušla 
príjemná zmena okolia KC, ktorú sme mohli 
zrealizovať vďaka spoločnosti Orange.  Z 
celkovo cca 1200 prihlásených projektov, 
bol podporený aj  náš, ktorý spracoval p. 
Ing. Gonda. Za získané finančné prostried-
ky, sa mohlo preniesť trochu zelene, ktorú 
si mnoho okoloidúcich pochvaľuje. Začiat-
kom júla bolo v KC stretnutie členov klubu 
dôchodcov, ktorí si zaspomínali na svoje 
školské časy v starej škole. Nakoľko máme 
čas veľkých letných prázdnin, KC pripravilo 
program  „Denné tábory“. Ide o aktivitu 
určenú najmä pre deti rodičov, ktorí pracu-
jú, nakoľko nie každý má možnosť dať svoje 
ratolesti na prázdniny ku starým rodičom. 
Našou snahou je, aby deti trávili čas zmys-
luplne, zdravo a zábavne. Preto sa netreba 
báť, stačí len prísť do KC a získať tak bližšie 
informácie. V predchádzajúcich riadkoch 
sme sa snažili priblížiť Vám aspoň časť 
našej práce. Poukázať na to, čo všetko sa 
dá v KC zorganizovať, pripraviť na čo všetko 
sa dá KC využiť. Komunitné centrum Máli-

naše priestory navštívili aj 
deti základnej školy, ktoré 
sa učili pracovať s hlinou. 
Svoju zručnosť si zlepšova-

nách“. Pod vedením lektorky sa ho-
vorilo o závažnosti danej problemati-
ky, ktorá trápi mnoho žien na Sloven-
sku aj v dnešnej dobe.   
V máji sme pripravovali program ku 
Dňu matiek. Svoj vstup si niekoľko 
dní nacvičovali v priestoroch KC pod 
vedením p. Pokošovej. Veľmi pozitív-
ny ohlas mala aj práca s hlinou. Vy-
skúšali si to žiaci prvého ročníka pod 
vedením triednej pani učiteľky    
PaedDr. Chovancovej. Pod ich šikov-
nými prštekmi vznikli rôzne postavič-
ky či zvieratká.  
Priestory KC využila i p. Schlencová, 
ktorá zorganizovala prednášku 
ohľadne možností zdravého životné-
ho štýlu. Účastníci získali informácie 
o spôsobe správneho stravovania a 
tiež o tom, ako bojovať s chorobami 
prostredníctvom rôznych doplnkov 
vyrobených na prírodnej báze.  

li pod dohľadom triednej pani učiteľky p. 
Mgr. Joklovej a Mgr. Salvovej. Nezabudli 
sme ani na dospelých, ktorým bola veno-
vaná prednáška „Násilie páchané na že-

Maľovanie kvetinovéhoobrazu  

 Začiatky neboli ľahké, museli sme sa  vy-
sporiadať s „rôznymi fámami“, ktorými 
bolo Komunitné centrum opradené. Avšak 
napriek všetkému sa nám podarilo preko-
nať počiatočné prekážky a s výsledkom 
našej práce ste sa stretli viacerí z Vás. V 
nasledujúcich riadkoch spomeniem  najza-
ujímavejšie aktivity, ktoré sa nám podarilo 
uskutočniť. V marci to bola aktivita s ná-
zvom „Marec mesiac knihy“, kedy sa pre-
kladala rozprávka pre deti zo slovenského 
jazyka do rómskeho jazyka. Výsledok po-
chválil  pri svojej návšteve aj pán Peter 
Polák /poslanec NR SR/, kedy slávnostne 
otvoril Komunitné centrum.  
V apríli sme v rámci spolupráce so základ-
nou školou zorganizovali dve prednášky. 
Zamerané boli na ochranu životného pro-
stredia, na význam lesa a jeho jednotlivé 
funkcie, ktoré majú nezastupiteľné miesto 
pre náš zdravý život. O danej problematike 
deťom porozprával pán Ján Gonda, ktorý 
sa lesníctvu profesionálne venuje už nie-
koľko desiatok rokov. V tomto mesiaci 

nec ponúka svoje možnosti 
pre všetkých občanov, deti, 
mládež. Nie je určené len pre 
našich rómskych spoluobča-
nov, ako často počúvame. 
 
Komunitné centrum Málinec 
je určené pre všetkých Má-
linčanov bez rozdielu veku, 
pohlavia, farby pleti, či vie-
rovyznania. 

 

/spracoval Ing. M. Gonda/ 

 

Práca s hlinou žiaci 1.ročníka ZŠ 

 

Zeleň pred komunitným centrom  

 



níkom,  ktorí niekoľko dní vopred ale aj po 
podujatí pripravovali a upratovali priestor. 
Poďakovanie patrí aj kuchárom, ktorí pri-
pravili chutné guľáše, langoše, držkový 
perkelt, pečenú klobásu a v neposlednom 
rade aj vždy pohotovému výčapu a bufetu. 
 Podujatie 16.ročník Jánskych dní v 
Málinci finančne a vecne podporili aj spon-
zori: Banskobystrický samosprávny kraj, 
Komunálna poisťovňa Lučenec, Drogéria 
p. Adriána Rovňanová, Potraviny p. Mar-
tin Kancko, BUFET Huta sl. Denisa Ber-
kiová, MARIBEA p. Beáta Števčinová, 
PROMAR  Ing. Dušan Nociar, STEEL 
veľkosklad Zelené, PENAM pekáreň 
Lučenec,  

/pripravila : Kančová A./ 
 
 

 

LÁŠ s výsled-
kom 5: 8. Aj 

Už po 16-ty krát sa 20. a 21. júna 2015 v 

obci Málinec konalo podujatie Jánske 

dni obce Málinec. 
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Čas strávený s rodinou, s priateľmi 
a v blízkosti známych je cennou prioritou v 
dnešnej uponáhľanej dobe. Kto mál  záu-
jem o prežitie príjemných chvíľ s najbližší-
mi a priateľmi, bol v tieto dni na správnom 
mieste.  Deti a žiaci sa dávno rozbehli na 
vytúžené a dlho očakávané prázdniny.  
       Vysvedčenia, ktoré priniesli, boli vý-
sledkom ich celoročnej práce v škole. Aj 20. 
jún bol  dôkazom toho, že deti sa v škole 

nielen učia,  ale  učitelia sa snažia rozvíjať v 
nich talent a túžbu aj po kultúrnom pre-
jave. O tom, že deti radi spievajú, tancujú a 
nechávajú sa unášať svetom fantázie, sme 
sa mohli presvedčiť. 
      Ako prví sa v kultúrnom  programe 
predstavili naši najmenší z obce, deti z 
materskej školy.  Po vystúpení detí MŠ sme 
vzhliadli program žiakov základnej školy.   
Počas vystúpenia žiakov ZŠ sa predstavil  
mladý a veľmi šikovný heligónkar  Peter 
Mužík, ale aj šikovný hudobník a spevák 

stúpenie prerušili čierne mraky a krátky 

Alexej Gašpar. 
Po týchto vystúpe-
niach sa verejnosť z 
celého okolia tešila na 
vystúpenie folklórno-
humoristicko-recesnnej 
skupiny DRIŠĽAK. 
Približne 90 min. vy-

letný dážď. Pomaľované a 
usmiate detské tváričky,  
možnosť posedieť a zabaviť 
sa v kruhu priateľov neod-
radilo širokú verejnosť od 
zábavy, ktorá pokračovala 
do skorých ranných hodín. 
Nasledujúci deň sa konali 
futbalové zápasy, ktoré odo-
hrali mužstvá: starí páni: 
MÁLINEC - POLTÁR s 
výsledkom 8: 5 pre Málinec, 
ďalší zápas odohrali dospelí 
TJ MÁLINEC - MKF TAT-
RAN LIPTOVSKÝ MIKU-

Tak ako minulý rok, tak aj ten-
to Knižnica Málinec požiadala 
na základe výzvy o poskytnutí 
dotácie zo štátneho rozpočtu 
Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky na rok 2015 o fi-
nančnú  podporu na nákup 
kníh. Žiadosť bola podporená 
sumou 600,- €. Spolufinanco-
vanie činí 100,-€. Celkový ná-
kup kníh je vo výške 700,- €. 
Knižnica Málinec tak za finanč-
nej pomoci MKSR získaných 
finančných prostriedkov nakú-
pila 78 kníh.  

napriek prehre je potrebné 
málinských hráčov pochvá-
liť, pretože to bol silný sú-
per, ktorý v sezóne 
2014/2015  bol účastníkom 
2. ligy.  
       Poďakovať sa chceme 
celému organizačnému 
výboru, účinkujúcim, de-
ťom, žiakom, ale aj technic-
kej obsluhe. Poďakovanie 
patrí aj aktivačným pracov-

Humorná skupina  DRIŠĽAK 

Touto finančnou 
podporou sa opäť 
doplní krásna 
literatúra, detská 
literatúra s časti 
náučná literatúra 
ale aj najpoužíva-
nejšie slovníky a to 
nemecké a anglic-
ké. 
Knižnica Málinec je 
spádová aj pre 
okolité obce. Patrí 
dlhé roky medzi 

najlepšie knižnice  v okresoch 
Poltár a Lučenec. Metodicky je 

Lučenec. Knihovníčkou od roku 
1998 je Anna Kančová. V po-

sledných rokoch sa využíva 
možnosť pracovníkov na 
aktivačných prácach. Mo-

mentálne pracuje v kniž-
nici p. Janka Gondová, 

ktorá ochotne a rada 
poradí a pomôže pri 
výbere akejkoľvek litera-
túry.  

Knižnica Málinec má 
pre verejnosť k dis-
pozícii približne        
11 000 tis knižných 
zväzkov.  
 
/pripravila Kančová A./ 

riadená Novohradskou knižnicou 

 

Ilustračne foto. Zdroj Internet 

Program detí  MŠ 



Jednou z možností je tráviť 

voľný čas s ratolesťami na 
preliezkach a hojdačkách, 

ktoré máme na futbalovom 
štadióne. Reakcie na danú 

Aj keď dnešná doba prináša rôzne situácie a udalosti, 

treba sa na svet dívať optimisticky. Pohybujúc sa 
medzi ľuďmi často som sa stretával s názormi, že 

naše deti sa nemajú poriadne ani kde vyšantiť.  

prihovoril predseda organizácie 
SZPB p. Mgr. Ján Tokár. 

Slávnostnú atmosféru dotvoril 

modlitbou e.a.v. farár pán Mgr. 

zúčastnilo viac mladých, ale aj 

starších občanov. Veď predsa 
oslobodenie a odkaz druhej 

svetovej vojny, ale aj odkaz 

starých otcov -  bojovníkov, ale aj 
padlých vo vojne, je dostatočné 

na uctievanie si týchto dní. Tiež 
príprava akéhokoľvek podujatia  

si vyžaduje patričné  úsilie.  

A od VÁS – široká verejnosť 

chceme, len VAŠU účasť, 

teda, prísť na pozývané 
podujatie.  

/pripravila Kančová A. / 

Ivan Mucha a hrou na heligónke 

Peťo Mužík ml.. Všetko by bolo 

v poriadku, keby sa takýchto 
podujatí, ktoré sa v obci konajú 

zok, hojdačiek a lavičiek 

majú najmä rodičia a starí 
rodičia detí, ktorí ochotne vo 

svojom voľnom čase prispeli 

k zrealizovaniu daného ná-
padu. Preliezky dostali nový 

náter, vymenili sa drevené 
časti na hojdačkách, natreli 

sa lavičky a taktiež sme 

vysadili živý plot z krušpánu, 
ktorý oddeľuje príjazdovú 

cestu od oddychovej časti 
detí „Tento projekt sa usku-

točnil vďaka Grantovému 
programu pre optimistov 
Nadácie Orange“ 

/pripravil Ing. Igor Lacko/ 

sením grantu cez Nadáciu 

Orange program Optimisti, 
ktorá poskytla možnosť 

získať finančné prostriedky 

na realizáciu takýchto nápa-
dov. Do Nadácie Orange  

bolo zaslaných 553 projek-
tov z rôznych kútov Sloven-

ska a jedným z podporených 

bol aj náš(uspeli 3 naše 
projekty). Získali sme dotá-

ciu 200 eur na zakúpenie 
potrebného materiálu(farby, 

štetce, krušpán a pod.), aby 
sme mohli našu myšlienku 

uskutočniť. Veľkú zásluhu 

na dnešnej podobe prelie-

                Preliezky  dostali nové nátery 
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svojou dcérou sme častými 

návštevníkmi spomínaných 
hojdačiek a preliezok, a 

preto som sa často zaoberal 
myšlienkou ako skrášliť a 

možnosť boli rôzne , pretože 

drevené časti na hojdačkách 
boli zhnité, náter starý, 

ošarpaný. Ja, ako rodič, so 

zrenovovať daný priestor 

našich detí, keďže finanč-
ných prostriedkov nie je 

nazvyš. Nádej svitla vyhlá-

Po hymne slovenskej republiky 

a slovách básnika sa prítomným 

V predvečer osláv 7. mája 
2015 sme  si oslavami pri Pa-

mätníku SNP na námestí obce, 

pripomenuli nezabudnuteľný 
odkaz druhej svetovej vojny. 

Oslavy sa konali za účasti čle-
nov SZPB v Málinci a hŕstky 

miestnych obyvateľov. 

      Dobrovoľníci v akcii  

Peter Mužík, Mgr. Ján Tokár, Anna Kančová, Mgr. Ivan Mucha 
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Obecný Úrad INFORMUJE 

Do plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 
2015 opäť navrhujeme akcie, ktoré sa nám nepodarilo pre 
nedostatok finančných prostriedkov realizovať v roku 2014, 
ktoré sme nedokončili v roku 2014, na ktoré sme podali žia-
dosti na finančné prostriedky na tento rok a ktoré vyplynuli zo 
súčasných potrieb obce. 

 
Navrhujeme nasledovné akcie: 

 
1. Odborné posúdenie verejnej kanalizácie v obci Málinec – akcia 

vyplynula z rozhodnutia Okresného úradu odbor starostlivosti o 
životné prostredie -predpokladané náklady 4800 € 

2. Rekonštrukcia zdravotného strediska –- v rozsahu zateplenie 
obvodového muriva, stropov, výmena okien a dverí na celom 
objekte, rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotechniky, ústred-
ného kúrenia, oprava strechy, úprava nádvoria, oprava oplote-
nia. Predpokladané náklady sú 356 tis €. Tieto všetky práce sa 
týkajú len časti bez bytov, nakoľko bytová časť nie je oprávnený 
náklad. Na túto časť bude podaná žiadosť na MF v rozsahu: 
oprava strechy, výmena okien a vstupných dverí za plastové, 
zateplenie a vonkajšia stierka – na finančnú čiastku maximálne 
13,5 tis €. Akcia prechádza z roku 2014 

3. Oprava miestnych komunikácií – oprava poškodených komuni-
kácií po obci – v rámci finančných možností obce náklady ne-
vieme   

4. Málinec, rekonštrukcia priepustov na Málinskom potoku – v 
rozsahu výmeny 6 ks rúrových priepustov za obdĺžnikové bene-
še v predpokladanej sume 185.380 € tis €. Bola podaná žiadosť 
o dotácie na rok 2015  na  Environmentálny fond. 

5. Zriadenie multifunkčného komunitného centra v obci Málinec – 
dokončenie akcie z roku 2014 v rozsahu dovybavenie -
prevádzkové stroje, vnútorné zariadenie, náradie firmou Elek-
tro-D Ján Obročník, Lučenec /8853,60 €/ - nábytok, interiérové 
vybavenie firmou D-nábytok Dedinská, Lučenec /9598,8 €/ - 
výpočtová telekomunikačná, komunikačná technika a infraštruk-

túra firmou MPR Systém, s.r.o.Poltár /11 605/. Uvedené firmy 
boli vybraté formou verejného obstarávania z roku 2014. Uve-
denie priestorov do prevádzky. 

6. Rozšírenie kamerového systému v obci Málinec– jedná sa o 
doplnenie vybavenia kamerovým systémom 6 ks kamier ďalšie 
lokality po obci - predpokladané náklady sú 5700 €. Na základe 
našej žiadosti nám bola odsúhlasená dotácia z Ministerstva 
vnútra SR vo výške 4.500 € s podmienkou spoluúčasti vo výške 
20% t.j. min. 900 €. 

7. Rekonštrukcia ČOV Málinec – v rozsahu: vypracovanie PD a 
vybavenie stavebného povolenia, predpokladané náklady sú 
440.tis € 

8. Rekonštrukcia MŠ – podkrovie – zvýšiť kapacitu MŠ vybudova-
ním podkrovia – 2 triedy a skladové priestory V prípade priazni-
vého vývoja rozpočtu alebo mimoriadneho získania finančných 
prostriedkov prevádzanie opráv na obecných budovách. 

9. prava  školskej jedálne – v rozsahu: oprava strechy, oprava, 
resp. výmena okien - náklady zatiaľ nevieme. 

10. Oprava budovy pošty – v rozsahu oprava strechy a omietok 
pivnice- náklady zatiaľ nevieme  

11. Oprava budovy spoločenského domu- v rozsahu: oprava stre-
chy, výmena okien a dverí- náklady zatiaľ nevieme  

12. Oprava pamätníka SNP- v rozsahu oprava poškodených častí  
sochy, automatu, vyčistenie - náklady zatiaľ nevieme  

13. Výstavba detského ihriska v starej škole – náklady zatiaľ ne-
vieme 

 
Ďalej navrhujeme realizáciu finančne menej náročných akcií podľa 
možností rozpočtu: 
1. Dokončenie chodníka v evanjelickom cintoríne 
2. Oprava chodníkov na Zdravotnej ulici 
3. Dostavba chodníka pri štátnej ceste oproti rod. domu Jána 

Petríka 
4. Úprava priestorov pre fitnes v starej škole a dovybavenie fitnes 
5. Oprava bytu na zdravotnom stredisku- oprava okien, podláh 

vnútorných omietok  
 
V Málinci dňa: 24.2.2015  
 
Predkladá: Ing. Igor Čepko - starosta obce 

Vypracoval:  Ing. Juraj Geľhoš – stavebný referent    

zabezpečenia požiarnej ochrany a drobných opráv súvisiacich s užívaním 
priestorov. 
 
Podmienky predloženia cenovej ponuky: 
1. Cenová ponuka musí byť doručená na Obecný úrad v Málinci do 
31.júla 2015 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s označením „Prenájom 
nebytových priestorov –neotvárať“. 
2. Cenová ponuka musí obsahovať: 
a) Presné označenie záujemcu  

 meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia 

 ak je žiadateľ právnická osoba – presné označenie firmy – 
meno, sídlo, IČO 

b) Presné označenie priestorov, ktoré si chce prenajať v zmysle zverej-
neného návrhu na prenájom. 

c) Navrhovanú výšku nájomného za m2 a rok prenájmu. 
d) Popis účelu využitia prenajatých priestorov. 
e) Navrhovanú dĺžku prenájmu. 
f) Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
 
3. Obec Málinec si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prenájmu, od-
mietnuť všetky cenové  ponuky, resp. prenájom zrušiť. 
 
4. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná priamo Obecné zastupiteľstvo 
v Málinci na svojom  najbližšom zasadnutí po stanovenom termíne na 
doručenie cenových ponúk. 
 
V Málinci, 15.6.2015 Ing. Čepko Igor - starosta obce 

 

Obec Málinec, so sídlom Málinec č. 474, v zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s 
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Málinci č. 1/2015, bodu  4/f, zo 
dňa 11.03.2015 zverejňuje 
 
Zámer na prenájom obecného majetku – nebytových priestorov,  s výzvou 
na predloženie cenových  ponúk 
 
Popis prenajímaných priestorov: 
Nebytové priestory na prízemí budovy Spoločenského domu v Málinci, 
súp.č. 84, o výmere 240,80 m2  podlahovej plochy plus príslušenstvo / 
chodba, WC/. 
 
Účel využitia priestorov: 
Poskytovanie služieb obyvateľstvu. 
 
Doba prenájmu: 
Na dobu určitú – maximálne päť rokov. 
 
Výška nájomného: 
V zmysle uznesenia 1/2015 bodu  4/f, zo dňa 11.03.2015 sa výška nájmu 
znižuje o 50% a to na minimálne 3,32 eur/m2 za rok počas prvého roku 
nájmu a minimálne 4,32 €/m2 za rok počas ďalších rokov prenájmu. 
 
Iné podmienky: 
Nájomca je povinný hradiť všetky služby spojené s prenájmom, včetne 



bytu do poradovníka na prideľovanie bytov 
l) Žiadosť o výpoveď nájomnej zmluvy dohodou firmy Pro Ange-

lum s.r.o. z priestorov ambulancie praktického lekára v budove 
zdravotného strediska v Málinci, ku dňu 31.5.2015 

m) Žiadosť o prenájom priestorov ambulancie praktického lekára v 
budove zdravotného strediska v Málinci pre žiadateľa firmu 
Medipen s.r.o. Gorkého 28, Rimavská Sobota, na činnosť po-
skytovania zdravotnej starostlivosti pre dospelých, so zaháje-
ním nájmu od 1.6.2015 

n) Zaradenie žiadosti Jany Kanckovej o pridelenie obecného bytu 
do poradovníka na prideľovanie bytov 

o) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, žiadateľa 
Jozefa Gabľasa, Mlynská 510/15 s ukončením nájmu 
30.6.2015 

p) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, žiadateľa 
Petra Gabľasa, Mlynská 510/15 na prenájom bytu č. 7  s 
ukončením nájmu 30.6.2015 

r) Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou, žiadateľa 
MUDr. Brémová Zuzana – Pro Angelum s.r.o. na prenájom ga-
ráže v areáli zdravotného strediska v Málinci, s ukončením ná-
jmu 31.5.2015 

s) Spolufinancovanie projektu Ministerstva vnútra SR pod ná-
zvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizova-
ných rómskych komunitách v obci Málinec“, výzva č. USVRK-
OKA-2015/000967, vo výške najmenej 10 % celkových opráv-
nených výdavkov 

t) Pozemky vo vlastníctve obce Málinec, ktoré sú vhodné na 
náhradnú výsadbu stromov v územnom obvode Málinec na-
sledovne: k.ú. Málinec, čísla parciel: 18/1, 20, 445, 446, 671, 
905, 907, 818, 584, 585, 905, 907, 773/1  

u) Pridelenie nájomného bytu č. 5 v bytovom dome Družstevná 
515/21 pre žiadateľku Adrianu Oláhovú, bytom Málinec, Na 
Vinici 388/1,  v termíne od 1.6.2015 

v) Realizáciu národného projektu ku zvyšovaniu prístupnosti 
širokopásmového internetu a vybudovania pasívnej optickej 
siete v obci Málinec 

z) Zaradenie žiadosti p. Erika Schlenca o pridelenie obecného 
bytu do poradovníka na prideľovanie bytov 

 
3. Ukladá:  

a) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 
2/e tohto uznesenia 

       Termín: máj 2015  
b) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 

2/f tohto uznesenia 
       Termín: máj 2015  
c) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/g tohto 

uznesenia 
       Termín: 31.7.2015 
d) OcÚ zabezpečiť účasť obce Málinec v projektoch podľa bodov 

2/i a 2/j tohto uznesenia 
       Termín: 30.8.2015 
e) OcÚ, ukončiť prenájom podľa bodu 2/l tohto uznesenia 
       Termín: máj 2015  
f) OcÚ, zabezpečiť prenájom priestorov podľa bodu 2/m tohto 

uznesenia 
       Termín: máj 2015  
g) OcÚ, ukončiť nájom dohodou podľa bodov 2/o a 2/p tohto 

uznesenia 
       Termín: jún 2015  
h) OcÚ, ukončiť prenájom podľa bodu 2/r tohto uznesenia 
       Termín: máj 2015  
i) OcÚ, zabezpečovať náhradnú výsadbu stromov na pozem-

koch určených v bode 2/f tohto uznesenia 
       Termín: trvalý 
j) OcÚ, zaradiť žiadosti do poradovníka na byty  podľa  bodov 

2/k, 2/n, 2/z  tohto uznesenia 
       Termín: máj 2015  
k) OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu  na prenájom bytu č. 5 v 

zmysle schválenia v bode 2/u tohto uznesenia 
       Termín: od 1.6.2015  
l) OcÚ, prejednať žiadosť Jána Kancku, bytom Vrecová 241, 

Málinec na nasledujúcom zasadnutí OZ 
       Termín: ako v texte 
 

Uznesenie č. 2/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 20. mája 2015 

 
1. Berie na vedomie: 

a) Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce za 
rok 2014 

b) Informácie o projektových možnostiach na elektronizáciu slu-
žieb pre občanov 

c) Informácie o možnostiach na rekonštrukciu verejného osvetle-
nia v obci 

d) Informáciu o vyradení a likvidácii prebytočného a neupotrebiteľ-
ného majetku obce 

e) Informáciu o činnosti Komunitného centra v obci Málinec 
f) Výpoveď nájmu z bytu v bytovom dome č. Mlynská 511/17 

nájomníkom Igorom Karlíkom nar. 23.9.1967 
g) Petíciu občanov obce za plné sprevádzkovanie autobusovej 

zastávky na Hlavnej ulici – horný koniec 
h) Petíciu občanov obce za majetkoprávne vysporiadanie  pozem-

kov pre potreby protipovodňových úprav Málinského potoka – 
horná časť 

i) Informáciu o podaní projektovej žiadosti na rekonštrukciu 
miestnej komunikácie v časti Stupník 

j) Oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie pro-
jektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania zá-
kladnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných 
zdrojov v bielych miestach Slovenska v rámci Operačného pro-
gramu informatizácia spoločnosti 

k) Informáciu o nariadení pojednávania na Okresnom súde v 
Prešove, vo veci navrhovateľa: Dubjel, SKP GasOil energine-
ering a.s. Slavomír, proti odporcovi obec Málinec o zaplatenie 
67830,--€ s príslušenstvom 

l) Informáciu o procese výberu dodávateľa na nadstavbu Mater-
skej školy v Málinci  

m) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2015 
n) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 2/2015     
o) Žiadosť Jána Kancku, bytom Málinec, Vrecová 241 ohľadom 

dodania betónových rúr  
 

2. Schvaľuje:  

a) Návrhovú komisiu v zložení:  
predseda – MVDr. Ľuboš Tatranský 
členovia – Ing. Víťazoslav Zákopčan, Mgr. Ľuboslav Jablonský 
b) Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2015 
c) Plnenie plánu investičných akcií k 31.3.2015 
d) VZN č. 2/2015 o ochrane ovzdušia  a poplatkoch za znečisťo-

vanie ovzdušia v obci Málinec 
e) Zámer na prenájom nehnuteľnosti v majetku obce o veľkosti 

80 m2, vedenej ako parcela č.795/1 v k.ú. Málinec 
f) Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, 

vedenej na LV 742, č.p. 383/54, orná pôda 207 m2, č.p. 5139, 
orná pôda 1129 m2, č.p. 5131/2, orná pôda 831 m2 , č.p.5134, 
orná pôda o výmere 646 m2, spolu 2813 m2. 

g) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec podľa § 
9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV 
742, č.p. 489/1 o výmere 120 m2 – ostatná plocha  za účelom 
umiestnenia garáže, vybranému záujemcovi, ktorým je Ján 
Mak, bytom Závadka nad Hronom – Paseka 630/13 na dobu 
určitú 10 rokov, za nájomné vo výške 0,15 €/m2/rok, so zača-
tím nájmu 1.6.2015 

h) Doplnenie cenníka za služby poskytované Obecným úradom v 
Málinci, položku 7 nasledovne: 

 Traktor KIOTI - 20,- €/ hodina - občania obce Málinec 

                        25,- €/ hodina - podnikatelia a cudzí občania 
 Nakladač BOBCAT - 20,- €/ hodina - občania obce Málinec 

                          25,- €/ hodina – podnikatelia a cudzí občania 
i) Účasť obce Málinec v národnom projekte „Dátové centrum 

obcí a miest DCOM“ a jeho finančné zabezpečenie 
j) Účasť obce Málinec v národnom projekte „Integrované obsluž-

né miesta a jeho finančné zabezpečenie 
k) Zaradenie žiadosti p. Zory Balogovej o pridelenie obecného 
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Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 20. 05. 2015 

 

4. Podporuje: 

a) Požiadavku občanov obce Málinec na plné sprevádzkovanie 
autobusovej zastávky na Hlavnej ulici – horný koniec 

b) Požiadavku občanov obce Málinec na majetkoprávne vyspo-
riadanie pozemkov pre potreby protipovodňových úprav Málin-
ského potoka – horná časť 

 
5. Doporučuje:  

a) Starostovi obce, podniknúť potrebné kroky pre zabezpečenie 
plnej prevádzky autobusovej zastávky na Hlavnej ulici – horný 
koniec 

b) Starostovi obce, urgovať SVP š.p. Banská Bystrica, aby čo 
najskôr začal s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov pre 
úpravu hornej časti Málinského potoka 

 
6. Neschvaľuje: 

a) Žiadosť o prehodnotenie výšky dlhu firmy KOMA&KOMA s.r.o. 
Málinec 477 

b) Žiadosť obyvateľov Lipovej ulice na montáž spomaľovačov 
 
V Málinci, 21.5.2015, Ing. Čepko Igor, starosta obce 
 
 
 
 
 
Ing. Zákopčan Víťazoslav – oslovili ho občania bytovky č. 480, 

ktorí majú problémy - pri prívalových dažďoch im podmáča bytov-
ku, vlhnú im pivnice a tiež byty na prízemí, voda stojí pred bytov-
kou 480 
Ing. Michalove Iveta – uviedla, že v minulosti bola pred záhradou 

/Grexovka/ urobená šachta, ktorá je v súčasnom období nefunk-
čná, od bytového domu 515 je cesta vyvýšená a voda steká dolu a 
stojí pred bytovkou 480, nemá kam odtiecť 
Bc. Starove Jozef -   bolo by dobré označiť križovatku Podhradská 

ulica – Kostolná ulica, treba umiestniť dopravnú značku „Daj pred-
nosť v jazde“ na Podhradskú ulicu. 
- Mal otázku, či sme už vybrali nejakého správcu obecnej chaty. 
- Ministerstvo ŽP vydalo výzvu na likvidáciu čiernych skládok, žia-
dosť je potrebné predložiť do 17.7.2015  
- DHZ  nedostáva pravidelne na účet finančné prostriedky z roz-
počtu obce 
Ing. Michalove Iveta – odpovedala - funguje to tak, že keď si po-

žiadajú, hneď sa im posielajú na účet, tak ako TJ 
Mgr. Jablonský Ľuboslav – opäť pripomienkoval otváranie čakár-

ne detskej ambulancie aspoň o 9.00 hod, aby mamičky nemuseli  s 
deťmi čakať vonku, hlavne v zlom počasí bočné ulice Mlynskú, 
Novú a Urbársku aktivační pracovníci nezametali bolo by dobré 
upozorniť Ivana Búdu, aby si odstránil osobný automobil, ktorý 
parkuje pred bytovkou 511, keďže tam už nebýva, mal pripomienku 
ku separovaniu pneumatík 
starosta  odpovedal – nie je povinnosťou obce separovať pneu-

matiky, občania ich však môžu odviesť na skládku TKO do Brez-
ničky 
Janšto Juraj - opäť pripomienkoval opílenie suchých haluzí na 

lipách na Lipovej ulici, v Stupníku bol spílený zdravý 200-ročný 
dub, ktorý nikoho neohrozoval, treba porobiť výtlky pri moste pred 
CBA v dedine bolo by dobré umiestniť betónovú čakáreň, ktorá 
bola predtým na námestí do Ipľa k Júliusovi Kurčíkovi, je tam ko-
nečná pre autobusy, ľudia sa nemajú kam ukryť v zlom počasí, 
aspoň by sa to skultúrnilo, je tam stará rozbitá čakáreň 
- treba sa zaoberať projektom, ktorý rieši bytový problém sociálne 
slabších skupín občanov výstavbou nájomných bytov nižšieho 
štandardu, nakoľko žiadostí pribúda 
- pri zastávke SAD chata Ipeľ – Línie je kontajer, ktorý znečisťuje 
náš kataster, vietor rozfukuje odpad – umiestnila ho tam obec Ko-
kava n/Rim. – treba to riešiť uzatvoreným kontajnerom 
-  nemáme v obci detské ihrisko pre mamičky s  malými deťmi 
starosta odpovedal – detské ihrisko budeme  robiť v starej škole, čo 
sa týka výrubu duba v Stupníku, mali sme  povolenie na výrub 
Ing. Faťara Jaroslav – cesta zo Školskej ulice smerom na Hlavnú je 
neprehľadná, treba tam uložiť zrkadlo, prekážajú dreviny pri bytov-
ke 222 
- Juraj Kancko zo Školskej ulice má na pozemku starý el. stĺp s 

lampou, ktorý je nefunkčný – treba ho odstrániť, zavadzia tam 
Ing. Michalove Dušan – priepust za Jánom Turicom je zarastený, 

upchatý – treba to vyčistiť, je nefunkčný, pred domom p. Semano-
vej chýba dopravná značka „Hlavná cesta“   
Ján Kvasnica – v administratívnej budove sklárne, ktorá je prázd-

na, by mohli byť sociálne byty 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 3/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného 

dňa 26. júna 2015 
 

 
1. Berie na vedomie:   

a) Informáciu o plnení uznesení OZ 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce 

Málinec za rok 2014 
c) Auditorskú správu o overení účtovnej závierky obce Málinec 

za rok 2014 
d) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 

3/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce Málinec 
e) Informáciu starostu o prvom súdnom pojednávaní s firmou 

GasOil, konaného 25.6.2015 na Okresnom súde v Prešove  
f) Informáciu starostu o stave prípravy rekonštrukcie MŠ v Málin-

ci 
2. Schvaľuje:  

a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ján Kvasnica 
       členovia –  Ing. Jaroslav Faťara. MVDr. Ľuboš Tatranský 
b) Rozpočtové opatrenie č.3/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce 

Málinec 
c) Záverečný účet obce Málinec za rok 2014 a celoročné hospo-

dárenie obce Málinec za rok 2014 bez výhrad 
d) Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle zákona č. 

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

e) Použitie prebytku zisteného podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  znení zmien po 
vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR v sume 41.092,84 € 
a prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 
326,13 € a po  vysporiadaní zostatku finančných operácií na 
tvorbu rezervného fondu za rok 2014 v sume 32.335,78 € a 
tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2014 v sume 1.319,04 € v 
zmysle § 15 uvedeného zákona.  

f) Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na úhradu fa.č. 2014 
070 firmy Spodstav s.r.o. Lučenec v zostávajúcej sume 
2865,60 € podľa § 10, ods.9 zákona č. 583/2004 Z.z. 

g) Čerpanie prostriedkov rezervného fondu na rekonštrukciu 
Kostolnej ulice, na vlastný vklad pri kapitálových výdavkoch pri 
rekonštrukcii MŠ 

h) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 
9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV č. 
742, p.č.795/1 o výmere 80 m2  – ostatné plochy, vybranému 
záujemcovi, ktorým je Ladislav Oláh nar. 3.4.1974, bytom        
Málinec, Za lesami 473/36 na dobu určitú 10 rokov, za nájom-
né vo výške 0,15 €/m2/rok so začatím nájmu 1.7.2015 

i) Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 
9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., ktorá je zapísaná na LV č. 
742, p.č. 383/54 – orná pôda o výmere 207 m2, p.č. 5139 – or-
ná pôda o výmere 1129 m2, p.č.5131/2-  orná pôda o výmere 
831 m2, p.č. 5134 – orná pôda o výmere 646 m2, výmera spolu 
2813 m2 vybranému záujemcovi, ktorým je Igor Findra nar. 
5.2.1973, bytom Málinec, Hlavná 113/75, na dobu určitú 10 ro-
kov za nájomné vo výške 30,--€/ha/rok, so zohľadnením inflá-
cie, so začatím nájmu 1.7.2015 

j) Zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa § 9a, ods.1, písm.c, 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, ktorá je vo vlastníctve 
obce Málinec, vedená na LV 742, parcela registra E č. 5157/4 
– orná pôda o výmere 229 m2 a parcela registra E č. 5158/2 – 
záhrada o výmere 24 m2, formou priameho predaja. Cena ne-
hnuteľnosti je najmenej vo výške hodnoty nehnuteľnosti stano-
venej podľa znaleckého posudku s podmienkou, že kupujúci 
uhradí náklady na spracovanie znaleckého posudku a tiež ná-
klady spojené s prevodom vlastníctva. 

k) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia č. 2.2 OP KaHR 
na realizáciu projektu Modernizácia sústavy verejného osvet-



O Z N A M 
Obec Málinec hľadá členov 

Redakčnej rady - Málinského spravodajcu 
Viac informácií  na OcÚ Málinec u p. Kančovej 

lenia, ktorý je realizovaný obcou Málinec, zabezpečenie reali-
zácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskyt-
nutia pomoci  

l) Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podá-
vaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. ako vnútorný predpis 

m) Žiadosť MUDr. Zuzany Wirtschafterovej, Podháj 57, Banská 
Bystrica o pridelenie bytu v budove Zdravotného strediska v 
Málinci č. 59, so začatím prenájmu od 1.9.2015 

n) Žiadosť Andrey Rovňanovej, bytom Kostolná 509/35 o sklado-
vé priestory s výmerou 11 m2, so začatím prenájmu od 
1.7.2015 

o) Zaradenie obce Málinec do územia verejno-súkromného part-
nerstva MAS HORNOHRAD  

p) Dodatok č. 3, k Vnútornému predpisu o evidovaní odpisovaní a 
účtovaní majetku ZŠ v Málinci č. 4/2008 

r) Odpísanie daňovej pohľadávky na daň z nehnuteľnosti za 
daňový subjekt: Slovglass a.s. v konkurze, Ul. 13. januára, 987 
01  Poltár vo výške 135,24 € 

s) Zriaďovaciu listinu Komunitného centra v Málinci 
t) Dotáciu  z rozpočtu obce pre Mikroregión Hornohrad vo výške 

603,33 € 
u) Pridelenie bytu č. 7 v bytovom dome Mlynská 510/15 po Pet-

rovi Gabľasovi pre Zoru Balogovú, bytom Málinec, Potočná 
420/18, od 1.7.2015 bytu č. 2 v bytovom dome Mlynská 

510/15 po Jozefovi Gabľasovi pre Erika Schlenca, bytom Máli-
nec, Na Vinici 388/1, od 1.7.2015 bytu č. 8 v bytovom dome 

Mlynská 511/17 po Igorovi Karlíkovi pre Jána Najmajera, by-
tom Málinec, Družstevná 515/21, od 1.8.2015 

v) Pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome Družstevná 515/21 po 
Jánovi Najmajerovi pre Jozefa Illéša, bytom Málinec, Druž-
stevná 515/21 od 1.8.2015 bytu č. 4 v bytovom dome Druž-
stevná 515/21 po Jozefovi Illéšovi pre  
1. Janu Kanckovú, bytom Málinec, Mlynská 511/17 
2. Erika Oláha, bytom Málinec, Sklárska 389/7 od 1.8.2015  

z) Reprodukčnú obstarávaciu cenu vo výške 1,-€ v zmysle Daro-
vacej zmluvy zo dňa 26.6.2015, od Zuzany Gallovej r. Siviče-
kovej, bytom L. Novomeskéhoč.2702/21, Pezinok.    

 
3. Ukladá:  

    OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu obce podľa schváleného 
rozpočtového opatrenia 
       Termín: trvalý  
a) OcÚ, zabezpečiť použitie prebytku zisteného podľa zákona č. 

583/2004 Z.z. v zmysle bodu 2/e tohto uznesenia 
       Termín: rok 2015  
b)  OcÚ, zabezpečiť čerpanie prostriedkov rezervného fondu 

podľa bodu 2/f tohto uznesenia 
       Termín: rok 2015  
c) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/h tohto 

uznesenia 
       Termín: júl 2015 
d) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/i tohto 

uznesenia 
       Termín: júl 2015  
e) OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle 

schválenia v bode 2/j tohto uznesenia 
       Termín: júl 2015  
f) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľností v zmysle schválenia 

v bodoch 2/m a 2/n tohto uznesenia 
      Termín: ako v texte 
g) OcÚ, zabezpečiť odpísanie pohľadávky v zmysle schválenia v 

bode 2/r tohto uznesenia 
      Termín:  trvalý 
h) OcÚ, dať vypracovať ponuku na rekonštrukciu ŠJ 
      Termín: august 2015  
i) OcÚ, zabezpečiť pridelenie bytov v zmysle schválenia v bo-

doch 2/u a 2/v tohto uznesenia 
       Termín: ako v texte 
j) OcÚ zaradiť do majetku obce dar od Zuzany Gallovej r. Siviče-

kovej v zmysle bodu 2/z tohto uznesenia 
       Termín: rok 2015  

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  

zastupiteľstva v Málinci dňa 26.6.2015 
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4. Prijíma:  

    Dar do svojho výlučného vlastníctva od Zuzany Gallovej rod. 
Sivičekovej, bytom L. Novomeskéhoč. 2702/21, Pezinok, a to ne-
hnuteľnosti vedené na LV č. 487 k.ú. Málinec, parcely registra „C“ 
evidované na katastrálnej mape: p.č. 543 záhrady vo výmere 133 
m2, podiel 1/1-ina, p.č. 544 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
263 m2, podiel 1/1-ina, stavba: rodinný dom so súp.č. 264 stojaci 
na CKN p.č. 544, podiel 1/1-ina.  
 
V Málinci, 1.7.2015 Ing. Čepko Igor, starosta obce 
 
 
 
 
 
Bc. Jozef Starove – bolo by dobré  zabetónovať rámy v chodníku 

na poklopoch pred ZŠ a Urbárom, aby nedošlo k úrazu 
Oslovila ho p. Adriana Podhorová, či by bolo možné naviesť zemi-
nu, ktorá je na skládke pri zákrute k jej rodinnému domu, aby si 
mohla upraviť terén 
Pozemok pod zberným dvorom, by bolo dobré odkúpiť od p. Kan-
cka späť do vlastníctva obce, aby sme nemuseli platiť prenájom 
Juraj Janšto - pochvalne sa vyjadril na reláciu „Zvony nad kraji-

nou“, navrhuje občanom p. Jakubovi a p. Kováčovi udeliť pochval-
ný list starostu obce, bolo to na úrovni, ohlasy občanov boli dobré 
Ing. Michalove Dušan – navrhuje vyhodnocovať pripomienky 

poslancov zo zasadnutia OZ, aby vedeli, čo bolo splnené a čo nie 
Mgr. Ľuboslav Jablonský – stále pripomienkuje zametanie ulíc, 

Mlynská a Urbárska ešte neboli pozametané, pri Kovalančíkovcoch 
na Mlynskej ulici a tiež pred domom Juraja Čániho je  v potoku 
veľký nános zeme,  
- kanál za bytovkami 510 a 511 je zarastený 
Kvasnica Ján-v časti Huta zatápa bytovku č. 382, treba to vyriešiť 
Starosta odpovedal – rúra  pri p. Sliackom sa pravidelne čistí, 

ideme robiť šachtu  v záhrade p. Romana Fodora 
Bc. Jozef Starove – treba upozorniť Urbár, majú tam  skládky, 

treba to vyčistiť od zbytkov kôry, aby to nesplavovalo  
Ing. Faťara Jaroslav – p. Kancko Ján vo Vrecovej ulici požaduje 

20 m betónových rúr Ø 40, ktoré si chce uložiť do kanála  popred  
dom, nakoľko mu tečie voda do základov domu, voda sa stráca 
pod mostíkom, ďalej nejde, má praskliny v dome 

 

Dlžníci na obecných bytoch, ktorí dlhujú za nájomné 

a služby spojené s užívaním bytu ku dňu 14.7.2015 
finančnú sumu vyššiu ako 160 €. 

 

Meno a priezvisko číslo domu Dlžná suma v € 

Igor Karlík 511 2204,60 

Ivan Búda 511 1453,16 

Igor Oláh 515 1290,1 

Stanislav Kovalančík 510 1264,95 

Jana Becániová 511 1021,16 

Juraj Gúgľava 130 803,34 
 

Ostatní dlžníci:  
 
Koma & Koma s.r.o. Málinec, za prenájom Spoločenského 
domu v Málinci – dlh v sume 3671,33 € 
 
V Málinci 14.7.2015  Ing. Igor Čepko - starosta obce 



povolanie v živote?  
Tieto tri otázky si kladú určite všetci deviataci a 
myslím, že väčšina z nás deviatakov sa už 
pomaly ale isto zamýšľa nad tým, akú školu 
bude navštevovať. Lenže na to, aby sme mohli 
chodiť do našej vysnívanej školy, musíme mať 
priemery a musíme napísať monitor a prijímacie 
skúšky tak, ako to daná škola vyžaduje. Ale čo 
keď jeden alebo obidva z tých priemerov nevy-
hovujú? Čo potom? Potom nás môžu postihnúť 
rôzne myšlienky. Ako nakoniec v živote skon-
čím? Budem len obyčajný verejno-prospešný 
pracovník alebo smetiar? Mal som na to myslieť 
skôr a učiť sa, aby mi ten priemer vyhovoval? 
Ak nevyhovuje, je zrejme neskoro a ostáva už 
len dúfať, že sa niečo zmení. Samozrejme, nie 
priemer. Ten sa už zmeniť nedá.  
A čo mládež a technológie? Mobily, notebooky, 
tablety... Toto je závislosť väčšiny dnešných 
detí. Je to dobré a účinné alebo je to zlé a kazí 
nás to? Ľudia staršej generácie majú na to 
jednotvárny pohľad, pretože žili v dobe, kde 
neexistovali žiadne notebooky ani tablety. Je 
pre nich šokom, ako rýchlo idú všetky techno-
lógie do popredia, pretože za čias ich detstva 
neboli na takúto dobu zvyknutí. Možno 1 z 20 
starších ľudí povie, že dnešná moderná doba 
sa mu páči. Ale ako to vnímajú naši rovesníci? 
Určite sa to veľa mladým ľuďom, ktorí sa pohy-
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Predstavujeme Vám časo-
pis, ktorý pripravili žiaci 9. 
ročníka. 

ZZZááákkklllaaadddnnnááá   ššškkkooolllaaa   
 

 

SLOVO NA ÚVOD  
 
 
 
 
 
 
Občas máme dlhé večery, a tak 
sme sa rozhodli, že ich Vám — 
Málinčanom skrátime prostred-
níctvom našej netradičnej, jedinej 
a jedinečnej, nepredajnej a ex-
kluzívnej dvojstrany, ktorej au-
tormi sú výlučne žiaci 9. triedy 
našej školy.  

Na jednej z hodín informatiky mali moji žiaci za 
úlohu publikovať na webe svoj prvý blog (inter-
netový článok, ktorým vyjadrujú svoj názor na 
niečo.) Vtedy nám skrsla v hlavách myšlienka 
dať tieto články dohromady a vydať ich ako 
vlastný časopis, publikáciu. Zahrali sme sa teda 
na riadne hustých, ťažko platených investiga-
tívnych novinárov jedného nenormálne čítané-
ho (v skutočnosti neexistujúceho) časopisu.  
Každý si vybral tému, ktorú sám uznal za vhod-
nú. Obsah článkov nepodliehal žiadnej cenzúre 
a myšlienky autorov sú 100% autentické. Rov-
nako originálny je aj ich štylistický prejav, preto 
tu nájdete články na rôznej slohovej „úrovni“. 
Gramatickú úpravu si robili žiaci sami navzá-
jom. Inak by to bolo v niektorých prípadoch 
riadne „veselé“. Chyby sa teda určite nájdu. Ale 
o to vôbec nejde!  
Prosím , aby ste autorov za ich prípadné sloho-
vé nedostatky nesúdili, nezosmiešňovali, nepo-
nižovali (aj tak im to bude jedno)! Nie každý je 
„spisovateľ“. A svoje názory sa iba začali učiť 
vyjadrovať a dávať ich „na papier“.  
Tak poďme nato!  

 

sa určite ani nezaoberajú. 
Jean Paul mal pravdu v citáte, ktorý napísal: 
"Ani jedno obdobie nie je spokojné s vlastným 
časom: mladí chcú lepšiu budúcnosť ako je 
prítomnosť a starí túžia po minulosti." 
Ak ľudia chcú zmeniť svoju budúcnosť, mali by 
najskôr začať u seba. Lebo ak nás netrápi 
budúcnosť ľudstva, tak potom neviem koho. 
Mali by sme sa spamätať a to čo najrýchlejšie, 
lebo potom už môže byť neskoro. 

 

 

bujú okolo pätnásteho roku života páči. Mládež 
predsa nemôže za to, aká ja doba a tak sa jej 
prispôsobuje. Žijeme v dobe, kde sa žije úplne 
inak ako pred 50 rokmi. Nikto nevie, čo bude o 
rok, o dva či o tri.  
Je takmer samozrejmé, že doba sa bude stále 
rozvíjať. Preto by si mali už žiaci ôsmej triedy 
dobre zvážiť, či sa budú učiť, aby im vychádzali 
priemery alebo či chcú v dospelosti zametať 
chodníky.  
A keď si to poniektorí už terajší deviataci v 
ôsmej triede neuvedomili, je predpoklad, že keď 
im nevychádza priemer z koncoročného ôs-
mackého vysvedčenia, nepomôže im už ani 
polročné deviatacke vysvedčenie so samými 
jednotkami. Treba si uvedomiť, že život nie je 

vždy fér. :) 

Adriána Findrová 
 
NAŠA BUDÚCNOSŤ 
Generácia ľudia sa stále mení 
a vyvíja. V popredí je veda, 
technológie a taktiež aj civilizácia. Ľudia sa 
starajú viac o seba a kladú dôraz na svoje 
potreby. 
Ak budú ľudia pracovať ťažko od rána do 
večera a nebudú sa zaujímať o svoje deti, o 
svojich priateľov či rodinu len preto, aby naplni-
li svoj pocit nedostatku, neviem si predstaviť, 
čo bude s takými ľuďmi. Je veľa takých prípa-
dov. Rodičia sa nezaujímajú o svoje dieťa, je 
im jedno, čo robí, ako sa má alebo či niečo 
nepotrebuje. Sústredia sa len a len na seba. 
Potom aby sa ľudia nečudovali, čo z tých detí 
vyrastie. Dnešné deti zaujíma len internet, 
médiá, telefóny, alkohol či cigarety. Je to 
smutné, veď predsa nie sú našou budúcnos-

ťou deti? Nie je potreb-
né sa nám venovať? Či 
zaujímať sa o naše 
vzdelanie? Ak to ľudia 
nevnímajú takto, neviem 
si predstaviť, ako to 
bude o dvadsať či trid-
sať rokov. Ako nás 
môžu motivovať dospelí 
ľudia, keď sa poniektorí 
správajú horšie ako 
deti?! Ako môžeme 
zmeniť svoju zlú prítom-
nosť na dobrú budúc-
nosť, keď nemáme 
žiadny vzor?! Ak ľudí 
netrápi, ako žijú v prí-
tomnosti, budúcnosťou 

Michaela Detvanová 
 

AKO VNÍMAJÚ ŽIVOT 

DEVIATACI? 
Na akú školu by som chcel/a 
ísť? Na akú školu sa nakoniec 
dostanem? Aké bude moje 

Ján Vilhan 

 
FUTBAL AKO 
DROGA 

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým čo je 
futbal, futbal je niečo neopísateľné , keď kopne-
te raz do lopty ,tak sa vám srdce roz-búši na 
tlak, ktorý vo vás prúdi a chcete v tom pokračo-
vať . 
Futbal je ako droga, ktorú keď raz zažijete 
neviete prestať, preto som sa zamyslel nad 
touto témou, lebo futbal ma fascinuje, keď máte 
voľno v robote, alebo keď prídete zo školy, tak 
porozmýšľajte nad niečím, čo budete robiť a 
prvé čo vás napadne je futbal táto hra je proste 
neopísateľná keď začnete bežať cez ihrisko 
prvé čo chce-te spraviť je dať gól, ktorý zname-
ná pre futbal víťazstvo . 
Na túto tému nemám veľa slov, moje slovo je 

práve I LOVE FUTBAL. 

Daniela Semanová 
 

AKO VNÍMAJÚ MLADÍ 
NEZAMESTNANOSŤ? 
Čo je to vlastne tá nezamest-
nanosť? Nezamestnanosť sa 
považuje za najväčší problém 
súčasnosti. Na Slovensku je približne 14% 
nezamestnaných ľudí. Toto číslo je dosť veľké 
a ešte strašnejšie je to, že menšiu polovicu 
tvoria mladí ľudia. Mladí ľudia problém vnímajú 
dvomi spôsobmi: 
1. Nevnímajú ho vôbec, nehľadajú si žiadnu 
robotu a naďalej visia rodičom na krku. 
2. Riadia sa podľa jednoduchej vety. Keď nie je 
robota tu, hľadám ju inde. Viac ako štvrtina 
mladých ľudí cestuje do zahraničia za robotou. 
Idú, skúsia a niektorým sa to tam až tak zapáči, 
že sa vracajú domov niekedy len na vianočné 
sviatky. 
A najlepšie na tom je, keď sa starí ľudia začnú 
sťažovať, že im nebude mať kto robiť na dô-
chodky. Lenže to nie je vina mladých. Je to vina 
štátu, ktorý nedokáže zabezpečiť pracovné 
miesta pre väčšinu ľudí. 

Pokračovanie na strane 10 
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Ivan Illéš 
 

DETI A DROGY 
Deti a drogy každý z nás sa 
asi stretol s tým, ako počul, 

že sa zase nejaký chlapec zdrogoval. Dokonca 
nedávno zomrel jeden chlapec na to, že fajčil 
alkohol. 
Je veľa druhov drog ako napr. marihuana, 
hašiš, kofeín, alkohol, nikotín, kokaín, heroín, 
ale môžu to byť aj menej škodlivé drogy, ako sú 
napr. hranie na počítači, tipovanie, jedenie 
sladkostí. Teraz je pre deti kupovanie drog 
maličkosťou. V obchode vám predajú drogy ako 
sladkosti, nemajú s tým žiaden problém hlavná 
vec že zarobia. Málo kto nepredá dieťaťu drogy 
to je jedno akého druhu. 
Väčšinou deti, čo mali v rodine nejaký problém, 
brali drogy a berú. Chcel by som sa opýtať 
každého čo droguje, že prečo to robí a čo z 
toho má?! Ale niektorí majú svoju drogu slad-
kosti. Keby že ju nemajú, sú podráždení a 
nesústredení. Ale ako som hovoril, to je ten 
lepší prípad. 
Najviac je takých, čo berú nikotín a alkohol .To 
sú najdostupnejšie drogy zo všetkých. Také 
ako marihuana, kokaín, hašiš... sú menej do-

stupné. Ale i tak sa dajú zohnať od hoci koho. 

Tamara Illéšová 
 
DETI A ALKOHOL 
Alkohol by nemali piť mla-
diství, ale v tomto svete je 

to úplne naopak. Hocikedy vidíme ako sa opíja-
jú 12-13-ročné deti a potom nevedia čo robia. V 
škole sa tým chvália, že boli opití a že ten 
spadol napr. do jarku a to nie je na smiech. Je 
to na plač ! 
To je rodičovská ukážka, aký majú o nich záu-
jem a že s tým nič nerobia, a nechajú ich tak, 
aby sa opili do bezvedomia, a museli by ísť do 
nemocnice na výplach žalúdka. Je to hanba, že 
ešte aj tí rodičia im nalievajú alkohol a s nimi si 
ešte vypijú a smejú sa na tom, že ich syn/dcéra 
sa tam váľa po zemi!! Tí rodičia majú svojim 
deťom ukázať ako sa má chovať, aby ani ten 
alkohol nemali chytiť do rúk. 
Je hrozné, že pred rodičom sa opíja jeho dieťa, 
ktoré nedosiahlo 18 rokov. 

Ján Najmajer 
 

PREČO POČÚVAM 

HUDBU ? 
Hudba je môj život. Bez 

hudby nevydržím ani jeden deň. Hudba ma 
strašne ukľudňuje. 
Často mi zlepší náladu, keď ju mám zlú. Hudbu 
počúvam aj vtedy, keď mám náladu dobrú (ako 
som to už povedal v predchádzajúcich vetách) 
nevydržím ani jeden deň bez hudby. 
Počúvam také pesničky, ktoré sú v tejto dobe 
normálne. Nepočúvam žiadne ľudovky ani staré 
pesničky. Takže pre toto počúvam hudbu. 

Ľubomír Rovňan 
 

ČO SI MYSLÍM O 

PRIEMEROCH 

Tento školský rok bol vydaný nový zákon 
o priemeroch, v ktorom je napísané, že žiaci 
musia mať priemer z koncoročného vysvedče-
nia z 8.triedy a osobite z polročného z 9.triedy 
do 2,75 ak chcú ísť na maturitný odbor. 
V minulosti sa na maturitný odbor dostávali 
žiaci s hrozným priemerom a ešte sa chválili, že 
ich tam zobrali. Čiže ten zákon zaručuje, že sa 
tam nedostane hocikto. Ale prečo to dali oso-
bitne? Prečo by mal dostať vysokoškolák 
opravný termín a obyčajný žiak zo základnej 
školy nemohol? Veď sa môže snažiť celý polrok 
v 9.triede a zabrať natoľko, aby mal ten priemer 
ktorý má spĺňať. Teraz ten žiak nemá žiadnu 
motiváciu sa učiť. Lebo načo sa má učiť, keď už 
nemá inú možnosť ako ísť na 3-ročný odbor 
bez maturity, kde ho zoberú aj s horším prieme-
rom ako je 2,75. Ale môže to tak spraviť, že sa 
bude snažiť, pôjde na 3-ročný odbor a potom 

prestúpi do maturitnej triedy 

Adam Findra 
 
ŠPORT A POČÍTA-

ČE 
Môj názor na dnešný šport 

a počítače. Začal by som tým, aký dnes má 
mládež vzťah k športu a aký k počítačom. 
Dnešná mládež len sedí doma pred počítačom 
radšej ako by si mala ísť zahrať napr. futbal, 
volejbal či pingpong. 
Dnes už nešportujú tak ako kedysi. Dnes už 
všetko robí za nich počítač. Stiahnu si hru a 
strávia doma nad ňou pol dňa. Ak si zvyknú na 
počítač je veľmi ťažké ich od toho od učiť. Dnes 
už nie je toľko športovcov ako kedysi. Teraz idú 
peniaze len do mobilov, počítačov alebo table-
tov. Ak si zvyknú deti na počítač, treba ich čo 
najskôr od toho odučiť. Radšej nech si idú 
zahrať futbal a iné športy ako presedieť ten čas 
nad počítačom. Mládež potom nevládze na 
telesnej behať sú unavení, znudení a nič sa im 
nechce robiť. 
Je dobré aj to, že sú tie počítače v dnešnej 
dobe lebo nám uľahčia práce s domácimi úlo-
hami a podobne. Ale nie je to dobré, keď sa to 
preháňa. Najväčšie strávenie za počítačom u 
mládeži je hrať hry alebo chatovať na faceboo-
ku. Teraz už má pomaly aj sedem ročné dieťa 
facebook a to sa mi nepáči. Sú tam aj nevhod-
né veci, ktoré by nemalo vidieť malé dieťa. 
Radšej zobrať do ruky loptu a stráviť aj tri hodi-
ny na ihrisku ako celý deň "zabiť" hraním na 
počítači. Prospeje to len vášmu zdraviu. Neuš-
kodí si zahrať aspoň tú hodinu na počítači 
nejaký futbal, ale netreba to naozaj s tým hra-
ním preháňať. Toto bol môj názor na dnešnú 
mládež ako sa v dnešnej dobe venuje počíta-

čom a ako športu. 

Andrej Berky 
ŽIVOT MLADÝCH 
Každý z vás asi raz roz-
mýšľal, aký je vlastne život 
mladých?. Sú to tí istí mladí 

ako pred niekoľkými rokmi boli vaši rodičia, starí rodičia? 
Keď si poviete túto otázku asi by každému malo dopnúť, že 
nie. Mládež sa úplne zmenila, niektorí hovoria, že je to 
dobou a niektorí, že výchovou rodičov. Ja by som bol asi 
za obidve, myslím, že výchova je to najdôležitejšie a mys-
lím, že aj doba má s tým niečo spoločné. Asi každý vie, že 
doba sa zmenila a tak isto aj ľudia s ňou. 
Máme tú dobu kde deti pijú, fajčia, fetujú. Každý by si mal 
uvedomiť, že toto je spôsobené výchovou rodičov alebo 
venovaniu času s deťmi. Ale sú aj také prípady, kde deti 
majú dobrú výchovu, trávia čas s rodičmi ale aj napriek 
tomu to niektorí robia. No sú deti, ktoré majú svoj cieľ a 
chcú niečo dokázať a to je dobre. Život mladých sa veľmi 
zmenil, majú to čo niektorí nemohli mať v inej dobe a 
niektorí si to ani nevážia. V tejto dobe je život mladých 
zvláštny niektorí si vedú dobre no a niektorí zle. 
Hádam vás tento článok potešil a hádam, že v tom nájdete 
niečo pravdivé. 

 

MILÍ ČITATELIA, 
obraciame sa na Vás prosbou, spolupracu-
jeme pri príprave unikátnej publikácie, ktorá 
zachytáva druhú svetovú vojnu v hornom 
Novohrade a Kokavsku očami kronikárov a 
našich predkov. Nakoľko na jej dokončenie 
nemáme dostatok prostriedkov, prosíme 
Vás o pomoc a prispenie aj malej finančnej 
čiastky, vďaka čomu budeme môcť túto 
publikáciu dokončiť a vydať. 
 
Získať potrebný finančný obnos na vydanie 
tejto knihy sme sa rozhodli aj prostredníc-
tvom internetovej platformy, ktorá umožňuje 
získať financie na štart takýchto projektov. 
V nasledujúcom linku: 
https://www.startovac.cz/projekty/zazili-sme-
vojnu/ 
sa môžete dozvedieť viac informácií o pro-
jekte a dôvodoch, prečo prispieť na tento 
projekt. Prostredníctvom tejto webstránky je 
možné aj svojím finančným darom prispieť. 
 

 
 

 

ĎAKUJEME ! 

https://www.startovac.cz/projekty/zazili-sme-vojnu/
https://www.startovac.cz/projekty/zazili-sme-vojnu/


• Nedovoľte nikomu, aby vás 
nútil niečo podpísať. Vždy si žiadajte 
čas na preštudovanie zmluvy, prípad-
ne, že si k preštudovaniu zmluvy zavo-
láte príbuzných a s nimi sa o výhod-
nosti zmluvy poradíte. 
 

Ako si dávať pozor pri nákupoch: 
• Svoju kabelku noste blízko 
tela, nie na ramienkach, nedávajte si ju 
ani do nákupného vozíka. Peňaženku 
nedávajte navrch nezapnutej tašky.  
• Nenoste so sebou väčšiu 
sumu peňazí, na platenie používajte 
platobné karty.  
• Počas vyberania peňazí z 
bankomatu si dávajte pozor, aby vás 
niekto nesledoval. Vyberte si banko-
mat, ktorý je dobre osvetlený, dávajte 
pozor, či vás niekto nesleduje príliš 
zblízka. Finančnú hotovosť aj kartu 
hneď po ukončení transakcie bezpeč-
ne uschovajte. Ak zistíte jej stratu ale-
bo odcudzenie, okamžite to nahláste 
banke, ktorá kartu vydala, z dôvodu jej 
zablokovania a v prípade krádeže na-
hláste túto skutočnosť aj polícii. 
• PIN od bankomatovej karty 
môžete vedieť iba Vy, nikdy ho ne-
majte napísaný pri karte na papieri 
alebo v peňaženke, pomáhate tak 
zlodejom pri krádeži! Naučte sa PIN 
naspamäť! 
• Ak nakúpené veci nechávate v 
aute na parkovisku, prikryte ich aspoň 
dekou, nezabúdajte, že zlodejovi stačí 
na krádež Vašich vecí iba pár minút, 
keď odídete od vozidla 
• Ak cestujete autobusom alebo 
mestskou hromadnou dopravou, voľte 
si miesto na sedenie blízko vodiča 
alebo vchodu. 
• Pamätajte, že niektoré tlačeni-
ce sú umelo vyvolané najmä pri nastu-
povaní do autobusu na odpútanie Va-
šej pozornosti, aby ste si nevšimli krá-
dež Vašich vecí.  
 

/pripravila: Mgr. Čepková Zuzana / 

V našej spoločnosti sa čoraz častejšie 
stretávame s rôznymi podvodmi, preto 
by sme  radi upozornili hlavne našich 
starších občanov aby si dávali pozor  
na cudzích ľudí, nedôverovali  oso-
bám, ktoré nepoznajú aj keď pôsobia 
dôveryhodne. Napríklad ak príde nie-
kto cudzí a odvoláva sa na vášho sy-
na, vnuka, brata a pod., tvrdí že sa mu 
niečo stalo alebo je v tiesni a Vy mu 
máte poslať po tejto osobe peniaze, 
aby ste mu pomohli. V takejto situácii 
je najlepšie sa odosobniť a nemyslieť 
na to, čo sa príbuznému mohlo stať, 
ale uvažovať s chladnou hlavou. V 
žiadnom prípade mu peniaze nedá-
vajte ak danú osobu nepoznáte, aj keď 
pozná vášho príbuzného po mene, 
jeho adresu, tvrdí, že ho pozná z práce 
zo školy a pod.. Vždy takéhoto člove-
ka odbite tým, že pre overenie situá-
cie zavoláte svojim príbuzným, naj-
lepšie je zavolať  k sebe dcéru, syna , 
prípadne uvedomelého suseda. Ďalší 
typ podvodu, s ktorým sa často stretá-
vame je, že Vás kontaktuje alebo 
navštívi osoba, ktorú nepoznáte a žia-
da Vás o finančnú pomoc, aby Vás 
obmäkčila vymyslí si súcitný príbeh, že 
potrebuje peniaze na operáciu, pre 
choré dieťa a pod.  Aby sme predchá-
dzali takýmto podvodníkom je dobré si 
zaužívať niekoľko rád!  
 
Ako si dávať pozor na podvodníkov: 
• Nikdy neotvárajte cudzím 
ľuďom, ktorých nepoznáte i keď tvrdia, 
že oni Vás poznajú! 
• So svojimi susedmi nažívajte 
v priateľstve. Oni môžu dohliadnuť na 
vašu bezpečnosť rovnako, ako vy mô-
žete pomôcť ochrániť ich. 
• Nikdy nemajte doma odlože-
né veľké čiastky peňazí alebo draho-
cennosti.  
• Pred odchodom z bytu sa pre-
svedčte, či sú okná a dvere riadne 
uzamknuté.  
• Nikdy nenechávajte kľúče na 
tzv. dohovorených miestach (pod ro-
hožkou, v kvetináči atď.) Ak v období 
vašej neprítomnosti zveríte niekomu 
kľúče od svojho bytu, dôkladne zvážte, 
či je to osoba spoľahlivá a dôveryhod-
ná.  
• Vodári, elektrikári, plynári, 

daňoví kontrolóri a 
pod. mnohí z vás sa 
na nich pozerajú ako 
na dôveryhodné 
osoby, mali by ste 
byť však opatrní, 
aby ste zbytočne 
neprišli o posledné 
celoživotné úspory. 
Nezabudnite si ich 

V tejto rubrike, Vám prinášame 

v praktickom spracovaní, zá-

kladné informácie o širokom 

spektre sociálnych problémov. 
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preveriť a trvať na tom, aby vám preu-
kázali, že skutočne zastupujú danú 
spoločnosť. Prípadne zavolajte na úrad 
alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovník 
odvoláva. V prípade akýchkoľvek po-
chybností trvajte na tom, že o ponúka-
nú službu nestojíte. Nezabúdajte, že 
vyplatenie preplatkov alebo nedoplat-
kov si spoločnosti účtujú prostredníc-
tvom pošty či banky alebo vo svojich 
obchodných kanceláriách, nikdy nepo-
sielajú svojich pracovníkov na pre-
vzatie nedoplatku a pod.. 
• Nedajte sa nachytať na nič, 
čo znie až príliš dobre!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napríklad výhodné nákupy „značko-
vých“ vecí za podozrivo nízke sumy, čo 
naznačuje, že môže ísť o falošný výro-
bok tzv. napodobeninu. Naopak bežné 
výrobky napr. matrac, kde predajca 
sľubuje zázraky, že Vám prejdú zdra-
votné ťažkosti, zníži sa krvný tlak a 
pod. za prehnane vysokú cenu. Ďalším 
lákadlo sú fantastické dovolenky s 
ubytovaním zadarmo, výlety zadarmo, 
zázračné lieky a to, čo zodpovedá 
vzorcu „nízky risk – vysoký zisk“.  Po-
zor i na zásielkové služby s adresami 
ako P.O.Box a iné. 
• Nikdy nikomu telefonicky ne-
hovorte čísla vašej kreditnej karty, 
občianskeho preukazu, rodné číslo, 
číslo poistky, alebo číslo vášho účtu v 
banke.  
• Dôležité telefónne čísla (polí-
cia - 158, hasiči - 150, tiesňové volanie 
- 112, lekár,  príbuzní, susedia a pod.) 
si uložte viditeľne blízko telefónu, aby 
ste mohli čo najrýchlejšie privolať po-
moc. 

 
INFORMÁCIE: 

Plán vývozu komunálneho odpadu 
 
August:  12.08. a 26.08.2015 
September: 09.09. a 23.09.2015 
Október:  07.10. a 21.10.2015 
November:  04.11. a 19.11.2015 
December:  02.12. a 16.12.2015 

 
Plán vývozu plastov 

August: 06.08.2015 
September: 04.09.2015 
Október:  01.10.2015 
November: 12.11.2015 
December: 10.12.2015 
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dokázať prejaviť vecne, 
spravodlivo, bez nadávok 

a akéhokoľvek urážania 

iných, tak, aby sme svoje 

konanie vedeli kedykoľvek 

v budúcnosti obhájiť.  

 Stať sa vnútorne 
slobodným človekom, kto-

rý dokáže jasne, zrozumi-

teľne, presvedčivo 

a pritom pokojne komuni-

kovať s druhými, je práca 
na celý život. Všetko má 

svoj čas. A poctivou prácou 

na sebe sa nám to jedného 

dňa určite podarí. Máme 

k tomu príležitosť denno-

denne pri komunikácii 
s ľuďmi, s ktorými nažíva-

me, stretávame sa. Všíma-

me si aj to, ako nepekne sa 

k nám ľudia často správajú 

a nech je to pre nás zdvih-

nutým prstom: Takéto sprá-
vanie a konanie k ľudskej 

bytosti – k dôstojnosti člo-

veka, k ušľachtilému, zre-

lému duchu nepatrí! 

 Zrnká múdrosti zbie-

rajme po celý život. Nech je 

ich čo najviac! Potom bude 

múdrosť a zrelosť naozaj 

spojená s humánnosťou. 

A prinesie nám úctu 

a rešpekt druhých. 

/Jozef Varga/ 

V živote sa niekedy cítime 
ako niekto, s kým si každý 

„robí čo chce“. Ľudia, 

s ktorými spolunažívame 

v rodine či práci, nám 

chcú určovať, čo máme 

robiť, tlačia nás do roz-
hodnutí, ktoré sa často 

priečia nášmu najvnútor-

nejšiemu cíteniu. Nie vždy 

dokážeme povedať, že 

s niečím nesúhlasíme, že 
máme iný názor, napr. 

zamestnávateľovi, partne-

rovi, rodičom..., a preto 

sme potom utrápení. Zdá 

sa nám, akoby sme ani 

nežili svoj vlastný život. 
 Takto nejako sa cíti 

človek vnútorne „neslo-

bodný“, závislý na názo-

roch iných ľudí, vnútorne 

málo pevný na to, aby pre-

vzal vo svojom živote vedú-
cu úlohu, prijal poznanie, 

že za všetko je zodpovedný 

on sám. 

 Dôležité je uvedo-

miť si toto: nenechať sa 
vtlačiť do pozície toho, 

s kým môžu iní manipulo-

vať. Nikto nemá právo tak-

to sa k nám správať. Nič 

ho na to neoprávňuje, ani 

pozícia nadriadeného, ani 
pozícia zamestnávateľa. 

Každý človek má právo 

pokojne si obhájiť svoje 

práva a názory, stáť si za 

nimi. Ale mali by sme ich 

01. kolo 02.08.2015 o 16:30 hod Málinec - Vinica 

02. kolo 09.08.2015 o 16:30 hod Kováčová - Málinec 

03. kolo 16.08.2015 o 16:00 hod Málinec - Revúca 

04. kolo 23.08.2015 o 16:00 hod Divín - Málinec 

05. kolo 30.08.2015 o 16:00 hod Málinec - Poltár 

06. kolo 06.09.2015 o 15:30 hod Hriňová - Málinec 

07. kolo 13.09.2015 o 15:30 hod Málinec - Pliešovce 

08. kolo 20.09.2015 o 10:00 hod Medzibrod - Málinec 

09. kolo 27.09.2015 o 15:00 hod Málinec - Fiľakovo 

10. kolo 04.10.2015 o 14:30 hod Málinec - Badín 

11. kolo 11.10.2015 o 14:30 hod V.Krtíš - Málinec 

12. kolo 18.10.2015 o 14:00 hod Málinec - Zvolen 

13. kolo 25.10.2015 o 14:00 hod Slov. Ďarmoty - 

Málinec 

So smútkom v srdci 
sme si 13.7.2015 pri-
pomenuli 10. výročie  

našej zosnulej 
 p. Lýdii Faťarovej z 

Málinca. 
S láskou na Teba spomína 

celá smútiaca rodina. 

 

Slza v oku, v srdci 

žiaľ, čo drahé nám 

bolo, osud vzal. 

Tá rana v srdci 

stále bolí a zabud-

núť nedovolí! 

 

MVSR organizuje LETNÝ TÁBOR pre deti na DONOVALOCH 
v rekreačnom stredisku Smrekovec s nástupom 22.8.2015 na 8 dní, 

zabezpečené bude ZADARMO : ubytovanie, strava, poistenie! 
Zúčastniť sa môžu deti od 8 do 12 rokov, podmienka je, že aspoň 

jeden z členov domácnosti musí byť zárobkovo činný a príjem rodi-
ny v mesiaci nepresiahne 800eur. Žiadosť a viac info.  vo vývesných 

tabuliach a u terénnych sociálnych pracovníkov! 
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