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nepotrebujú nič také nemožné. 
Stačí im úcta v spoločnosti, 
pochopenie u svojho okolia, 
pozornosť a láska od svojich 
detí a možnosť žiť dôstojne. 
Myslím, že v obci sa prejavuje 
snaha starať sa o starších 
spoluobčanov. Hlavne v uspo-
riadaní kultúrno-spoločenských 
podujatí.Tieto podujatia, či iné 
pozornosti, sú iba nepatrné 
pozornosti, ktoré ale svedčia o 
tom, že si svojich starších 
spoluobčanov vážime a že stále 
patria medzi nás. A verte, že 
starší ľudia vedia i takéto ma-
ličkosti oceniť. 
Nezabúdajme na nich a majme 
pre nich vždy nejaký darček i 
keď iba v podobe pozdravu, či 
úsmevu. Aj nás čaká čas, keď 
budeme za takéto „darčeky“ 
vďační.     

Jozef Varga 

� 
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Motto: 
V pestrých farbách vidia svoju mladosť,  
opäť si sadajú na jej kolotoč,  
lopotia na chlebík, ukladajú korunku ku korunke,  
odháňajú deťom horúčku, od seba duchov po-
chabosti, ktorých jednoduchý človek nikdy nemal 
rád.. 
Starí ľudia cítia svoju mladosť strapatú  
ako čerstvú vôňu mäkkého medovníka  
v tvrdých rokoch, keď mana a radosť  
nepadali z neba, ani z inej milosti.  
 
Úryvok básne P. Koyša: Čo vidia starí ľudia 

 
      Mesiac úcty k starším 
považujeme za symbolické 
vyvrcholenie toho, čo by sa 
malo diať v našej spoločnosti, 
v našich rodinách, v našich 
srdciach počas celého roka. 
Láska, úcta, pochopenie a 
pomoc tým, ktorí nás vychova-
li, milovali, radili, chápali a 
pomáhali nám po celý život. To 
by nás malo sprevádzať nielen 
v jeden mesiac v roku, alebo 
dokonca iba v jeden deň. Už 
oddávna boli šediny a skúse-
nosti uznávané. 
V dávnovekých spoločnostiach 
rozhodovali o dianí rady star-
ších. Iba teraz v modernej 
dobe začali byť starší ľudia 
akosi na príťaž. Nielen v rodi-
nách, kde sa v mnohých prípa-
doch snažia starších ľudí 
umiestňovať v sociálnych za-
riadeniach, pretože im (mož-
no!) existenčné problémy ne-
dovolia starať sa o nich, ale i v 
celej spoločnosti. Skoro denne 
sa v médiách stretávame s 
narážkami, ako veľa peňazí 
treba pre starých ľudí, či už pri 
vyplácaní dôchodkov, alebo pri 
výdavkoch na zdravotnú sta-
rostlivosť. Akoby sme zabudli, 
že jeden z tých : „TROCH 
GROŠOV“, ktoré počas svojho 
života zarobili, si poctivo od-
kladali a teraz by im ho bolo 
potrebné vrátiť. To, že niet z 
čoho, je neraz iba výhovorka. 
Aby bolo z čoho, o to sa má 
postarať mladá a stredná ge-
nerácia tak, ako to dokázali 
oni, keď to potrebovali ich 

rodičia a starí 
rodičia. Ibaže 
to, žiaľ, vyze-
rá tak, že je 
ľahšie sa 
starých ľudí 
„zbaviť“, než 
sa posnažiť o 
nich postarať. 
Hoci k tomu, 
aby svoje 
posledné roky 
života prežili v 
spokojnosti, 
netreba až tak 
veľa. Veď 

  

         Už niekoľko rokov  pravidelne v 
mesiaci október pozývame  našich 
jubilujúcich spoluobčanov, ktorí sa 
dožili významných okrúhlych životných 
jubileí a to:  60, 70, 80, 90 a viac 
rokov, ale aj ostatných seniorov našej 
obce.   Na stretnutí nechceme pripo-
mínať vek,  ale chceme, aby sa naši 
seniori stretli so svojimi rovesníkmi. 
Aby oživili spomienky na spoločne 
prežité chvíle, ale chceme aj poďako-
vať a potešiť programom. Každý rok 
sa snažíme pripravovať iný program, 
aby bol pestrý a hlavne zábavný. 
21.októbra 2016 sme  opäť privítali 
našich jubilujúcich seniorov v sobášnej 
sieni. V sále spoločenského domu sa 
všetkým prítomným prihovoril a poďa-
koval za plodné roky  starosta obce 
Ing. Igor Čepko. V kultúrnom progra-
me sa predstavili hostia z Báčskeho 

Petrovca, ale aj 40 členný folklórny 
súbor Málinčok pod vedením Mgr. 
Márie Joklovej. Počas celého progra-
mu všetkých prítomných bavil humor-
ným slovom a vtipnými príbehmi 
ľudový rozprávač Martin Kopor.  
Prítomných zaujala aj výstavka 20. 
výročia Klubu dôchodcov v Málinci a 
výstavka  Dary zeme, Svoju prácu 
prezentovalo aj Komunitné  centrum 
Málinec.  Nezabudnuteľná určite 
ostane aj  výstavka hostí z B. Petrov-
ca, ktorým ručné práce,  hlavne vyší-
vanie krojov, nie sa cudzie.  
Posedenie pri ľudovej piesni v dopro-
vode heligónkara Peťka Mužíka dalo 
tú správnu bodku za príjemným popo-
ludním. V piatok dopoludnia sme 
s návštevou z B. Petrovca navštívili aj 
skláreň v Katarínskej Hute. V sobotu 
sme pripravili  naším hosťom stretnutie 
na Poliankach u rodiny Dibaľovej.  
Počasie nám prialo, a tak sme si dali 
turistický výstup ku prameňu Ipľa. Tu 
sme sa  poklonili pamiatke  12 obetí, 
ktoré zahynuli v roku 1956 pri havárii 
vojenského lietadla, ktoré spadlo na 
tomto mieste. Príjemne unavení sme 
sa vracali vo večerných hodinách do 
svojich rodín a domovov. 
Verím, že či už stretnutie seniorov 
našej obce alebo stretnutie a výlet  
našich priateľov z Báčskeho Petrovca 
bude nezabudnuteľné a všetci na tieto 
dni budeme ešte dlho spomínať.  V 
nedeľu hostia navštívili aj služby Božie 
v evanjelickom kostole  Málinec. 
                 Pripravila : Kančová A.  

Jubilanti  2016 

    

Turistický výstup ku prameňu Ipľa a návšteva pamätného 

miesta, kde v roku 1956  spadlo  lietadlo a zahynulo 12 ľudí  
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veľmi pekná takže MŠ 
vyzerá ako nová. Do 
budúcna plánujeme 
dokončiť podkrovné 
priestory tak, aby 
všetky deti mali sta-
bilnú spálňu a tety 
upratovačky nemuseli 
každý deň rozkladať a 
skladať ležadlá. Tiež 
by sme chceli, aby sa 
na dvore, kde sa 
hrajú naše ratolesti, 
zelenala pekná trávič-
ka a zdobili ho pekné na otázky „Prečo? Ako? Kedy?“. Aj tak 

môžeme charakterizovať naše detičky, 
ktorým na ich otázky odpovede prezradia v 
materskej škole. Okrem toho im ukážeme 
skryté tajomstvá hier, ktorou sa učíme 
začiatky písania, teda správne držať ceruz-
ku a pekne sedieť. Rátať jabĺčka a všeličo 
iné, spievať, recitovať, tancovať, hrať sa 
so slovami, písmenkami či hláskami. 
Pre kolektív materskej školy je dôležitá 
spokojnosť detí a rodičov. To docielime 
omnoho ľahšie s Vašou spoluprácou. Tá je 
neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Mali 
by sme  mať na zreteli, že dieťa sa učí 
pozorovaním a príkladom a dospelého 
vníma ako vzor. Ak chceme, aby z našich 
ratolestí vyrástli slušní ľudia, musíme sa 
všetci podľa toho aj správať. Veď naše deti 
sú našim verným zrkadlom. 

AV a JS za kolektív MŠ 

V mesiacoch júl a august Komunitné 
centrum Málinec zorganizovalo pravi-
delné skupinové aktivity športovo-
relaxačného, preventívneho, edukač-
ného a tvorivého charakteru pre deti 
tráviace čas letných prázdnin. Okrem 
nich sa klienti zúčastnili nepravidel-
ných komunitných aktivít:  
V mesiaci júl sme privítali prázdniny 
spoločnou „Opekačkou“ na ihrisku v 

a účelné prelie-
začky, na ktorých 
si budú môcť 
cvičiť svoju šikov-
nosť, obratnosť a 
odvahu. Tešíme 
sa z "novej škôl-
ky" a z toho že 
deťom môžeme 
ponúknuť pekné 
prostredie pre ich 
vzdelávanie. Deti 
sú krásne stvore-
nia, ktoré každý 
deň bažia za 
objavovaním 
nových vecí, malí 
ľudkovia, ktorí sa 
neustále potrebu-
jú dozvedieť 
všetky odpovede 

Málinci, počas ktorej deti hrali rôzne 
športové hry (skákanie gumy, hra s 
loptou, badminton, preskakovačka). 
Cieľom bolo relaxovanie pri aktívnom 
oddychu spojenom so spoločnou 
prípravou jedla a hraním hier. 
,,Olympiáda KC 2016“, ktorá sa konala 
v KC Poltár bola zameraná na podpo-
ru kontaktov s deťmi z iných KC, 

stretnutie sa 
s pracovníkmi 
iných KC, na 
súťaženie v 
hode kriketo-
vou loptičkou, 
vybíjanej a 
behu na 60 
m. Komunitná 
aktivita 
„Skrášľovací 
deň pre ženy“ 
v KC Málinec 
mala za cieľ 
poukázať na 
význam 
skrášľovania 

ných centier“ v KC Lučenec, kde deti 
za účasti klientov a pracovníkov KC 
Poltár, KC Lučenec, KC Cinobaňa 
hrali záujmové a športové hry – biliard, 
hod na terč, stolný futbal, pingpong. 
Išlo o náhradný program za plánovaný 
vodný volejbalový turnaj, nakoľko bolo 
nepriaznivé počasie. Klienti a pracov-
níci KC Málinec sa zúčastnili aj bene-
fičného koncertu pod názvom "Pomá-
hame spoločnými silami" v podobe 
speváckeho a tanečného vystúpenia s 
cieľom podporiť finančnú zbierku pre 
pána Ľ. Pokoša. Na záver prázdnin 
sme sa s nimi rozlúčili komunitnou 
aktivitou ,,Rozlúčka s prázdninami v 
KC“, ktorá bola zameraná na stretnutie 
a rozlúčku klientov - detí, ktoré v KC 
Málinec strávili letné prázdniny. Deti 
spolu pracovali a súťažili v pohybo-
vých hrách – badminton, stolný futbal, 
futbal a hrali spoločne hry na počítači.   
V nasledujúcom období pripravujeme 
zaujímavé skupinové a komunitné 
aktivity pre všetky deti, dospelých aj 
dôchodcov: beseda s dôchodcami, 
pečenie koláčov, Helloween a pod., na 
ktoré zároveň všetkých záujemcov 
pozývame a tešíme sa na ich účasť. 

Kolektív KC  

žien, subjektívnu pohodu žien a zvy-
šovanie ich sebavedomia, ako aj 
prezentovať metódy a postupy líčenia, 
rozvoj spolupatričnosti a súdržnosti 
žien v rámci komunity, aktívny oddych 
popri pracovných povinnostiach a 
práci v domácnosti. V Kokave nad 
Rimavicou sme sa stretli na futbalo-
vom zápase s klientmi a pracovníkmi 
KC Kokava nad Rimavicou pod ná-
zvom „Futbal nás spája“. 
V mesiaci august sme pripravili aktivitu 
s názvom "Tvoríme a hráme sa spolu“. 
Išlo o komunitnú aktivitu, kedy sme 
privítali pracovníkov a klientov ostat-
ných KC v okolí: KC Poltár, KC Koka-
va nad Rimavicou, KC Lučenec, KC 
Cinobaňa, pracovníkov TSP Ozdín a 
TSP Málinec, kde pracovali na výrob-
koch z hliny, maľovali bublinkovou 
fóliou, hrali záujmové a športové hry 
(Twister, strieľanie balónov, loptové 
hry) a nechali si maľovať na tvár. 
Ďalšou augustovou aktivitou bol 
,,Vodný volejbalový turnaj komunit-

Po prázdninách sme sa pustili do nového 
školského roku 2016/2017 s novým elánom 
a plní energie. Privítali sme 12 nových 
detičiek v triede „Lienky“. Tento školský rok 
bude novo zrekonštruovanú MŠ navštevo-
vať  celkom 37 detí vo veku 2,5 – 6 rokov. 
Naša škôlka opäť opeknela. Vďaka projektu 
je zrekonštruovaná a zmodernizovaná. V 
podkroví pribudla nová  spálňa pre 17 detí, 
umyváreň a WC, v triede Lienok plávajúca 
podlaha a nový koberec, v priestoroch 
kuchyne nová kuchynská linka, chladnička 
a sporák, na dvore bezbariérový chodník, 
no a samozrejme vonkajšia fasáda celej 
budovy, ktorá sa nedá prehliadnuť. Je 

Naše nové postieľky  
 
a sociálne  zariadenie  
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v budúcnosti máte ešte nebankovej spoločnosti 
splatiť.  
Na riešenie tejto situácie môžete využiť ponuku 
spoločnosti NEBUĎDLŽNÍK s.r.o., ktorú môžete 
kontaktovať telefonicky na č.: +421 949 632 236, 
e-mailom: info@nebuddlznik.sk alebo  kontakt-
ným formulárom na web stránke 
http://www.nebuddlznik.sk, tiež v kamenných 
pobočkách.  
Ako na to:  
Ako prvý krok musíte zaslať konkrétne zmluvy, 
na základe ktorých Vám veriteľ poskytol úver 
pôžičku a pod. Ak tieto zmluvy nemáte, spoloč-
nosť sa ich pokúsi získať od veriteľa. Po prijatí 
Vašich zmlúv zabezpečí ich bezplatnú analýzu 
(teda právne posúdenie zákonnosti zmlúv, ktoré 
vykonávajú spolupracujúci advokáti, ktorí sú 
odborníkmi v oblasti spotrebiteľského práva). Ak 
sa v zmluve nachádzajú nezákonné podmienky, 
pripravia pre Vás dokumenty na prevzatie Vášho 
zastúpenia pri komunikácii s veriteľom. Po pod-
písaní dokumentov je kontaktovaný veriteľ s 
pokusom o vysporiadanie celej záležitosti. Podľa 
toho či veriteľ spolupracuje a na akých pod-
mienkach je ochotný sa dohodnúť s klientom 
(teda s Vami) bude dohodnutý ďalší postup vo 
veci (napr. uzatvorenie dohody s veriteľom o 
vrátení časti uhradených peňazí).  
Uvedenej spoločnosti NEBUĎDLŽNIK s.r.o. ne-
platíte nič vopred a nemusíte platiť ani v prípa-
de, ak sa im Váš dlh nepodarí znížiť alebo Vám 
veriteľ nevráti peniaze. V prípade ak sa spoloč-
nosti podarí vysporiadať sa s nebankovou spo-
ločnosťou ich odmena bude vypočítaná ako 
percentuálny podiel z reálne ušetrenej alebo 
vrátenej sumy.  

/pripravila: Mgr. Zuzana Čepková/ 

Ak ste uzatvorili zmluvu s nebankovou spoloč-
nosťou na čerpanie pôžičky, úveru alebo finan-
covali kúpu automobilu a to medzi rokmi 2005 – 
2015, je pravdepodobné, že zmluva obsahuje 
nezákonné podmienky. V zmysle zákona sú ne-
bankové spoločnosti sankcionované tak, že časť 
finančných prostriedkov musia vrátiť dlžníkovi 
(alebo nemôžu požadovať zaplatenie celej pô-
vodne dohodnutej sumy). V dôsledku nezákon-
nosti zmluvy dlžník nemusí uhradiť veriteľovi nič 
iné ako istinu - teda pôžička je bezúročná a bez 
poplatkov a reálne sa znižuje celková suma na 
vyplatenie veriteľovi o desiatky percent. Laicky 
povedané, ak ste v minulosti od takejto neban-
kovej spoločnosti brali úver, pôžičku potom 
pravdepodobne máte nárok na vrátenie časti 
zaplatených peňazí alebo zníženie sumy, ktorú 

 

Atraktívne podu-
jatie, dá sa povedať aj tradičné, a to 

súťaž o najlepšiu Hornohradskú klobásu  
pokračovala  tento rok v obci Hradište.  

     Počasie nám prialo  1. októbra 2016 
kedy sa súťaž konala bolo až 22oC.  
Súťaže sa zúčastnilo 13 družstiev. Boli 
to obce Mikroregiónu Hornohrad a to  
Hradište, Krná , Uhorské, Rovňany, 
Ozdín, Málinec, Cinobaňa, České 
Brezovo, Zlatno a obec Veľká Ves, ktorá 
sa podujatia zúčastňuje od samého 
začiatku. Keďže tento ročník bol v obci 
Hradište a táto obec má družobnú obec 
v Maďarsku s obcou Čabasabady, tak v 
tomto ročníku boli aj dve maďarské 
družstvá. Obec, aj keď nie veľkým 
počtom obyvateľov približne 240 obyva-
teľov, sa na podujatie pripravila výborne, 
za čo patrí poďakovanie a pochvala 
starostovi obce Pavlovi Lašákovi a 
celému prípravnému a organizačnému 
výboru.  
          Určite príjemnú a zaujímavú 
atmosféru dotvorilo aj Novohradské 
osvetové stredisko v Lučenci, ktoré 
pripravilo prezentáciu starodávnych 
rómskych remesiel a to výrobu váľkov a 
ukážky ťažkého kováčskeho chlebíka 
pod názvom:  Ruky železa – srdce ohňa  
V kultúrnom programe sa predstavili : 
Detský folklórny súbor Kukučky z Poltá-
ra, Detský folk. súbor Málinčok, ZUŠ 
Poltár, Súrodenci Kešjarovci, Detský 
spevácky súbor z družobnej obce 
Čabasabydy z MR, súbor Slniečko z 
Poltára a Sendreiovci z Kokavy nad 
Rimavicou.  
Aj keď boli všetky klobásy výborné, 
porota musela rozhodnúť. Odobrané 
vzorky sa hodnotili anonymne. Každý 
člen poroty hodnotil bodmi od 0 do 10. 
Dominantným kritériom bola chuť, 
vzhľad a farba.  
Najlepšie klobásy tento rok boli z obcí: 
3. miesto – Veľká Ves,  
2. miesto – hosťujúca obec  Hradište  
1. miesto získala opäť obec Rovňany.  
Toto družstvo troch pánov, získalo aj v 
roku 2015  1. miesto. 
            Prítomní si mohli pochutiť aj na 
tradičnom držkovom perkelte, kotlíko-
vom guľáši, kapustnici, langošoch či 
utopencoch. Organizátori mysleli aj na 
najmenších návštevníkov. Počas celého 
dňa bola v spoločenskom dome pripra-
vená aj veľmi zaujímavá výstava, a to 
prezentácia všetkých obcí mikroregiónu. 
Usporiadateľom a organizátorom patrí 
veľká vďaka a už teraz sa tešíme na 11. 
ročník, ktorý by sa mal konať v obci 
Cinobaňa. 

Pripravila : Kančová A. 

Organizácia: – v porovnaní s 
minulým šk. rokom došlo k 
jednej viacnásobnej personál-
no-organizačnej zmene – na 
dôchodok odišla p. Lysičanová, 
na jej miesto učiteľky 1-4 na-
stúpila p. Strašková, ktorú na 
mieste vychovávateľky ŠKD 
nahradila p.Pagáčová   
/Geľhošová/.  
 
V školskom klube detí je zapí-

saných 49 žiakov v dvoch 
oddeleniach. 
4 žiaci v auguste 2016 absol-
vovali opravné skúšky -  ús-
pešne. 
8 žiakov opakuje ročník. 
1 žiačka nebola klasifikovaná, 
pretože v druhom polroku 
nechodila do školy. 
1 žiačka bola premiestnená do 
reedukačného centra v Čeren-
čanoch. 
1 žiak dovŕšil 16 rokov a ukon-
čil povinnú školskú dochádzku 
bez ukončenia základnej školy 
(nezískal vzdelanie poskytova-
né základnou školou). 
1 žiak študujúci v zahraničí 
absolvoval počas letných 
prázdnin komisionálne skúšky. 
Celkový počet žiakov 119. 

 
Záujmové krúžky : 
- Hravá angličtina 
- Ľudové tance 
- Detský folklórny súbor 

Málinčok 
- Hviezdička (literárno-

výtvarný) 
- Šikovné pršteky 
- Tvor, spoznávaj, hraj sa 
- Konverzujeme v angličtine 
- Nohejbal 
- Malý futbal 
- Tanečný krúžok 
- Začíname s PC 
- Volejbal 
 

Telefón: 0474111202 

e-mail: riaditel@zsmalinec.sk 

IČO: 35991364  



Obecný Úrad INFORMUJE  
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l. Nákup osobného motorového vozidla pre potreby obecného 
úradu s týmito podmienkami: 

- Nákupná cena max.  15 tis. € 
- Prevedenie vozidla – kombi 
- Financovanie na 1/2 
- Kubatúra  1400 cm3, benzín 
m. Cenu za odpredaj prebytočných svietidiel verejného osvetlenia 

po ich výmene za nové, vo výške 15 € / 1 kus 1x36 W   a 20 €/ 
kus- 2x36 W 

n. Cenu za odpredaj prebytočných betónových kociek 50x50x10 
cm z rekonštrukcie chodníka na Zdravotnej ulici, vo výške 2,-- 
€/1 kus 

o. Nákup kníh autora p. Júliusa Lomenčíka – Z málinskej túrni 
pozerán, v počte 100 kusov na reprezentačné účely 

p. Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu Jána Kancka, bytom Máli-
nec a Evy Balogovej, bytom Málinec, Na Vinici 388/1 do pora-
dovníka  

r. Jednorázový príspevok vo výške 300,--€ pre Ľubomíra Pokoša, 
bytom Málinec, Okružná 161/5 na zakúpenie zdravotníckej po-
môcky  v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi  

      č. 417/2013, § 17  
s. Žiadosť Marty Šlajferčíkovej, bytom Málinec, Mlynská 510/15 o 

výpoveď nájomnej zmluvy dohodou k 31.8.2016 
t. Zakúpenie elektrického sporáka pre potreby ŠJ pri ZŠ Málinec 

v cene 3.180 € 
u. Čerpanie fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu Sklárskej 

ulice 
v. Opravu  výjazdu z Mlynskej ulice a výjazdu od bytoviek Mlynská 

510, 511  
x. Odpísanie fa č. 225/2015 a fa č. 224/2015 firmy TATRAS 

TATRY s.r.o. Holumnica z pohľadávok obce a prevedenie po-
hľadávok na podsúvahový účet obce 

 
3. Vyhlasuje: 

Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zákona 
369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov, 
ktorá sa uskutoční na nasledujúcom septembrovom  zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 
 

4. Ukladá: 
a. OcÚ, zabezpečiť použitie prebytku hospodárenia za rok 2015 

podľa bodu 2/f, tohto uznesenia 
     Termín: trvalý 
b. OcÚ zabezpečiť čerpanie rezervného fondu, podľa bodu 2/g 

tohto uznesenia 
     Termín: trvalý 
c. OcÚ, zabezpečiť výber stočného za rok 2016, podľa bodu 2/h 

tohto uznesenia  
     Termín: trvalý 
d. OcÚ, zabezpečiť odpredaj prebytočného majetku obce, podľa 

bodov 2/j, 2/m a 2/n tohto uznesenia 
     Termín: trvalý  
e. OcÚ, poskytnúť dotáciu OZ Málinec, podľa bodu 2/k tohto uz-

nesenia 
     Termín: rok 2016 
f. OcÚ, zabezpečiť nákup osobného motorového vozidla pre 

potreby obecného úradu, podľa bodu 2/l tohto uznesenia 
     Termín: rok 2016  
g. OcÚ, zabezpečiť nákup kníh podľa bodu 2/o tohto uznesenia 
     Termín: rok 2016  
h. OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 
     Termín: do 15.7.2016 
i. OcÚ, zaradiť do poradovníka žiadosti o pridelenie bytu v zmysle 

schválenia v bode 2/p tohto uznesenia 
     Termín: júl 2016  
j. Poskytnúť jednorazový príspevok pre Ľubomíra Pokoša v 

zmysle schválenia v bode 2/r tohto uznesenia 
     Termín: august 2016  

l. OcÚ, ukončiť nájomný vzťah dohodou s Martou Šlajferčíkovou 
v zmysle schválenia v bode 2/s tohto uznesenia 

     Termín: ako v texte 
m. OcÚ, zabezpečiť zakúpenie elektrického sporáka pre ŠJ v 

zmysle schválenia v bode 2/t tohto uznesenia 
     Termín: august 2016  

Uznesenie č. 3/2016 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného 

dňa 30. júna 2016 
 

1. Berie na vedomie: 
a. Informáciu o plnení uznesení OZ 
b. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 a č. 2/2016, starostu obce 
c. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Máli-

nec za rok 2015 
d. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtovému opatreniu č. 

3/2016 na aktualizáciu rozpočtu 
e. Správu audítora o overení účtovnej závierky obce Málinec za 

rok 2015 
f. Informáciu o vyradení a likvidácii prebytočného a neupotrebiteľ-

ného majetku obce Málinec 
g. Informáciu o vydaní  Internej smernice č. 2/2016 o Registratúr-

nom poriadku Obecného úradu Málinec 
h. Informáciu o pohľadávkach obce Málinec 
i. Požiadavku starostu obce na zakúpenie osobného motorového 

vozidla 
j. Informáciu starostu obce o priebehu príprav na zriadenie den-

ného stacionára v obci 
k. Informáciu starostu obce o vypracovanom akčnom pláne pre 

okres Poltár  
l. Dobrovoľný finančný príspevok  poslancov OZ a starostu obce 

vo výške 100 € na zakúpenie zdravotníckej pomôcky pre Ľu-
bomíra Pokoša 

 
2. Schva ľuje:  

a. Návrhovú komisiu v zložení:  
predseda – Ing. Víťazoslav Zákopčan 
členovia- Mgr. Ľuboslav Jablonský, Mgr. Ivan Urda 

b. Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 31.3.2016 
c. Správu o plnení investícií k 30.6.2016 
d. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 na aktualizáciu rozpočtu 
e. Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie za rok 

2015 bez výhrad 
f. Použitie prebytku hospodárenia zisteného podľa § 10, ods.3, 

zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov ŠR a pro-
striedkov fondov obce v r. 2015, na tvorbu rezervného fondu v 
sume 33.128,11 € a tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv v 
sume 899,- € v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. v spojitosti so 
zákonom č. 182/1993 Z.z. 

g. Čerpanie rezervného fondu nasledovne: Rekonštrukciu Sklár-
skej ulice, zakúpenie kolotoča na detské ihrisko a na vlastný 
vklad pri kapitálových výdavkoch na akciu „Likvidácia nelegál-
nej skládky“ 

h. Výšku stočného pre rok 2016 nasledovne:  fyzické osoby        
0,80 €/m3 právnické osoby    0,90 €/m3 

i. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Málinec 

j. Priamy odpredaj obecného majetku – oceľových skladov jed-
notlivým žiadateľom, ktorí ich doposiaľ užívali, v cene 10 € za 1 
sklad nasledovne: 

Bytový dom č. 390/5 
- Peter Kancko,  byt č. 1 
- Peter Kret, byt č. 2 
- Mária Vargová, byt č. 3 

Bytový dom č. 389/7  
- Jarolím Haas, byt č. 1 
- Anna Pilátová, byt č. 3 
- Alena Machalová, byt č. 4 
- Monika Oláhová, byt č. 5 

Bytový dom č. 391/3 
- Elena Golianová, byt č. 1 
- Pavel Kancko, byt č. 2 
- Žaneta Kancková, byt č. 4 

k. Dotáciu pre OZ Málinec, vo výške 150 € na projekt „Chráňme si 
ju, kým ju máme“, postavenie altánku pri prameni pitnej vody pri 
bývalej sódovkárni 



b. Prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome na 
prízemí o výmere 240,80 m2,  pre žiadateľa Kalypso, n.o. Koši-
ce, za účelom zriadenia a prevádzkovania sociálneho  zariade-
nia – Denného stacionára. Začiatok prenájmu – december 
2016. Výška nájomného je 6,64 €/m2 a rok, na prvý rok pre-
vádzky a 8,63 €/m2 a rok na druhý a ďalší rok prevádzky. Doba 
prenájmu – na dobu určitú na 10 rok. s možnosťou predĺženia.  

c. Prevod správy investičného majetku v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien § 6a, 
odst. 1, písm. a) a to zverenie majetku obstaraného z vlastných 
prostriedkov obce do správy Základnej školy v Málinci, na zá-
klade faktúry číslo 160905 sporák elektrický aj s príslušenstvom 
v cene 2982,--€. 

d. Predbežný záujem o kúpu pozemkov parcela registra E č. 2766 
a 2777, v k.ú. Málinec, od firmy SYNERGAS s.r.o. Bratislava 

e. Použitie rezervného fondu na nákup osobného motorového 
vozidla pre potreby Obecného úradu v Málinci 
 

3. Ukladá: 
a. OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu na prenájom priestorov SD 

pre Kalypso n.o. Košice, v zmysle schválenia v bode 2/b tohto 
uznesenia 

     Termín: september 2016  
b. OcÚ vypracovať zmluvu o prevode správy pre ZŠ Málinec, v 

zmysle bodu 2/c tohto uznesenia 
     Termín: september 2016  
c. OcÚ vyvolať rokovanie ohľadom odkúpenia pozemkov v zmysle 

bodu 2/d tohto uznesenia 
     Termín: do 31.12.2016  
 

4. Mení: 
Uznesenie č. 3/2016, bod 2/l, zo dňa 30.6.2016 nasledovne: 
Nákup osobného motorového vozidla pre potreby OcÚ s týmito 
podmienkami: 
- Nákupná cena max. 15 tis. € 
- Prevedenie vozidla – combi 
- Kubatúra – do 1400 cm3 
- Financovanie – jednou splátkou, na základe vystavenej 
faktúry od vybraného dodávateľa v rámci verejného obstarávania 
 

5. Ruší: 
    Uznesenie č. 3/2016, bod 2/l, zo dňa 30.6.2016 
 
V Málinci, 9.9.2016   Ing. Čepko Igor  starosta obce 
 

Uznesenie č. 5/2016 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného 

dňa 5. októbra 2016 
 

1. Berie na vedomie: 
a. Informáciu o plnení uznesení OZ     
b. Informáciu o pripravenosti Materskej školy a Základnej školy v 

Málinci na školský rok 2016/2017 
c. Informáciu starostu o možnosti zriadenia sociálneho podniku v 

rámci podpory akčného plánu okresu Poltár 
d. Informáciu starostu, že na vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra 

obce Málinec, zo dňa 6.7.2016 sa neprihlásil žiadny uchádzač 
e. Informáciu  o pohľadávke voči AgroJas Látky, s.r.o. vo výške 

1002,04 € a 256,05 €. 
 

2. Schva ľuje:  
a. Návrhovú komisiu v zložení:  

predseda – Mgr. Ľuboslav Jablonský 
členovia-  Juraj Janšto, Mgr. Ivan Urda 

b. Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.6.2016 
c. Správu o plnení investícií obce Málinec k 30.9.2016 
d. Rozpočtové opatrenie obce Málinec č. 4/2016 k 5.10.2016 
e. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2007 o podmienkach poskytovania 

dotácií a návratných finančných príspevkov právnickým a fyzic-
kým osobám na území obce Málinec 

f. Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 
31.12.2016  

g. Zámer na prenájom obecného majetku a to časť nehnuteľnosti, 
zapísanej na LV č. 742, p.č. 474/1, v k.ú. Málinec 
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Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 16. 09. 2015 

 

n. OcÚ, zabezpečiť opravu výjazdu z Mlynskej ulice a výjazdu od 
bytoviek Mlynská 510, 511 v zmysle schválenia v bode 2/v toh-
to uznesenia 

     Termín: rok 2016  
o. OcÚ, zabezpečiť odpísanie fa č. 225/2015 a fa č. 224/2015 

firmy TATRAS TATRY s.r.o. Holumnica z pohľadávok obce a 
prevedenie pohľadávok na podsúvahový účet obce  v zmysle 
schválenia v bode 2/x tohto uznesenia 

     Termín: rok 2016  
 
V Málinci, 6.7.2016 Ing. Igor Čepko  starosta obce 
 
 
 
 
Mgr. Ľuboslav Jablonský  
- stavebná komisia robila obhliadku miesta – prepojenie ulíc 

Mlynská a Družstevná – má otázku, či sa to bude robiť 
Bc. Jozef Starove  
- predseda stavebnej komisie uviedol, že komisia urobila ob-

hliadku a doporučuje prepojenie týchto ulíc starosta uviedol, že 
sme podali žiadosť na dotáciu na likvidáciu skládky TKO na zá-
krute, v októbri by sme mali vedieť výsledok, dovtedy by sme 
mali počkať a potom robiť prepojenie ulíc 

Mgr. Ľuboslav Jablonský  
- pri pošte je stará kuka nádoba – treba ju dať preč 
- bolo by dobré deťom na TJ riešiť ekologické WC, chodia tam 

každý deň, je  dosť znečistené okolie 
Bc. Jozef Starove  
- bolo by vhodné označiť slepé ulice v obci napr. Tichá, upozor-

ňujú na to obyvatelia ulice, autá sa tam stále otáčajú 
- ak budeme prenajímať obecnú chatu, je potrebné urobiť určité 

opravy napr. strecha nad terasou zateká, vchodové dvere sú 
zlé, prerobiť okná na kuchyni 

Juraj Janšto  
- lipy na Lipovej ulici by bolo dobré znížiť o 1/3 – ohrozujú  domy              
- doporučuje natrieť farbou rozhlasové stĺpy 
- okolo Jozefa Juríčeka v Ipli tečie potôčik, bolo by treba vyčistiť 
- Jozef Gabľas vyviezol cestu do Ipľa makadamom na vlastné 

náklady, treba ho odmeniť 
- pri domoch J. Gabľasa a J.Juríčeka v Ipli treba namontovať 

svetlá 
Starosta odpovedal  
- zrušili sme ich, nakoľko tam bol čierny odber  
- pri spiľovaní orechov v Ipli vyvrátilo el.stĺp, je zlomený a drôty 

sú potrhané 
Starosta odpovedal  
- bolo to nahlásené SSE a.s. Žilina 
- Vodné elektrárne Trenčín 30.6.2016 ukončili svoju činnosť, boli 

tu  poslednýkrát 
- treba sa poďakovať starostovi obce Kokava nad Rimavicou – 

opravili nám pomník na Újati 
- autobusová zastávka v Ipli pri Júliusovi Kurčíkovi je v dezolát-

nom stave, treba ju opraviť 
Ing. Dušan Michalove  
- kedy sa bude robiť prestavba budovy OcÚ? 
Starosta odpovedal  
- do konca roka by sme to chceli urobiť, teraz robíme iné práce 

 
Uznesenie č. 4/2016 

zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného 
dňa 7. septembra 2016 

 
1. Berie na vedomie: 

a. Informáciu starostu obce o voľných poľnohospodárskych po-
zemkoch v k.ú. Málinec vo vlastníctve firmy Synergas s.r.o. 
Bratislava  

b. Informáciu starostu o výsledkoch elektronickej aukcie na zakú-
penie obecného motorového vozidla 

 
2. Schva ľuje:  

a. Návrhovú komisiu v zložení: 
predseda – Mgr. Ivan Urda 
členovia- Mgr. Ľuboslav Jablonský, Bc. Jozef Starove 
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h. Návrh plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec na 
rok 2017 

i. Odpísanie daňovej pohľadávky PARMY EXIM, s.r.o., 
IČO:35853808, so sídlom Andrusovova 9/B, 851 01  Bratislava 
vo výške 7987,69 € z dôvodu nevymožiteľnosti daňovej pohľa-
dávky a výmazu spoločnosti z Obchodného registra SR. Deň 
výmazu: Exoffo 27.04.2016 

j. Zaradenie žiadosti p. Mária Oláha, bytom Sklárska 379/6, Máli-
nec do poradovníka o pridelenie bytov 

k. Zaradenie žiadosti p. Tomáša Pokoša, bytom Okružná 161/5, 
Málinec do poradovníka o pridelenie bytov 

l. Zmenu nájomníka bytu na ul. Zdravotná 59, zo Zuzana 
Wirtschfterová na MEDIPEN s.r.o., Gorkého 328/28, R. Sobota 

   
3. Ukladá:  

a. OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu obce, podľa rozpočtového 
opatrenia č. 4/2016 

      Termín: tok 2016  
b. OcÚ, zabezpečiť poskytovanie dotácií, podľa bodu 2/e tohto 

uznesenia 
      Termín: trvalý 
c. OcÚ a inventarizačným komisiám, zabezpečiť inventarizáciu 

majetku obce Málinec, podľa schválenej smernice v bode 2/f 
tohto uznesenia 

     Termín: rok 2016   
d. OcÚ, monitorovať možnosti zriadenia sociálneho podniku pri 

obci Málinec 
     Termín: trvalý 
e. OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 

obce Málinec, podľa bodu 2/g tohto uznesenia 
     Termín: október 2016  
f. OcÚ, zabezpečovať plán výstavby a investičných akcií v roku 

2017 podľa bodu 2/h tohto uznesenia 
     Termín: rok 2017 
g. OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlav. kontrolóra obce Málinec 
     Termín: do 15.10.2016 
h. OcÚ, vykonať odpis pohľadávky podľa bodu 2/i tohto uznesenia 
     Termín: rok 2016  
i. OcÚ, zaradiť žiadosti o pridelenie bytu do poradovníka, v zmys-

le schválenia v bodoch 2/j a 2/k tohto uznesenia 
     Termín: október 2016  
j. OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na byt pre MEDIPEN s.r.o. v 

zmysle schválenia v bode 2/l tohto uznesenia 
     Termín: október 2016  
k. OcÚ, ponúknuť súčasným nájomníkom bytov Mlynská 510/15 a 

511/17 odpredaj bytov  
     Termín: október 2016   
l. OcÚ, vykonať potrebné opravy v byte  Júliusa Trčana, Málinec, 

Mlynská 511/17 
     Termín: do 31.3.2017   
 

4. Vyhlasuje: 
Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
ktorá sa uskutoční na nasledujúcom zasadnutí ob. zastupiteľstva. 
 

5. Neschva ľuje:  
a. Žiadosť o výmenu bytu žiadateľky  Jany Najmajerovej, bytom 

Málinec, Mlynská 511/17 z dôvodu rovnakých parametrov bytu, 
o ktorý žiada.  

b. Žiadosť DHZ Málinec o poskytnutie finančného príspevku vo 
výške 2000 €, nakoľko uvedené finančné prostriedky budú po-
skytnuté z DPO SR, na základe žiadosti obce Málinec  

 
V Málinci, 7.10.2016  Ing. Čepko Igor  starosta obce  

Pripomienky poslancov na zasadnutí OZ v  Málinci  
 dňa 5.10.2016 

Bc. Jozef Starove  
- mal pripomienku, či obec už vstúpila do jednania za pozemky v 

časti Huta 
- navrhuje do budúcna určiť nejakú lokalitu v obci na výstavbu 

garáží, máme ich rozmiestnené po celej obci, v Hute, tam kde 
boli staré pivnice je voľný priestor, pokiaľ je to obecný poze-
mok, bol by to vhodný priestor 

Starosta odpovedal  
- na pripomienku k pozemkov v časti Huta  zatiaľ nebolo zvolané 

jednanie 
 

Juraj Janšto 
- opäť pripomienkoval orezanie líp na Lipovej ulici o 1/3-inu  
- mal pripomienku k pracovníkom Regionálnej správy ciest, sme-

rom od Dobrého Potoka po Líniu nevykosili v tomto roku ani 
raz, kríky zasahujú do cesty, výtlk pri sklárskej chate sa už ne-
dá obísť  

- nesvietia svetlá pri Jozefovi Juríčekovi v Ipli  
Ing. Jaroslav Fa ťara 
- navrhuje zrušiť značku STOP na námestí 
- občania sa sťažujú, že muštáreň začala fungovať neskoro, 

budúci rok treba začať skôr s týmito prácami 
- na striešku na zdrav. stredisku treba namontovať okapový žľab 
Starosta odpovedal  
- značku STOP na námestí nemôžeme do 5 rokov od kolaudácie 

zrušiť,  
- čo sa týka muštárne, začali sme hneď ako sa občania nahlaso-

vali,  
 

Ján Kvasnica 
- mal otázku, z čoho bude urobené parkovisko na OZS a tiež , či 

sa bude robiť cesta do Stupníka ? 
- poďakoval v meno občanom časti Huta za cestu – Sklársku 

ulicu, ktorá bola urobená v tomto roku 
Starosta odpovedal  
- parkovisko na zdravotnom stredisku bude urobené zo zámkovej 

dlažby,  
- čo sa týka cesty do Supníka, tá sa nebude robiť, nakoľko pro-

jekt neprešiel 
 

Ing. Dušan Michalove 
-   pracovníci obce v lete betónovali jamy na miestnych komuni-

káciách, nie sú celé zabetónované – bolo by dobré dobetóno-
vať ich  

- mal pripomienku, či je obec upovedomená o tom, keď niekto 
opravuje hroby - v ev. cintoríne opravovali hroby, miešali tam 
betón na zámkovej dlažbe, je to stvrdnuté, treba to zbrúsiť  

- do kontajnerov na plasty v cintoríne sa nedajú dať väčšie kveti-
náče, treba ich otvoriť aspoň počas sviatkov  

- v miestnom rozhlase treba upozorniť občanov na zákaz vypaľo-
vania 

Mgr. Ľuboslav Jablonský 
- poďakoval za asfaltovanie vstupu ku bytovkám 510 a 511 ako i 

osvetlenie pri bytovkách a TJ 
- navrhuje umiestniť značku „ Chodci“ pri autobusovej zastávke v 

hornej časti obce 
- urobiť chodník do knižnice /uložiť tam betónové kocky 50x50/ 
- navrhuje upozorniť Regionálnu správu ciest, ktorá má vo vlast-

níctve priepust pod Hlavnou cestou, že je v nevyhovujúcom 
stave  

- mal pripomienku k revízii komínov v bytovkách 510 a 511 

Obec Málinec a obec Cinobaňa  organizuje 
19. novembra 2016 

 

výlet do Poľska do Nového Targu 
Poplatok je  14,-€ / osobu. 

Prihlásiť sa môžete na OÚ Málinec u p. Kančovej 
 

Poďakovanie 
Obecný úrad touto cestou ďakuje  rodinám, ktoré ubytovali hostí 
z Báčskeho Petrovca, ale aj všetkým, ktorí priniesli  koláče, ovocie 
darčeky a iné. Ďakujeme aj folkl. súboru Málinčok za veľmi pekný 
program, menovite p. Mgr. Joklovej, ktorá program pripravovala. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                                                             

Málinský spravodajca     stran a 7      3/ 2016 

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 25. septembra 2016 
za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú 
skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správa-
nie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušu-
jú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľad-
nou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchá-
dzaním a preceňovaním vlastných schopností, čím ohrozujú nielen 
seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Chodci zase 
podceňujú používanie reflexných prvkov a veľakrát vstupujú na 
vozovku bez toho, aby sa presvedčili, či môžu cez ňu bezpečne 
prejsť.  

Z TOHTO DÔVODU:  
  

VYZÝVAME  CHODCOV:   
 Používajte reflexné prvky na odeve za zníženej viditeľnosti v 

obci ako aj mimo obce! 
 Vstupujte na vozovku na miestach na to určených s prihliad-

nutím na vzdialenosť a rýchlosť prichádzajúcich vozidiel! 
 
VYZÝVAME  VODI ČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL: 

 Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte 
jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky! 

 Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické 
nápoje, ani iné návykové látky! 

 Neriskujte zbytočne pri predchádzaní na nebezpečných a 
neprehľadných miestach! 

 Používajte bezpečnostné pásy!  Za volantom netelefonujte!  
 Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť, ak Vám chýba dosta-

točná prax!  
 Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.  
 Dodržiavajte medzi vozidlami bezpečnú vzdialenosť, obzvlášť 

v jesennom a zimnom období, kedy môže byť vozovka už 
zradná (napadané lístie, námraza, sneh na ceste)!      /rd/ 

mnohé ďalšie otázky nájdete v 
knihe Júliusa Lomenčíka  
 
 
Z máľinské túrňi pozerán, ktorá 
je zaujímavým rozprávaním 
nielen pre Málinčanov, ale pre 
každého, kto sa zaoberá dejina-
mi regiónov, jazykovedou či 
folkloristikou.  
       Prostredníctvom mozaiky zo 
spomienok Málinčanov, archív-
nych materiálov a odbornej 
literatúry sa zoznámite s tradič-
nou ľudovou kultúrou v tejto 
svojráznej hornonovohradskej 
obci. 
                        Kančová A. 
 

       
            Július Lomenčík 
     Z málinské túrňi pozerán 
 
115 x 165 mm, 344 strán, pevná, 
väzba 
ilustrácie Radky Hrabovskej 
      Viete, prečo predstavuje má-
linské nárečie exkluzívny typ 
medzi slovenskými nárečiami? 
Prečo sú o Málinčanoch široko-
ďaleko známe výroky šťeri voze 
Malinčanó a edon motakars a 
šestdeseiťi ló, mašinka ňevládze? 
Čo boli a ako prebiehali šúpačky? 
Ako sa tan-
co
 

vali križľovance? 
     Akými príbehmi a rozprávkami 
strašili v Málinci deti? 
       Odpovede na tieto ale aj 

920 dopravných nehôd 
25 usmrtených osôb 

101 osôb ťažko zranených a 431 osôb ľahko zranených 
(usmrtených: 16 vodičov a spolujazdcov, 8 chodcov, 1 cyklista) 

 

 

 
VESELÉ VIANOCE 

Srdečne Vás pozývame na vianočný program 

,,VESELÉ  VIANOCE“ 
Dňa : 18.12.2016  o 16oo hod. Spol.dom Málinec  

V programe sa predstaví fol.súbor Málinčok. 
     

 Počas programu poďakujeme aj darcom krvi, ktorí 

získali v roku 2016 Jánskeho plaketu. 
Záverom programu prídu BETLEHEMCI a KUBO 

 

  



vzdialeností horľavých 
materiálov od spotre-
bičov, požiarov striech 
a požiarov kotolní. 
Pri spaľovaní dreva, či 
iného tuhého paliva, 
sa komín zanáša 
sadzami 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 neod-
bornom „svojpomoc-
nom" zhotovovaní, 
prípadne oprave 
komínov vznikajú 
netesnosti, ktoré sú 
mnohokrát taktiež 
príčinou vzniku požia-
rov. 
Bezpečné vzdialenosti 

spotrebiča a dymovo-
du 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 vlastníc-
tva znamená dôklad-
nú prípravu na nastá-
vajúce zimné vykuro-
vacie obdobie. 
„Čas, ktorý budete 
venovať preventívnym 
opatreniam, sa Vám 
určite oplatí a násled-
ne ochráni zdravie a 
majetok Vás a Vašich 
blízkych." 

 
Oddelenie požiarnej 

prevencie 
Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchran-
ného zboru v Banskej 

Bystrici 

Začiatok roku 2016 
priniesol na naše 
územie výrazné 
ochladenie, ktoré bolo 
sprevádzané mrazi-
vými teplotami, kedy 
sa začína v domác-
nostiach intenzívnej-
šie kúriť a prikurovať. 
Zimné obdobie je 
obdobím, ktoré si 
vyžaduje pozornosť 
zo strany občanov na 
úseku ochrany pred 
požiarmi, kedy vzniká 
vysoká pravdepodob-
nosť vzniku požiarov. 
Od 1.1. do 12.1. 2016 
vzniklo na území 
Banskobystrického 
kraja už 20 požiarov v 
dôsledku vyhorenia 
sadzí v komíne, ne-
dodržiavania predpí-
saných bezpečných 
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korektne v duchu fair play. Nako-
niec turnaj ovládlo družstvo Cingeľ 
teamu, ktoré vyhralo po tretíkrát a 
pohár putoval do ich vitríny.  
Počas prestávky sa konali súťaže 
v kopaní na presnosť , kde zúčas-
tnení mali trafiť prázdnu bránu z 
rôznych vzdialeností. Súťaž pre-
biehala v dvoch kategóriách do-
spelí a deti. Víťazom medzi deťmi 
sa stal Adrián Starove a medzi 
dospelými Ján Ňachaj. 
Po ukončení turnaja boli odmenení 
najlepší hráči jednotlivých druž-
stiev  a ako aj najlepší hráč celého 
turnaja, ktorým sa stal hráč Heľpy. 
Záverom treba poďakovať organi-
zátorom za skvelý priebeh turnaja, 
rodinným príslušníkom Dušana 
Riečicu a všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli k zdarnému priebehu 
turnaja, ktorého  kvalita a organi-
zácia sa každoročne zvyšuje. 

/pripravil: Ing. Igor Lacko/ 

Tento rok sme si znovu uctili 
pamiatku nášho bývalého 
spoluob čana Dušana Rie či-
cu-Kiliho.  

futbale družstiev dorastu. Turnaja 
sa zúčastnilo 5 mužstiev Cingeľ 
team, Heľpa, Málinec, Huta, Rieči-
ca team. Turnaj otvoril krátkym 
príhovorom starosta obce , pre-
behlo položenie kytice na hrob 
zosnulého a boje o putovný pohár 
mohli začať. Hralo sa systémom 
každý s každým, zápasy prebiehali 

Dňa 
9.7.2016 sa 
konal 
3.ročník 
Memoriálu 
Dušana 
Riečicu 
(Kiliho) v 
malom 

Vážení občania 

s príchodom chladného počasia 
sa začína vykurovacie obdobie 
a s ním aj zvýšené nebezpečen-
stvo vzniku požiarov. Počas 
tohto obdobia hasiči už tradične 
evidujú zvýšený počet výjazdov 
k požiarom rodinných domov. 
V roku 2015 a za prvých 6 
mesiacov v roku 2016 po zahá-
jení vykurovacej sezóny na 
základe vyššie spomínaných 
faktorov vzniklo celkovo z dô-
vodov poruchy a nevyhovujú-
ceho stavu vykurovacích telies, 
dymovodov a komínov 207 
požiarov, pri ktorých bola vyčís-
lená priama škoda 377 820 € 
kde boli zranené 4 osoby a 1 
osoba usmrtená. 
Preto je potrebné aby ste dbali 
na to, že komín, na ktorý je 
pripojený spotrebič s celkovým 
tepelných výkonom do 50 kW 
musí byť pravidelne čistený a 
kontrolovaný v nasledovných 
lehotách: 
a) raz za 4 mesiace, ak 
sú do komína pripojené spotre-
biče na tuhé palivá alebo spo-
trebiče na kvapalné palivá, 
b) raz za 6 mesiacov, ak 
sú do komína pripojené spotre-
biče na plynné palivá a ak ide o 
komín bez vložky, 
c) raz za 12 mesiacov, ak 
sú do komína pripojené spotre-
biče na plynné palivá a ak ide o 
komín s vložkou. 

Ak je na komín pripojený spo-
trebič s celkovým tepelným 
výkonom nad 50 kW a ide o 
spotrebič na plyn, kontrola a 
čistenie komína sa vykonáva 
raz za 6 mesiacov, a ak ide o 
spotrebič na tuhé palivo, kon-
trola a čistenie komína sa vyko-
náva raz za 2 mesiace. 
Pravidelnú kontrolu a čistenie 
komínového telesa môže vyko-
návať užívateľ rodinného domu 
alebo inej stavby len vyhovujú-
cimi nástrojmi, prístrojmi a 
zariadením alebo ju môže vy-
konávať prostredníctvom osoby 
odborne spôsobilej, kominár 
alebo revízny technik komínov. 
 
NEZABUDNITE ! 
Čistenie a kontrola komína je 
povinnosťou každého občana a 
ak to nezvládnete sami, nechaj-
te to na odborníka - kominára  
Keďže sa sťažnosti opäť hro-
madia touto cestou Vás opäť 
vyzývame, aby ste spred svo-
jich domov odtiahli, zlikvidovali 
alebo odpratali, dlhodobo od-
parkované alebo odstavené 
motorové vozidlá. 
 
Tiež Vás touto cestou prosíme 
aby ste neparkovali dlhodobo 
pred domami a už vôbec nie na 
chodníkoch. Aby ste použili čas 
potrebný na nutné vyloženie 
a naloženie tovaru.  
 Veď chodník má predsa slúžiť 
pre chodcov a nie na odstave-
nie alebo parkovanie vozidiel. 
  Veľa krát vidíme matku 
s dieťaťom kráčať po ceste 
a autá na chodníkoch. Aj 
v prípade veľkých vozidiel napr. 
hasičských, záchranných a pod. 
je problém na mnohých takých-
to miestach sa vyhnúť. 
V prípade, že nedôjde k nápra-
ve v obci, obec prijme Všeo-
becné záväzné nariadenie 
a stanoví výšku pokuty za dlho-
dobé parkovanie a zároveň 
porušovanie nariadenia. 

IIlluussttrraaččnnýý  oobbrráázzookk,,  zzddrroojj  iinntteerrnneett  

NEZABUDNITE ! 
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého 

občana a ak to nezvládnete sami nechajte to na  
odborníka - kominára 
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