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mesiaca – po 21. marci. Má 
však ustálený deň na oslavu – 
nedeľu, pretože Ježiš Kristus 
vstal z mŕtvych podľa svedec-
tva apoštolov prvý deň po 
sobote (Matúš 28,1 Marek 
16,1 Lukáš 24,1 Ján 20,1): Veľ-
konočný – tichý týždeň trvá od 
Kvetnej nedele po Bielu sobo-
tu. Počas neho si cirkev zvlášť 
intenzívne pripomína pamätné 
dni utrpenia a smrti Ježiša 
Krista.  Predveľkonočné i 
veľkonočné obdobie je aj sym-
bolom jari, nového života, ba 
dokonca mnohých predkres-
ťanských zvykov – u nás naprí-
klad vynášania Moreny. Pred-
kresťanský pôvod má aj ďalší 
rituál – oblievačka so šibačkou. 
Veľká noc je však sviatkom 
nielen kresťanov, teda veria-
cich, ale aj ateistov. Tí slávia 
príchod jari, nového vegetač-
ného obdobia, tešia sa na Me-
siac lásky. V každom prípade 
pre všetkých je najvýznamnej-
šie – vajíčko – symbolizujúce 
nový život, konkrétne jej záro-

dok. Staroslovanský zvyk ma-
ľovať a ozdobovať vajíčka je 
tou veľkonočnou tradíciou, 
ktorá bez problémov prežíva 
stáročia a nevytlačil ju ani 
moderný spôsob života spre-
vádzaný počítačmi či mobilmi. 
Ľudia preto jedia darované 
vajíčka, ktoré sa časom stali 
symbolom plodnosti.  
 Veľkú noc na Sloven-
sku sprevádzali a sprevádzajú 
radostné,  oslavy. 
      Patria k nim ľudové zvyky a 
obyčaje súvisiace aj s vítaním 
jari a oslavou prebúdzajúcej sa 
prírody. Mnohé sa zachovali 
dodnes, hoci časom nadobudli 
celkom inú podobu. Rok čo rok 
sa tešíme na maľovanie va-
jíčok, šibačku a oblievačku.  
 Preto Vám v mene 
celého kolektívu  Spravodaja 
prajem príjemné a ničím neru-
šené slávenie obdobia Veľkej 
noci.  
    Vajíčka pre radosť, korbáče 
pre zdravie a vodu pre krásu! 

Jozef Varga 

 

� 

Každá krajina má v oslavovaní 
Veľkej noci svoje tradície a 
zvyklosti, ktorými sa od iných 
líši. V každej z nich však tento 
sviatok príchodu jari oslavujú v 
rovnakom čase. V nedeľu a v 
pondelok po prvom splne, 
ktorý nastane po prechode 
Slnka jarným bodom. Veľká 
noc je najstarším, najvýznam-

nejším kresťan-
ským sviatkom, 
počas ktorého 
si kresťania 
pripomínajú 
umučenie, smrť 
a vzkriesenie 
Ježiša Krista. 
Nadväzuje na 
židovskú 
paschu, ktorá sa 

Veľká noc je jedným z najvýznamnejších kresťan-
ských sviatkov. Často ho s obľubou oslavujú i ľudia, 
ktorí nie sú nábožensky založení 

slávila od 14. do 21. dňa v 
mesiaci nisan (náš marec až 
apríl) na pamiatku oslobodenia 
v roku 1360 pred n. l. izrael-
ského národa z egyptského 
otroctva.  
 Termín Veľkej noci nie 
je stály, každoročne sa mení. 
Veľká noc pripadá na prvú 
nedeľu po prvom jarnom splne 

Deň narcisov je jedi-
ná verejno-prospešná 
zbierka Ligy proti rakovine 
a tento rok sa koná už po 
20-tykrát. Ulice miest a 
obcí v jediný deň v roku.  

cientom a ich rodinám na 
celom Slovensku. 
 

Liga proti rakovine po-
čas celého roka pripravuje 
projekty a programy, kto-
rými pomáha pacientom v 
ich konkrétnych problé-
moch, situáciách a výzvach. 
Okrem toho sa stará o pre-
venciu a informovanosť 
celej verejnosti, podporuje 
zdravotnícke zariadenia, 
nemocnice, iné občianske 
združenia i výskum v oblas-
ti liečby onkologických 
ochorení. 
 

Pripnutím žltého kvietku 
v Deň narcisov vyjadrujete 
onkologickým pacientom, 
že nie sú vo svojom ocho-
rení sami, že ich boj sa 
týka nás všetkých,  že ma-

jú i vašu podporu i podporu 
širokej verejnosti. 

V našej obci bude zbier-
ka opäť prebiehať tak, ako 
po minulé roky.  
Tešíme sa na každý finanč-
ný príspevok, ktorý bude 
použitý na prevenciu alebo 
priamo na liečbu onkologic-
kých pacientov. 

Aj keď je finančná situá-
cia pre mnohých ťažká a 
prostriedkov je málo, vo-
pred Vám všetkým ĎAKU-
JEME za Vašu podporu.  

Kančová A. 

 

príspevku do pokladničky 
dobrovoľníkov Dňa narcisov 
zároveň pomôže naakumu-
lovať finančné prostriedky 
na konkrétnu praktickú 
pomoc onkologickým pa-

15.apríla 
2016,   zaplavia 
ulice žlté narcisy 
a každý, kto si 
ich pripne na 
svoj odev, tým-
to gestom vy-
jadrí podporu a 
spolupatričnosť 
s ľudmi, ktorí 
bojujú s rakovi-
nou. Vhodením 
dobrovoľného 
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Parlamentné vo ľby 2016 sa uskuto čni li  5. marca 2016 
Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 

5.3.2016 v obci Málinec 
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov         1143 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní            616 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24          610 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny      6 
Počet platných odovzdaných hlasov            602 
 

• Účasť vo voľbách do NR SR     -     53,8  % 
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, 
politické hnutie alebo koalíciu:  

 
č. 1  Strana TIP      10 
č. 2  Strana moderného Slovenska /SMS   1 
č. 3  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti /OĽANO-NOVA/

       27 - 4,3% 
č. 4  Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník    1 
č. 5  ŠANCA      1 
č.6  SME RODINA – Boris Kollár      52 - 8,4% 
č.7  Strana zelených Slovenska    7 
č.8  KOALÍCIA SPOLO4NE ZA SLOVENSKO   0 
č.9  Maďarská kresťanskodemokratická aliancia  0 
č.10 VZDOR      0 
č.11 MOST – HÍD       6 
č.12 Slovenská národná strana       74 - 12% 
č.13 Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia  4 
č.14 Komunistická strana Slovenska   9 
č.15 Slovenská demokratická a kresťanská únia-  
 Demokratická strana     1 
č.16 SMER – sociálna demokracia   270 - 43,8% 
č.17 Kresťanskodemokratické hnutia   9 
č.18 Slovenská občianska koalícia    0 
č.19 Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko    85 - 13,7% 
č.20 SIEŤ     12 - 1,94% 
 č.21 Strana maďarskej komunity    0 
 č.22 PRIAMA DEMOKRACIA    0 
č.23 Sloboda a Solidarita    33 - 5,35% 

 
Ilustra čné foto  

 

Dňa 8. mája 2016 (nedeľa) Vás pozývame na oslavy 

DŇA MATIEK,  
ktoré sa budú konať v SD Málinec. 

Každá matka dostane kvetinový darček! 

 30.apríla 2016 o 18oo hod  Vás pozývame  
na námestie našej obce na  

STAVANIE MÁJA 
Program bude včas oznámený! 

Obec Málinec a obec Ozdín 
pri príležitosti DŇA  DETÍ  pozýva  

29.mája 2016 (nedeľa) všetky deti a priateľov turistiky 
na turistický výstup na VRCH HRAD OZDÍN 
Presný čas odchodu bude včas oznámený. 

Dňa 23.4.2016  od 8oo hod Vás pozývame na  

ĎURSKY MÁLINSKÝ  JARMOK,  
ktorý sa bude konať na námestí obce. 

JÁNSKE DNI   
Sa budú konať 25. a 26.6.2016   Program bude včas oznámený ! 

Najbližšie verejné zastupiteľstvo sa bude konať  
31.3.2016 o 16 oo hod.  v zasadačke  obecného úradu. 

 

Narodenie v roku 2015 
 

Viktor Balog 
Miroslav  Budáč 
Matúš Golian 
Matej Koštial 
Zoja Kurčík 
Michaela Luptáková 
Ján Melich 
Ľubomír Semerák 
 

Úmrtie v roku 2015 
 

Helena Gasperová 
Mária Gasperová 
Jozef Harandza 
Juraj Kancko 
Mária Kapsová 
Jozef Kret 
Štefan Kubiš 
Zuzana Pazuchová 
Ján Škvareniak 
Mária Švédová 
Emil Tagliber 
Magdaléna Vyhrabáčová 
Ján Bakuľa 
Július Kocka  
Michal Števove 

Miroslav Debnárik  - Mgr. Zuzana Tóčiková 
Juraj Sekáč  -  Mgr. Veronika  Chrastinová 
Július Kurčík  - Vladimíra Chromeková 
Róbert  Török  - Monika Sýkorová  
Štefan  Putz - Viera  Súderová   

 

          Milí čitatelia a spoluobčania, prispejte svojimi  

postrehmi, fotografiami alebo príspevkami ku kvalit-

nému a zaujímavému obsahu našich novín. 

    "Kto sa vryje hlboko do srdca, 
nikdy sa z neho nevytratí. Že čas 
žiaľ zahojí je len veľký klam, čim 
ďalej ubieha, tým viac chýbaš 
nám. 
  Naplno dokázala si žiť, mala si tu 
Janka naša s nami dlhšie byť. 
    Z tvojich očí žiarila láska a dob-
rota, budeš nám chýbať do konca 
života.   Tak veľa lásky chcela si 
nám ešte dať, osud však rozhodol 

a odišla si navždy spať. 
    Zostala na Teba spomienka prekrásna,  ale aj na veky ukrutne 
bolestná."  
                           Dňa 4.4.2016 si pripomíname 2. výročie,  
ako nás navždy opustila naša milovaná dcéra, sestra Janka. 
                                Spomíname s láskou. 

Spoločenská kronika 



• ochrana práv detí a mládeže, 
pomoc pri riešení podozrenia zo 
zanedbávania, zneužívania, 
týrania,  
• vykonáva opatrenia v oblasti 
primárnej prevencie a interven-
cie zamerané na prevenciu 
sociálno-patologických javov 
patria sem problémy napr.: 
drogové závislosti, gamblerstvo, 
kriminalita, záškoláctvo, prob-
lémové správanie, postpeniter-
ciálna starostlivosť, nelegálny 
odber energií , súčinnosť s 
orgánom činnom v trestnom 
konaní a pod. 
• mapovanie lokality, zber de-
mografických údajov, analýza 
potrieb cieľovej skupiny 
• iné:  
� Pomoc a poradenstvo 
pri podaní žiadosti : napr.: 
žiadosť o dávku v hmotnej 
núdzi, príspevky na bývanie, 
prídavky na deti, rodičovský 
príspevok, príspevok pri naro-
dení dieťaťa, žiadosť o zarade-
nie do evidencie uchádzača o 
zamestnanie, žiadosť o dávku v 
nezamestnanosti, žiadosť o 
absolventskú prax, žiadosti 
kompenzácie ťažkého zdravot-
ného postihnutia, preukazu 
ŤZP, štipendiá a dotácie pre 
deti, potvrdenia o poberaní 
materského príspevku, žiadosti 
o invalidný dôchodok,  žiadosť 
o odpustenie súdnych trov, 
žiadosti o pridelenie bytu a pod.  
� Pomoc pri napísaní 
návrhov, čestných prehlásení, 
splnomocnení: napr. návrh na 
výživné pre maloleté deti, návrh 
na zverenie dieťaťa do osobnej 
starostlivosti, návrh na určenie 
rodičovských práv, návrh na 
určenie otcovstva, návrh na 
rozvod , splnomocnenie na 
vybavovanie úradných záleži-
tostí a pod. 
 
 

Terénna sociálna práca sa 
zaoberá širokým spektrom 

problematík, preto ak si s nie-
čím neviete pomôcť, obráťte sa 

na pracovníkov Terénnej so-
ciálnej práce, nájdete nás v 
priestoroch Obecného úradu 

Málinec (bočný vchod). 
 
 
Kontakt: 
0915 425 080, 047/4291122,  
e-mail: malinec.tsp@gmail.com 

 
 

/Mgr. Zuzana Čepková/ 

vaná v prirodzenom prostredí 
klienta (v byte, komunite, voľ-
nom priestranstve), zameraná 
na prevenciu sociálneho vylú-
čenia a iných rizikových sociál-
nych javov. Cieľom  činnosti, 
ktoré sociálny pracovník realizu-
je je navodenie priaznivých 
zmien v životnej situácii klienta, 
poskytnúť odbornú pomoc a 
pomocnú ruku všetkým oby-
vateľom obce, ktorí sa ocitnú 
v nepriaznivej sociálnej situácii 
a nie sú schopní nájsť riešenie 
svojho sociálneho problému.  
Cieľovou skupinou sú obyvate-
lia obce bez rozdielu veku, 
pohlavia, etnickej príslušnosti 
nielen zo sociálne vylúčených 
komunít a marginalizovaných 
rómskych komunít.   
Sociálny pracovník pri svojej 
práci využíva intervencie ako 
sociálne poradenstvo, špeciálne 
poradenstvo, sociálna rehabili-
tácie, sociálna terapia, alterna-
tívne riešenie konfliktov, vzde-
lávacia činnosť, krízová inter-
vencia, advokácia, preventívna 
činnosť, sprevádzanie, sieťova-
nie a iné. 
Terénna sociálna práca 
zahŕňa  činnosti: 
•   vyhľadávanie jednotlivcov a 
rodín so sociálnymi problémami 
v rámci cieľovej skupiny 

tencia pri písaní životopisov, 
žiadostí, motivačných listov; 
príprava na pracovný pohovor. 
� poradenstvo v oblasti 
zabezpečenia základných život-
ných potrieb: napr.: pri zabez-
pečení stravy, odevu, krízové 
centrá, útulok a pod., 
� poradenstvo v oblasti 
zdravia: napr. poradenstvo v 
oblasti povinného očkovania; 
podpora k zodpovednému prí-
stupu k zdraviu; poradenstvo v 
oblasti osobnej hygieny, čistoty 
domácnosti; osveta v oblasti 
životosprávy, sexuálnej výcho-
vy; pomoc pri konzultácií s 
lekármi, terénnymi zdravotnými 
asistentmi  a pod.,  
� poradenstvo v oblasti 
financií: poradenstvo v oblasti 
zvýšenia finančnej gramotnosti; 
poradenstvo a objasňovanie 
faktúr, exekúcií; asistencia a 
poradenstvo pri zostavovaní 
splátkového kalendára, riešení 
finančných problémov vyplýva-
júcich z úžery; asistencia pri 
komunikácii so súdom, exekú-
torom, bankou, veriteľmi, spro-
stredkovanie pomoci v Centre 
právneho poradenstva; asisten-
cia pri administratíve spojenej 
so zabezpečením bežného 
chodu domácnosti (elektrika, 
 plyn ...) a pod., 
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• poskytovanie základných 
informácií v krízových situáciách 
a podporu pri zabezpečovaní 
sociálnej služby 
• základné sociálne poraden-
stvo: vysvetlenie a podanie 
základných informácií; rozvoj 
sociálnych kompetencií klienta; 
vysvetlenie došlých  rozhodnutí, 
uznesení, výziev, predvolaní, 
upovedomení,  rozsudkov a 
pod.,  
� poradenstvo v oblasti 
zamestnania: vyhľadanie vhod-
ných pracovných ponúk; asis-

Od marca 2016 obec Málinec 
znovu začala realizovať „Ná-
rodný projekt Terénnej sociál-
nej práce“  v spolupráci s Im-
plementačnou agentúrou Mi-
nisterstva práce sociálnych vecí 
a rodiny SR.  

 
Tento projekt sa realizuje vďa-
ka podpore z Európskeho so-
ciálneho fondu a Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v 
rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje.  
Terénna sociálna práca je od-
borná činnosť, ktorá je vykoná-

• poskytovanie informácií o 
sociálnych službách, posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu, 
vybavovanie sociálnej  služby 
pri odkázanosti klienta na Za-
riadenie pre seniorov, Domov 
sociálnych služieb, Opatrovateľ-
ská služba, Požičovňa zdravot-
ných pomôcok a pod.,  
• individuálne a skupinové 
sociálne poradenstvo, zahŕňa 
individuálnu prácu s klientom 
alebo jeho rodinou a pod. pri 
riešení jeho osobných problé-
mov, riešenie krízovej interven-
cie v ťažkých životných situá-
ciách, poskytnutie individuál-
nych alebo skupinových konzul-
tácií v jeho prirodzenom pro-
stredí 
• poskytovanie sociálnej inter-
vencie a plánovanie procesu 
riešenia sociálneho problému, 
• riadenie prípadu, koordinácia 
potrebných sociálnych, peda-
gogických, psychologických, 
zdravotných a iných služieb v 
záujme klienta, 
• poskytovanie pomoci pri 
uplatňovaní práv,  oprávnených 
záujmov a pri riešení osobných 
záležitostí,  
•  sprevádzanie klienta 
• sprostredkovanie kontaktu s 
inštitúciami a odborníkmi, kto-
rých sa týka  daný sociálny 
problém,  sprostredkúva služby, 
uľahčuje komunikáciu s inými 
inštitúciami, napr.: obecný 
úrad, základná škola, špeciálna 
základná škola, materská škola, 
úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny, sociálna poisťovňa, 
zdravotná poisťovňa, policajný 
zbor SR, zdravotné zariadenia,  
súdy, krízové strediská, detské 
domovy, zariadenia pre senio-
rov, domovy sociálnych služieb, 
exekútori, centrum právnej 
pomoci, spoločnosti na vymá-
hanie dlhov a ďalšie verejné, 
súkromné a mimovládne inšti-
túcie a pod.  
• spolupracuje pri výkone opat-
rení  sociálno-právnej ochrany a 
sociálnej kurately ÚPSVR, v 
prípade potreby vykonávanie 
šetrení rodinných a sociálnych 
pomerov za účelom riešenia 
napr. zanedbávania starostli-
vosti o deti, podozrenie zo 
zneužívania sociálneho systé-
mu,  prešetrenie majetkových 
pomerov pri posudzovaní žia-
dostí o príspevky 
• ochrana základných ľudských 
práv a slobôd, pomoc pri podo-
zrení z domáceho násilia, ob-
chodovania s ľuďmi, nútené 
práce, žobranie a pod.  



Bc. J ozef Starove  
- máme nevhodne umiestnené hodiny na SD, treba ich premies-

tniť alebo vypíliť stromy  
- treba upozorniť občanov na Hlavnej ulici, ktorým zasahujú 

stromy a kríky do chodníka, aby si ich opílili  
- v obecnom spravodajcovi treba poďakovať p. Piaterovi Roma-

novi za výzdobu na vianočný stromček, ktorý nám  tento rok 
môžu závidieť  

- bolo plánované vybudovanie cesty do Stupníka, čo je s tým? 
Odpovedal Ing. Ge ľhoš  

- žiadosť o finančný príspevok bola zaslaná, zatiaľ nemáme 
žiadne informácie 

- niektoré obce riešia výstavbu sociálnych bytov cez eurofondy, 
ako je to s budovou sklární, tam by mohli byť takéto byty 
odpovedala Mgr. Grulišová 

- pôvodný majiteľ  to predal, previedol všetko na inú firmu, zrušil 
účty, nemáme na nich kontakt, nezaplatili v roku 2015 dane, 
dali sme to na exekúciu 
Mgr. Jablonský Ľuboslav 

- došla odpoveď za opravu hornej časti kanála , SVP š.p. uvá-
dza, že nikdy nemal v pláne tento úsek robiť, nie je to však 
pravda, navrhuje starostovi obce, aby inicioval stretnutie so 
zástupcami SVP, š.p. + občania hornej časti + Mgr. Jablonský, 
kde by si to vydiskutovali 

- pri Jurajovi Čánimu vyčnieva zo zeme teplovodná rúra, treba 
ju odpíliť 

- navrhuje vybudovať zábradlie popri kanále od Juraja Čániho 
smerom k Ipľu 

- hanbou obce je budova knižnice – opraviť aspoň fasádu od hl. 
cesty 

- mal otázku, či boli podniknuté kroky urobiť prechod pre chod-
cov pri pošte + horný koniec obce  

Obecný Úrad INFORMUJE  
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Uznesenie č. 5/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva  

v Málinci, konaného d ňa 11. decembra  2015 
 

1. Berie na vedomie: 
a) Informáciu o plnení uznesení OZ 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k RO č. 5/2015 na aktualizáciu 

rozpočtu obce Málinec k 11.12.2015 
c) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 

2016 – 2018 
d) Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3,4/2015 
e) Viac ročný rozpočet obce Málinec na roky 2017 – 2018 bez 

programovej štruktúry 
f) Audítorskú správu o overení konsolidovanej  účtovnej závierky 

obce Málinec za rok 2014 
g) Informáciu starostu o podpísaní dohody o urovnaní s firmou 

GAS OIL 
h) Odpoveď na žiadosť obce Málinec na opravu štátnej cesty v 

časti Dobrý Potok   
2. Schva ľuje: 

a)  Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Juraj Janšto 
       členovia –Mgr. Ľuboslav Jablonský, Bc. Jozef Starove 
b) Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.9.2015 
c) Správu o plnení výstavby obce k 30.9.2015 
d) Dodatok č.1, ku VZN č. 5/2012 o cenách za služby poskytova-

né obcou Málinec  
e) Dotáciu pre SZPB na rok 2016 vo výške 700,-- € 
f) Dotáciu pre DHZ  na rok 2016 vo výške 7.000,--€ 
g) Dotáciu pre TJ Málinec -Stolnotenisový oddiel na rok 2016 vo 

výške 350,-- € 
h) Dotáciu pre TJ Jednota Málinec na rok 2016 vo výške 14.650,-

- € 
i) Dotáciu pre Klub dôchodcov na rok 2016 vo výške 300,-- € 
j) Rozpočet obce Málinec na rok 2016 bez programovej štruktúry 
k) Rozpočtové opatrenie č. 5/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce 

Málinec k 11.12.2015 
l) VZN č. 4/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampa-
ne na území obce Málinec 

m) VZN č. 5/2015 upravujúce podmienky prenajímania bytov 
obstaraných v zmysle zákonač.443/2010 Z.z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o soc. bývaní v podmienkach obce Málinec 

n) VZN č. 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Málinec na rok 2016 

o) VZN č. 7/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plne-
nie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďova-
teľskej pôsobnosti obce Málinec 

p) Žiadosť o navýšenie finančného príspevku pre TJ Jednota 
Málinec na rok 2015 o1000,-- € 

r) Žiadosť Silvie Gašparovej o ukončenie nájomnej zmluvy na 
prenájom bytu č. 6 v bytovom  dome Družstevná 515/21 a to 
dohodou k 31.12.2015 

s) Zaradenie žiadosti Miloša Goliana, bytom Málinec, Na Vinici 
377/2 o pridelenie bytu do poradovníka uchádzačov o byty 

t) Komisiu na ocenenie prebytočného majetku obce, zisteného 
pri inventarizácii k 30.11.2015 v zložení: predseda  - Ing. Víťa-
zoslav Zákopčan, členovia  - Bc. Starove Jozef, Ing. Juraj 
Geľhoš 

u) Pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre 
Stanislava Oláha, bytom Málinec, Na Vinici 388/1 na základe 
tajného hlasovania 

v) Pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome Mlynská 510/15 pre Milo-
ša Goliana, bytom Málinec, Na Vinici 377/2 na základe tajného 
hlasovania 

3. Ukladá 
a) OcÚ, vyberať poplatky za podanie žiadosti o pridelenie bytu v 

zmysle schváleného Dodatku č.1 ku VZN č. 5/2012 
       Termín: trvalý 
b) OcÚ, prideliť dotácie pre rok 2016 v zmysle schválenia v bo-

doch 2/f,g,h,i,j, tohto uznesenia 
       Termín: rok 2016 

c) OcÚ, zabezpečovať činnosť v zmysle prijatých VZN č. 
4,5,6,7/2015 

       Termín: trvalý  
d) OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu v roku 2016, podľa jeho 

schválenia v bode 2/l 
       Termín: rok 2016  
e) OcÚ, vyžiadať od Združeniu pre likvidáciu odpadu Breznička 

podklady ku kalkulácii nákladov na vývoz TKO na rok 2016 
       Termín: do budúceho  zasadnutia OZ 
f) OcÚ, pripraviť podklady na vykonanie potrebných revízií, súvi-

siacich s chodom SD 
       Termín: do budúceho zasadnutia OZ 
g) OcÚ zaktualizovať poradovník na byty, formou výzvy uchádza-

čom o zotrvaní žiadosti v poradovníku a zaplatení poplatku 10 
€ podľa schváleného Dodatku č. 1k  VZN č. 5/2012 

       Termín: do budúceho zasadnutia OZ 
h) OcÚ, ukončiť nájomný vzťah so Silviou Gašparovou v zmysle 

schválenia v bode 2/r tohto uznesenia 
       Termín: k 31.12.2015  
i) OcÚ vypracovať nájomné zmluvy na prenájom bytov v zmysle 

schválenia v bodoch 2/u a 2/v tohto uznesenia 
       Termín: január 2015  
 

4. Neschva ľuje: 
a)  Dodatok č. 1,ku VZN č. 6/2014  o dani z nehnuteľnosti, miest-

nych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania        
dane a poplatku na území obce Málinec 

b) Dotáciu pre Mikroregión Hornohrad – ISC Málinec na rok 
2015. 

c) Darovaciu zmluvu firmy TESLUX s.r.o. Bratislava- Staré Mesto 
pre obec Málinec 

d) Zmluvu o pôžičke firmy TESLUX s.r.o. Bratislava – Staré Mes-
to, pre obec Málinec 
 

V Málinci,15.12.2015 
Ing. Jaroslav Faťara zástupca starostu 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 11. decembra 2015 



 

Uznesenie č. 1/2016 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konané-

ho dňa 4. februára 2016 
 

1. Berie na vedomie: 
a) Informáciu starostu o končiacom funkčnom období hlavného 

kontrolóra obce Málinec 
b) Informáciu starostu o vyhlásených výzvach na získanie nená-

vratných finančných prostriedkov 
2. Schva ľuje:  

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

b) Podanie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu – Kva-
lita životného prostredia, Prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1- 
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, na 
projekt „Zníženie spotreby energie v budove obecného úradu“ 
a jeho spolufinancovanie vo výške minimálne 5 % celkových 
nákladov   

3. Vyhlasuje: 
V Zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce 
Málinec, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
dňa 31.3.2016 na Obecnom úrade v Málinci. 

4. Ukladá:  
a) OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 

Málinec  
Termín: 10.2.2016 

b) OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti o NFP podľa bodu 2/b, tohto 
uznesenia 
Termín: marec 2016  
 

V Málinci, 8.2.2016  Ing. Čepko Igor   starosta obce 
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odpovedal Ing. Ge ľhoš Juraj  
- je zvolané jednanie, ktoré sa uskutoční dňa  15.12.2015 

Ing. Dušan Michalove  
- osvetlenie pri ŠA – oslovili ho šoféri SAD, je tam tma, každé 

ráno sa tam otáčajú na autobusoch  
- cesta, ktorá prechádza cez Stupník okolo p. Fodora je zapra-

taná, autá Urbáru nemôžu tadiaľ prejsť, treba zistiť vlastníka 
pozemkov a upozorniť ho 

- mal otázku v akom stave máme revízie komínov 
- v obci Kalinovo robili bytovku 6-bytov cez projekt  

Juraj Janšto  
- kanál cez obec je v zlom stave, vypadávajú skaly – treba to 

reklamovať 
- vypadáva verejné osvetlenie v časti Huta 
- budova obecného úradu – treba urobiť fasádu v spolupráci so 

stavebnou komisiou  
- chodník od Márie Kanckovej po Mgr. Jablonského na hlavnej 

ulici je zlý, panely sú polámané  
- výrub orechov v doline, už v minulosti upozornil starostu, aby 

napadol rozhodnutie ŽP o výrube orechov, je tam 224 ore-
chov, cca 30 ks už vyrúbali, potom boli práce pozastavené, sú 
to zdravé stromy – postačí len opíliť haluze. Občania, ktorí žijú 
v doline, boli pohoršení, keď ich chceli všetky vypíliť.   

- Ján Kvasnica  - poďakoval za úpravu priestranstva pred cinto-
rínom v časti Huta, dali sa tam dva malé kontajnery na sklo a 
kvety, veľký kontajner treba dať preč, pretože je v ňom sta-
vebný odpad a pneumatiky. 

- vchod do kinosály – navrhuje namontovať madlá na stenu pre 
starších občanov  

- fitnes v SD –chlapci sa sťažujú, že si platia a je tam zima, 
nekúri sa v priestoroch  
Odpovedala Kupcová 

- za posledné dva mesiaci si nikto nekupoval lístky do fitnes 
 

Uznesenie č. 6/2015  
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málin-

ci, konaného d ňa 21. decembra 2015 
 

1. Berie na vedomie: 
a) Informáciu starostu o poskytnutej dotácii Ministerstva hospo-

dárstva SR pre obec Málinec na realizáciu akcie „Modernizá-
cia verejného osvetlenia v obci Málinec“ 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému spôsobu 
financovania akcie „Modernizácia verejného osvetlenia v obci 
Málinec“, formou výpožičky a daru od firmy Teslux s.r.o. Brati-
slava  

c) Informáciu zástupcu firmy Teslux s.r.o. Bratislava o priprave-
nosti akcie Modernizácia verejného osvetlenia v obci Málinec 

d) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 
6/2015 

 
2.Schva ľuje: 

a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ján Kvasnica 
       členovia –Ing. Víťazoslav Zákopčan, Mgr. Ivan Urda 
b) Prijatie krátkodobej pôžičky od firmy Teslux s.r.o. Bratislava vo 

výške 167.732,15 €, na účel úhrady  nákladov akcie „Moderni-
zácia verejného osvetlenia v obci Málinec“ 

c) Prijatie daru od firmy Teslux s.r.o. Bratislava vo výške 
19.482,68 €, na účel úhrady nákladov akcie „Modernizácia ve-
rejného osvetlenia v obci Málinec“  

d) Spoluúčasť obce Málinec na financovaní projektu „Modernizá-
cia verejného osvetlenia v obci Málinec“ vo výške 5 % celko-
vých oprávnených výdavkov  

e) Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 na aktualizáciu rozpočtu obce 
Málinec k 21.12.2015 bez predloženia na verejnú diskusiu v 
zmysle zákona o rozpočtových pravidlách   

f) Použitie rezervného fondu na vlastnú spoluúčasť akcie „Mo-
dernizácia verejného osvetlenia v obci Málinec“ 

 
3.Ruší: 

a) Uznesenie č OZ v Málinci č.5/2015 v bodoch 4/c a 4/d, zo dňa 
11.12.2015 

 
V Málinci 22.12.2015      Ing. Čepko Igor starosta obce 

Predchádzanie vzniku požiarov 
v období vykurovacej sezóny  

        Začiatok roku 2016 priniesol na naše územie výrazné ochla-
denie, ktoré bolo sprevádzané mrazivými teplotami, kedy sa začí-
na v domácnostiach intenzívnejšie kúriť a prikurovať. 
         Zimné obdobie je obdobím, ktoré si  vyžaduje pozornosť zo 
strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi, kedy vzniká 
vysoká pravdepodobnosť vzniku požiarov.  
Od 1.1. do 12.1. 2016 vzniklo na území Banskobystrického kraja už 
20 požiarov v dôsledku vyhorenia sadzí v komíne, nedodržiavania 
predpísaných bezpečných vzdialeností horľavéhých materiálov od 
spotrebičov, požiarov striech a požiarov kotolní.  
Pri spaľovaní dreva, či iného tuhého paliva sa komín zanáša sa-
dzami omnoho rýchlejšie ako pri spaľovaní plynu. Nánosy sadzí 
pritom nielen zhoršujú ťah komína, ale aj zvyšujú riziko požiaru. 
Pri komínoch treba venovať zvýšenú pozornosť najmä pravidelnej 
kontrole a čisteniu samotných komínov, taktiež údržbe palivových 
spotrebičov. Pri  neodbornom „svojpomocnom“ zhotovovaní, 
prípadne oprave komínov vznikajú netesnosti, ktoré sú mnoho-
krát taktiež príčinou vzniku požiarov.  
Bezpečné vzdialenosti spotrebiča a dymovodu je potrebné dodr-
žiavať v závislosti od druhu používaného paliva do spotrebiča. Pri 
spotrebičoch na tuhé palivo je to 800 mm, na kvapalné 400 mm a  
plynné 200 mm vo všetkých smeroch. 
 
Kvalitná a odborná prevencia v objektoch súkromného vlastníctva 
znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie 
obdobie.  
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam, sa Vám 
určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich 
blízkych.“ 

Oddelenie požiarnej prevencie 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 



liam, univerzitný prof. MUDr. DrSc, le-
kár, biochemik  dekan LF UK Martin( 
12.4.1928- ),  dcéry Viera, úradníčka 
(1930-), Ing. Eva vyd. Stuchlíková, CSc, 
poľnohospodárska inžinierka(1932- ). 
Július M. po skončení Ľudovej školy v 
Málinci absolvoval Učiteľský ústav v 
Lučenci (1919). V r. 1920- 1945 učiteľ na 
ľudových školách v Málinci a Hradišti,(od 
r. 1935 znovu v Málinci). Povereníctvo 
Slovenskej národnej rady pre školstvo a 
osvetu ho menovalo osvetovým inšpekto-
rom a potom sa stal ústredným školským 
inšpektorom v Bratislave ( 1946-1952). V 
r. 1952 bol menovaný za prvého riaditeľa 
Osvetovej školy, neskôr premenovanej na 
Strednú knihovnícku školu v Bratislave.   
       Bol to rodák z Novohradu - z Málinca 
a 26. marca si pripomenieme 40. výročie 
úmrtia.  Zaslúžil sa o vybudovanie kni-
hovníckeho školstva na Slovensku. 

Pripravila: A. Kančová 
 

a učením sa hravou formou. 
Tešíme sa na všetkých návštevníkov 
komunitného centra. 

Spracovala: Katarína Jablonská  

Aj počas týchto mesiacov je komunitné 
centrum  otvorené, i keď zamestnanci 
pracujú len na aktivačnej činnosti 
formou dobrovoľníckej služby. Tento 
stav bude trvať do 31.5.2016. Všetci 

z Európskeho so-
ciálneho fondu, 
v ktorom sa zamest-
nanci budú naplno 
venovať svojej práci, 
hlavne s deťmi 
z našej obce, ale aj 
so všetkými tými, 
ktorí potrebujú našu 
pomoc. 
S klientami KC sa 
snažíme neustále 
pracovať a rozvíjať 
ich  zručnosti, či už 
výrobou rôznych 
výrobkov z papiera, 
lepením, strihaním, 
ale tiež  doučova-
ním, písaním úloh  
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Vzorný učiteľ, 
osvetový a škol-
ský inšpektor  
narodil sa 
10.3.1899  
v Málinci, zomrel  
26.3.1976 v Bra-
tislave. 
 Otec Ján Mézeš, 
obuvník, matka 
Gizela, rod. Ši-
monová. Manžel-
ka Mária, rod. 
Tajátová(1904-?), 
syn Mézeš Vi-

dúfame, že dovtedy sa rozbehne nový 
projekt realizovaný vďaka podpore 

V našej obci je málo príležitostí za-
mestnať sa. Preto možnosť zlepšiť si 
finančnú situáciu  využíva väčšina 
nezamestnaných občanov aj formou 
aktivačných prác obce Málinec.  
Momentálne na aktivačných a menších 

cach, ako je odstraňovanie  starej 
omietky, odstraňovanie poškodených 
náterov a vykonávanie nových náterov 
a omietok. 
Upravujú miestne komunikácie malto-
vou a asfaltovou zmesou, či opravujú 
kanalizačné šachty. Do náplne práce 

obecných službách 
pracuje 104 ľudí.  
Podieľajú sa na 
skrášľovaní a opra-
vovaní obecných 
budov a priestorov 
a to tak v interiéri 
ako aj v exteriéri. 
Pracujú napríklad 
pri pomocných 
murárskych prá-

patrí aj kosenie, hrabanie, zametanie, 
zbieranie smetí, odburiňovanie verej-
ných priestranstiev a chodníkov, čiste-
nie kanálov a potokov, orezávanie 
obecných stromov a porastov. 
Poniektorí majú na starosti záhradníc-

ke činnosti, t.z. 
výsadba a následne 
ďalšie udržiavanie 
vysadenej zelene a 
kvetín. V neposled-
nom rade treba 
spomenúť, že  títo 
pracovníci sa podie-
ľajú i na verejných 
kultúrno- športo-
vých podujatiach. 

Zabezpečujú chod práčovne, knižnice, 
športového areálu. Touto formou upra-
tujeme  obecný úrad, ISC, materskú a 
základnú školu a dom smútku. Ponie-
ktorí pracujú v školskej jedálni 
a roznáške obedov.  

Pripravila: Farkašová M. 

 



aaa

neničme. Vážme si to, čo máme 
aby sme našu krásu prírody 
mohli odovzdať svojim deťom 
a vnúčatám aspoň v takom 
stave v akom sme ju zdedili. 
Aby sme pri prechádzke ne-
chodili po odpade, aby nám v 
potoku a horských bystrinách 
žurčala a tiekla len čistá voda 
bez odpadkov a škodlivých 
látok. 

Pripravil : Jozef Starove 

     Dňa 22. marca si pripomí-
name Svetový deň vody. Voda 
je strategická surovina, bez 
vody jednoducho niet života 
na Zemi.  
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nerastné bohatstvo a našu prí-
rodu. Len sa poobzerajme oko-
lo seba a možno sa viacerí 
zhrozíme nad tým, čo všetko sa 
nachádza okolo vodných tokov, 

Slovensko patrí k tým šťastným 
krajinám, kde je dostatok kva-
litných a výdatných zdrojov 
vody. Zdá sa však, akoby si 
ľudia vodu a vodné zdroje 
nevážili a brali pitnú vodu ako 
samozrejmosť. Nikto sa ne-
zmýšľa nad jej nedostatkom. 
Jednoducho otočíme vodovod-
ný kohútik a z neho nám tečie 
voda.  
    Chcem upozorniť a apelovať 
na ľudí, ktorí si nevážia naše 

gicky rozložiteľného odpadu, v 
obci je pravidelný vývoz ko-
munálneho a separovaného 
odpadu, nechápem našich 
občanov, prečo majú za potre-
bu vytvárať divoké skládky. 
Prečo okolo vodného toku ale aj 
v iných častiach obce likvidujú 
svoj odpad, či už stavebný 
alebo komunálny. 
     Nerešpektujeme ochranné 
pásma vodných zdrojov.  
Nehovoriac o tom, čo všetko 
vyhadzujeme a vylievame do 
okolia, ale i priamo do tokov 
riek, bystrín „s odôvodnením“, 
že to aj tak odteká preč a nás 
sa to netýka. Neuvedomujeme 
si, že takto bezprostredne ohro-
zujeme povrchové a následne 
podzemné zdroje vody. 
Máme krásnu prírodu, tak si ju 

čo všetko sme schopní vyhodiť 
a tým devastovať našu prírodu. 
Vlastným pričinením si robíme 
v blízkosti vodných tokov a 
zdrojoch vody divoké skládky 
odpadu, často i nebezpečného. 
Prírodu a jej súčasť sme zdedili 
a zachovávame  pre ďalšie 
pokolenie. Každý z nás by sa 
mal zamyslieť nad tým, ako sa 
k prírode, ako takej správa. V 
súčasnej dobe, keď v obci má-
me vybudovanú skládku biolo-

        V knihe Zažili sme vojnu sú 
uchované spomienky na udalosti z 
rokov 1938 až 1945. Nejde o hod-
notenie historikov, ale o zápisy 
súčasníkov týchto pohnutých 
rokov, ako ich zachytili v kroni-
kách takmer dvoch desiatok obcí 
poltárskeho okresu doplnené o 
osobné spomienky pamätníkov. 
Poltársky okres, vtedy i dnes, stál 
na okraji vtedajších významných 
udalostí politického a vojenského 
významu.  
Podstatnú časť zápisov tvoria uda-
losti a peripetie každodenného 
života tematicky usporiadané, napr. hospodárske pomery 
(ceny, čierny obchod, mzdy), počasie, budovanie obcí a iné. 
Vo výpovediach pamätníkov (vojakov, partizánov, obyčajných 
mužov a žien a i.) čitateľ môže sledovať ľudské osudy počas 
prechodu frontu v danom kraji. 
              Knihu v cene 17,-€ si môžete zakúpiť na 
Obecnom úrade Málinec v kancelárii kultúrne-
ho pracovníka u p. Kančovej. 

január február marec apríl máj jún 

7.1. 3.2. 2.3. 13.4. 11.5. 8.6. 

20.1 17.2. 16.3. 27.4. 25.5. 22.6. 

- - 31.3 - - - 

júl august september október november december 

7.7. 3.8. 1.9. 12.10. 9.11. 7.12. 

20.7. 17.8. 14.9. 26.10 23.11. 21.12. 

- - 28.9. - - - 

 

  chceme to takto ??? 

       alebo takto ??? 
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Tieto slová známej básne Sama Chalúpku hnali Slo-
vákov do boja za rôzne veci, za ktoré bojovali. Bol  
by som rád, keby tieto slová hnali do boja o zotrva -
nie v 4. lige  aj našich futbalistov.  

Tabuľka IV. Liga – skupina JUH  dospelí  - 
Jarná sezóna 

27.3.2016 o 15oo Vinica – Málinec 
3.4.2016  o 15,30 Málinec Kováčová 
10.4.2016 o 15,30 Revúca – Málinec  
17.4.2016 o 16,00 Málinec –Divín 
24.4.2016 o 16,00 Poltár – Málinec 
1.5.2016  o 16,30 Málinec  - Hriňová 
8.5.2016  o 16,30  Pliešovce -  Málinec  
15.5.2016 o 16,30 Málinec – Medzibrod 
22.5.2016 o 17,00 Fiľakovo – Málinec  
29.5.2016 o 17,00 Badín Jupie - Málinec 
5.6.2016 o 17,00 Málinec – V. Krtíš 
12.6.2016  o 17,00 Zvolen B – Málinec  
19.6.2016  o 17,30  Málinec  - S. Ďarmoty  
 

Celá zimná príprava a prístup hráčov ukazuje, že tento boj 
by mohol byť víťazný. Prvýkrát sa hráči a realizačný tím 
stretli 11.1.2016. Popri ľahšom tréningu išlo hlavne o to, čo 
chceme a sme ochotní urobiť, preto aby sa 4. liga hrala v 
našej dedine aj v budúcnosti. Hráči pod vedením trénera 
Miroslava Kovaniča začali  prípravou trojfázovými týžden-
nými tréningami, keď využívali školskú telocvičňu, ihrisko s 
umelou trávou, ale aj samotné priestory futbalového areálu. 
V dňoch 15.1. – 17.1. 2016 sme absolvovali trojdňové kon-
dičné sústredenie na Látkach. Zúčastnili sa ho títo hráči- R. 
Janšto, M.Čampa, P. Paprnák, M. Dibala,  M. Poliak, P. 
Turic, J. Melich, I. Urda, O. Gréč, P. Tuhársky, M. Segeč, 
M.Kovanič, T. Ďurica, J. Becáni, J. Machala, E. Karlík, A 
Beľa, P. Ivan. Ako vidieť z tohto zoznamu, objavili sa niekto-
ré nové mená. Michal Kovanič , syn trénera je mladý stopér, 
ktorý hrával za Lučenec. Nášmu mužstvu by mal pomôcť 
najmä v obrannej činnosti. Tomáš Ďurica je hráč, ktorého 
poznáme. Do nášho mužstva sa vrátil z hosťovania vo Fiľa-
kove.  Myslím, že o jeho prínose pre  mužstvo netreba žiad-
ny komentár. Tretím  novicom je Jožko Becáni. Absolvoval 
celú zimnú prípravu a svojim prístupom a výkonmi potvrdil, 
že  sa chytil šance a dúfam, že  bude ďalej napredovať. 
Počas trojdňového sústredenia chlapci dvojfázovo trénovali 
a ukazuje sa, že to malo svoj význam. Trojdňové spolužitie 
upevnilo aj kolektív. Chlapci to potvrdili prístupom k trénin-
govému procesu ale aj v prípravných zápasoch. Čo sa týka 
sústredenia, chcem podotknúť, že financie na zaplatenie  
sústredenia neboli čerpané z rozpočtu, ale to bol zisk zo  
Štefánskej diskotéky, ktorú sme usporiadali na konci minu-
lého roka. Po sústredení chlapci trénujú trikrát do týždňa, na 
čo naviazala séria prípravných zápasov. 
24.1. Málinec – Uhorské  9 : 0 Góly : Becáni 2, Gréč 2, Me-
lich, Turic, Poliak, Ivan, Kovanič 
30.1 Málinec – Tomášovce 4 : 1   Góly : Poliak, Beľa , Gréč,  
Melich 

7.2. Málinec – Cinobaňa  6 : 0   Góly : Ďurica 2, Dibala 2 , 
Greč, Beľa 
13.2. Málinec – Tomášovce 5 : 0   Góly : Ďurica 2, Melich 2, 
Ivan 1 
21.2. Málinec – Kalinovo 2 : 5  Góly :  Ivan , Dibala 
28.2. Málinec  -  Hnúšťa 3 :1   Góly:   Urda 2,  Melich 
4.3.  Málinec – Kokava  4  : 0   Góly :   Ďurica 3, Dibaľa 
Ako vidno, z týchto výsledkov by sme mali byť spokojní. Išlo 
síce o súperov, ktorí hrajú v nižšej lige, no napriek tomu si 
dovolím tvrdiť, že celková hra a jej organizácia má vyššiu 
úroveň. Chlapci to určite potvrdia aj v nasledovných maj-
strovských zápasoch.  
Málinský futbal nie je len o A. mužstve. Pár slov aj o doraste 
a žiakoch. Dorast  povedie nezmenený tím pod vedením 
Jaroslava Baloga. Pri žiakoch prišlo k zmene. V zime prebral 
trénerstvo Peter Turic. Napriek tomu, že väčšiu časť prí-
spevku som venoval A. mužstvu, verím, že vzájomná spolu-
práca medzi všetkými tromi kategóriami prispeje k napredo-
vaniu málinského  futbalu. 
Vážení fanúšikovia, pozývame Vás na naše zápasy. Buďte 
naším dvanástym hráčom. Pomôžte povzbudzovaním ale 
hlavne Vás prosím, buďte slušní a kultivovaní. Keďže sa 
blíži obdobie veľkonočných sviatkov, želám všetkým málin-
čanom ich pokojné prežitie a držte nám palce. 

   Pripravil :  Švankes 

Dátum  Suma dotácie Rozpis použitia , účel dotácií suma 

Rozdiel v 

eur 

6.2.2015   1500,00   SsFz, ObFz    4629,96   

17.3.2015   2000,00   PHM na zápasy  3241,91   

22.4.2015   1000,00   Odmena tréner 450,00   

14.5.2015   110,00   Hosťovanie hráčov 1900,00   

22.5.2015   500,00   Umelá tráva 100,00   

8.7.2015   1000,00   Poštovné    0,65   

28.8.2015   1000,00   Kancel. Potreby 100,86   

7.10.2015   1000,00   Poplatky SLSP 116,6   

6.11.2015   1890,00   Šport. Potreby 392,53   

15.12.2015   1000,00   Lekárske prehliadky 67,70   

Spolu   11000,00       11000,21 0,21 
 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku 2015 
Vypracoval: Ing. Elena Melichová 

Koncert  - Pavla HAMELA 
v divadle B.S. Timravy  

v Lučenci 
6. apríla 2016  o 19 oohod. 

 
Koncert -  Honzu NEDVĚDA 

kine APOLO 
12.aprila 2016 o 19 oo hod. 

 
    Predstavenie 

CIGÁNSKY    DIABLI 
24. apríla 2016 

Športová hala ARENA  Lučenec 


