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vstup do školy, ba i prvé lásky. 
Vždy stojíte pri nich s teplom 
svojho láskavého srdca, svojho 
láskavého slova. 
Ruky matiek, ktoré vychovali 
zo svojich detí dobrých ľudí a 
ani ich tváre zbrázdené plejá-
dou každodenných starostí, 
nebývajú predmetom okáza-
lých súťaží krásy. Práca v za-
mestnaní, starostlivosť o rodi-
nu, denne a dookola kolotoč, 
ktorý nemá konca. Treba však  
vnímať  očami a srdcom. Pre 
ne sme uvili kytičku v podobe 
tohto článku aj so slovami 
básnika, ktoré vložil do úst 
malej školáčky: 
 

Keby som videla i v najskrytej-
šom sníčku, 

kde na zemi je toľko dobrých 
slov, 

zložila by som z nich modlitbu za 
mamičku, 

veď ona sama je už modlitbou. 
Jej pohladenie, jej úsmev i jej 

vráska, 
sú ako modlitba, čo do nej vložil 

Boh. 
Mama je láska. Lebo aj Boh je 

láska. 
Pusto by sa nám žilo bez tých 

dvoch. 
„Kde som ju videl, odkiaľ sme si 

známi?“ 

Usmial sa Stvoriteľ, keď stvoril 
srdce mamy. 

a vedel dobre, že nemôže byť 
iná. 

Pretože raz aj On zveril srdcu 
matky svojho Syna. 

 
Je preto dobré si uvedomiť a 
zapamätať si myšlienku, že nie 
počtom detí sa stáva matka 
lepšou matkou, ale len a jedine 
tým, čo dobré sa jej podarí 
celou svojou láskou, výchovou 
a starostlivosťou vštepiť do 
sŕdc svojim deťom. Krása ma-
tiek vychádza z ich vnútra, 
ktoré je prežiarené horúcim a 
milujúcim materinským srd-
com. Každá noc, ktorú prebdeli 
pri lôžku chorého dieťaťa, vryla 
na ich tvár jednu vrásku. Koľko 
bolo takých nocí? Kto to kedy 
zráta? To sú tie naše kráľovné 
krásy. Ich krásu však treba 
skúmať nie očami, ale srdcom. 
Dovoľte mi na záver úprimne 
napísať obyčajné ľudské slovo 
– ĎAKUJEME. Ďakujeme Vám v 
mene života, v mene lásky a v 
mene úcty človeka k človeku. 
Všetko dobré k Vášmu sviatku, 
mamy, mamky, mamičky! 

Jozef Varga 

 

     Ak je žena krásna, nemá 
dôvod na pýchu, rovnako ako 
tá, ktorej do krásy všeličo chý-
ba, nemá dôvod na smútok. 
Skutočná krása ženy sa totiž 
ukrýva hlboko v jej vnútri a na 
rozdiel od peknej tváričky je na 
prvý pohľad len veľmi ťažko 
badateľná. Pravou a skutočnou 
mierou ženskej a materinskej 
krásy sú tie tisícky každoden-
ných drobných povinností, 
ktoré žena, manželka a matka 

Dnešný úvodník venujeme ženám – matkám pri prí-

ležitosti Dňa matiek. 

dobrovoľne vzala na svoje 
plecia. A tých tisíc drobných aj 
väčších povinností musí zvlád-
nuť pri plnení svojho čestného 
poslania, najkrajšieho zo všet-
kých – darovaním života. 
Mama, ako nežne znie to slovo 
z drobných detských ústočiek a 
doprevádza nás po celý život. A 
ste to práve Vy, ktoré sa po 
celý svoj život staráte o svoje 
ratolesti, či je to prvý úsmev, 
prvý zúbok, prvý krôčik, prvý 

Presťahované do priestorov v budove starej školy vchod zo 
dvora. 

Pravidelné cvičenia 

Pondelok 18:oo -  19:oo hod. 

Štvrtok   18:oo -  19:oo  hod. 

 
Športové potreby v zariadení boli zakúpené z finančných  

prostriedkov BBSK  ( Banskobystrický samosprávny kraj ) 
V zmysle VZN č. 15/2010 zmluvy č. 530/2011  

a VZN č. 19/2012 zmluvy č. 508/2014 

   

 



Obec Málinec pri príležitosti 72. výročia OSLOBODENIA 

OBCE MÁLINEC nezabudla na najmenších. Pri tejto príle-

žitosti usporiadala aktivitu v názvom „Deti na ľade“.  
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Aktivita sa konala na ľade 

pri Základnej škole Málinec. 
Deti na korčuliach sa mohli 
zapojiť do rôznych súťaží. 
Prvou z nich bol HOD LOP-

TIČKOU NA CIEĽ,  kde sa 

deti rozdelili medzi chlap-
cov a dievčatá. Každý tím 
súťažil samostatne. V tejto 
súťaži sme mali jedného 

víťaza za chlapcov a jedné-
ho za dievčatá, na ktorých 
čakala malá odmena.  
Ďalšou súťažou bolo POSÚ-
VANIE PUKU POMEDZI KU-

ŽELE A STRIEĽANIE PUKU 
DO BRÁNKY. Do tejto súťa-
že sa zapojili len chlapci, 
ktorí sa rozdelili do dvojíc 
podľa výšky. Každý súťa-
žiaci mal vlastnú hokejku a 
puk, aby mohli vyštartovať 

naraz. Víťazom bol ten, kto 
prešiel pomedzi kužele bez 
toho, aby nejaký spadol a 
zároveň sa trafil pukom do 
bránky. V tejto súťaži sme 
mali jedného odmeneného 

víťaza.  
Poslednou súťažou bol 
NAJRÝCHLEJŠÍ KORČU-

LIAR/ NYJRÝCHLEJŠIA 
KORČULIARKA. Súťažiaci sa 
takisto rozdelili do skupín 
na chlapcov a dievčatá. Ich 

úlohou bolo čo najrýchlejšie 
prekorčuľovať z jednej 
strany ľadu na druhú a 

späť. Dievčatá súťažili sa-
mostatne a chlapci súťažili 
samostatne. Za každú sku-
pinu sme mali jedného 
víťaza.  

Po ukončení súťaží na kaž-

dého čakala sladká odmena 
a teplý čaj. Víťazi boli od-
menení malou pozornosťou. 
S radosťou v očiach, že 
aktivita dopadla úspešne, 
sme ju ukončili a so všet-
kými zúčastnenými sme sa 

rozlúčili.   
Tešíme sa o rok, kedy sa 
aktivita „Deti na ľade“ zo-
pakuje.  
 

Kolektív pracovníkov KC 

Nedovoľme zabudnúť na  28. január 1945, pretože pri-
niesol pre našu obec SLOBODU,  pretože priniesol  MIER. 
27. januára 1945 bola oslobodená naša dedina červenou ar-
mádou od krutého nemeckého fašizmu.  
      To, že na  tieto dejinné udalosti nesmieme zabudnúť, sa 
nám pripomína na každom kroku a na hrôzy vojny spomína 
celý svet.  

Položením kytice a zapálením sviečok pri pomníku SNP 
sme začali oslavy 72.výr. Oslobodenia obce Málinec,  ktoré 
sa konali v spoločenskom dome v piatok v podvečer 27. 
januára. Po veľmi peknom príhovore predsedu miestnej 
organizácie SZPB  Mgr. Jána Tokára sa prítomným predsta-
vili kultúrnym programom deti MŠ a žiaci ZŠ.  

ĎAKUJEME.  
  Žiaľ, je veľmi smutné, keď hovoríme o tak vážnej téme, 

akou vojna je, že nedávame vážnosť a dôstojnosť týmto 
slovám a priestoru. Oslavy berieme ako niečo, čo sa momen-
tálne v našej obci deje.  Veď predsa, keď ideme na oslavy, 
tak vieme, že tam bude  hovorené  slovo k tej danej téme,  

teda oslavám a vieme, že tam strávime aj nejaký patrične 
dlhý čas. 

  Je smutné, že  nedokážeme počas týchto niekoľko desia-
tok minút  vydržať bez rozprávania sa,  alebo dokonca ne-
vydržíme ani sedieť do konca  programu osláv.    

Stále sa niekam ponáhľame. V poslednom čase 
,,vydržíme  - obsedíme “ len toľko, aby rýchlo odvystupo-
vali naše deti a rýchlo preč. Zastavme sa. Dajme úctu 
a vážnosť aj takémuto kultúrnemu stretnutiu, aké oslavy 
akéhokoľvek druhu určite sú. Vzorom by sme mali ísť my 
dospelí, pedagogickí pracovníci, členovia organizácií 
a všetci, ktorí sa podujatia zúčastňujeme.   

Želajme si bez ohľadu na vek, národnosť, politickú prí-
slušnosť alebo náboženské vyznanie a to MIER všade na 
svete, pevné zdravie, spokojnosť, Božie požehnanie, a tak 
trochu ľudského šťastia. Hroby padlých roztrúsené po cin-
torínoch takmer v každom meste a obci  nám pripomínajú 
veľké obete za ťažko vybojovanú našu slobodu. 
Pripomínajme si aj naďalej oslavami  v tomto prípade chyby 
minulosti a dajme im vážnosť a patričnú úctu.  

Pripravila : A. Kančová  

 



Na Nový rok zvykne nasnežiť veľa 
snehu, snehové vločky vždy kreslí-
me ako malé hviezdičky. Aj túto 
zimu k nám zafúkal sniežik a užili 
sme si ho dosýta . Nebolo ho veľa, 
ale predsa sme sa ho nakoniec 
dočkali a spolu s deťmi sme si ho 
naplno vychutnávali - guľovačkami, 
sánkovačkami a stavaním snehulia-
kov. 
 
Postavím si snehuliaka na najbliž-

šom brehu. 
Postavím si snehuliak z bielučkého 

snehu. 
Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na 

vrch dám. 
 
A už stojí snehuliačik a už stojí tam. 
 

potichučky, ale práve naopak – s 
obrovským rachotom, treskotom, 
hvízdaním, v záplave svetlíc, ohňo-
strojov. 
Niektorí sme ho nedočkavo vyčká-
vali na námestiach, iní mu pomáhali 
hádzaním vlastných petárd, vystre-
ľovaním rakiet.  

Čerta sme privítali básňou:  
 

Ty čertisko rohatý, 
načo si k nám prišiel TY? 
My sme dobré deti, veru 

nás si čerti nezoberú. 
Hybaj od nás heš, heš 

heš, lebo metlou dostaneš. 
 
Bolo veselo veru ,ale aj plaču bolo 
dosť.  
 

Január - začiatok 

nového roku 

 
Ani sme sa nenazdali a bol tu nový 
rok. Prišiel celkom inak, ako sa to 
hovorí v básničkách – vôbec nie 

Od septembra opadalo zo stromov 
už veľa listov a keď ostali stromy 
celkom holé, 
netrpezlivo sme čakali na : no 
uhádli ste na Mikuláša. A veru 
prišiel veľký usmiaty, ale nie sám. 
Prišla s ním aj Snehulienka, Lucky, 
ale aj čertisko rohatý. 

ným Veľkým pôstom, zimou a 
jarou. Fašiangy boli v minulosti 
časom priadok, svadieb, hier, hoj-
ného pitia a jedenia. Od nepamäti 
boli spojené s rôznymi poverami a 
ľudovými zvykmi. U nás sú to 
hlavne páračky, na ktorých sa naše 
deti naučia spievať piesne, ktoré 
spievali ešte naše staré a prastaré 
mamy, ale hlavne zvyky, ktoré k 
tomu patria- jedenie pampušiek / 
harovce / a kukurice s makom.  
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Veselá  

sánkovačka 

 
Hoci sme prišli do materskej školy 
celí mokrí, ale so šťastným úsme-
vom, rozžiarenými očkami a spo-
kojnou dušičkou, že sme sa dosýta 
vyšantili na kopci. 
 
Okrem radosti zo snehu sme sa 
postarali aj o hladné vtáčatká, ktoré 
tu ostávajú cez zimu a v tomto 
ročnom období potrebujú našu 
pomoc 

Zostrojili sme im malé kŕmidlá, 
ktoré sme vlastnoručne naplnili 
zrnkom, makom. Do školskej zá-
hrady sme postavili aj veľké kŕmid-
lo a nasypali do neho vtáčí zob a 
iné semienka. Napomáhame tým 
nielen vtáčikom, ale aj nám, preto-
že práve vďaka nim  budeme mať v 
záhrade ovocie bez červíkov a 
zadarmo budeme počúvať tie 
najkrajšie „vtáčie“ koncerty. 
 
V tomto zimnom období oslavuje 
naša obec VÝROČIE OSLOBODENIA 
OBCE, spolu s deťmi sme nacvičili 
tance, básne a piesne na vystúpe-
nie. 
 
Toto obdobie je už FAŠIANGOVÉ, je 
prechodným obdobím medzi via-
nočnými sviatkami a predveľkonoč-

Najväčším očakávaním je pre naše 
deti karneval, na ktorý sa už veľmi 
tešia a pripravujú si svoje masky. 
 

 
Išlo vajce na vandrovku kolo hája. 
Stretlo starú ježibabu, už sú traja. 

Stretli mravca, myšku, žabku. 
Už ich bolo päť. 

Koľko je to na prštekoch, spočítam 
si hneď. 

Naša zem je guľatá. 
Daj si masku piráta. 

Ukáž že si chlap. 
Tapi ťapi ťap. 

 
Všetci sa už tešíme na KARNE-
VAL.... 

Kolektív MŠ 



Uznesenie č. 5/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Málinci, konaného dňa 16. decembra  2016 
 

1. Berie na vedomie: 
a) Informáciu o plnení uznesení OZ. 
b) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec za 

obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016. 
c) Audítorskú správu o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce 

Málinec za rok 2015. 
d) Rozpočet obce Málinec na roky 2018, 2019 bez programovej štruktúry. 
e) Ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.. 
f) Požiadavku p. Jána Trčana na skvalitnenie prostredia v obecnej posil-

ňovni. 
g) Vydanie vnútorného predpisu č. 1/2016 – Zásady činnosti a financo-

vania ZPOZ na vykonávanie obradov a slávností na území obce Máli-
nec. 

h) Ponuku firmy Synergas s.r.o. Nitra na odpredaj pozemkov v časti 
Huta. 

i) Upozornenie SVP š.p. B.Bystrica, Správa povodia horného Ipľa Luče-
nec na nutnosť vykonania prestavby rúrového premostenia miestnej 
komunikácie na vodnom toku „Málinský potok“. 

j) Informáciu starostu obce o získaní dotácie na rekonštrukciu strechy ŠJ 
pri ZŠ Málinec vo výške 30.000 € a tiež dotácie na opravu cesty do 
Stupníka vo výške 6000 €. 

k) Výzvu firmy Teslux s.r.o. Bratislava na vrátenie poskytnutej pôžičky v 
plnej výške 167 732,15 €. 

l) Informáciu Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. k technické-
mu stavu mosta pod štátnou cestou v hornej časti obce / III/2715/. 
 

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

MVDr. Ľuboš Tatranský, Mgr. Ivan Urda. 
b) Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.9.2016. 
c) Rozpočtové opatrenie obce Málinec č. 5/2016 k aktualizácii rozpočtu k 

16.12.2016. 
d) VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a poplatkoch 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podmienkach ur-
čovania a vyberania dane a poplatku na území obce Málinec. 

e) Dotáciu pre ZO SZPB v Málinci na rok 2017 vo výške 800,- €. 
f) Dotáciu pre DHZ Málinec pre rok 2017 vo výške 7.000,- €. 
g)  Dotáciu pre TJ Jednota Málinec pre rok 2017 vo výške 15.000,--€ z 

toho pre futbalový oddiel sumu 14.600 € a stolnotenisový oddiel 400 €. 
h) ozpočet obce Málinec na rok 2017 bez programovej štruktúry. 
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.474/1 o výmere 15 m2, vybranému záujemcovi, ktorým je Mgr. Šte-
fan Chrastina nar. 14.5.1986, bytom Málinec, Na Vinici 388/1, na dobu 
určitú 10 rokov, pričom stanovuje výšku nájomného 0,20 €./m2 t.j. spo-
lu 3,--€/ rok, so začatím nájmu od 1.1.2017. 

j) Vnútorný predpis č. 2/2016 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majet-
ku obce Málinec. 

k) Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu o vedení účtovníctva obce Máli-
nec. 

l) Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce, vedenú na LV 724, 
p.č. 448/4, záhrada o výmere 1182 m2, ktorej vlastníkom je obec Máli-
nec v ½-ine. 

m) Výšku nájomného pre firmu Kalypso n.o. Košice za priestory na prí-
zemí spoločenského domu, ktoré sa využívajú pre činnosť denného 
stacionára, vo výške 10 € mesačne na r. 2017. 

n) Vnútornú smernicu č.3/2016 -cenník služieb za služby poskytované 
Obecným úradom v Málinci. 

o) Dotáciu pre Klub dôch. Málinec pre rok 2017 vo výške 300,- €. 
p) Žiadosť Miroslava Schlenca, bytom Málinec, Na štadióne 130/2 o 

pridelenie bytu po p. Šlajferčíkovej v bytovom dome Mlynská 510/15. 
r) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy s Pavlom Zaťkom, bytom Málinec, 

Na štadióne 130/2 dohodou k 31.12.2016. 
 

3. Ukladá: 
a) OcÚ, zabezpečiť výber daní a poplatkov v roku 2017 v zmysle schvá-

leného VZN č. 2/2016. 
Termín: rok 2017  

b) OcÚ, zabezpečiť prevod dotácií v roku 2017, podľa bodov 2/e, 2/f, 
2/g,2/o tohto uznesenia. 
Termín: rok 2017 

c) OcÚ, zabezpečovať plnenie rozpočtu obce v zmysle schválenia v bode 
2/h tohto uznesenia. 
Termín: rok 2017 

d) OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti, podľa bodu 2/i tohto uzne-
senia. 
Termín: január 2017 

Obecný Úrad INFORMUJE 
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e) OcÚ, vyhlásiť zámer na odpredaj nehnuteľnosti, podľa bodu 2/l tohto 
uznesenia. 
Termín: január 2017  

f) OcÚ, naďalej pracovať na zabezpečení finančných zdrojov na pre-
stavbu rúrového premostenia miestnej komunikácie na vodnom toku 
„Málinský potok“. 
Termín: trvalý 

g) OcÚ, upraviť nájomnú zmluvu s firmou Kalypso n.o. Košice a vypraco-
vať dodatok k nájomnej zmluve ohľadom platenia nákladov spojených 
s užívaním priestorov. 

 
4. Vyhovuje: 

a) Protestu Okresného prokurátora v Lučenci zo dňa zo dňa 22.11.2016, 
č. Pd 133/16/6606-7 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Má-
linec č. 1/2014 zo dňa 06.03.2014. 

b) Protestu Okresného prokurátora v Lučenci zo dňa zo dňa 14.12.2016, 
č. Pd 134/16/6606-8 proti článku 5 ods.3 Všeobecne záväznému na-
riadeniu obce Málinec č. 4/2014 zo dňa 22.05.2014. 

c) Protestu Okresného prokurátora v Lučenci zo dňa zo dňa 14.12.2016, 
č. Pd 135/16/6606-8  proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce 
Málinec č. 5/2012 zo dňa 13.12.2012. 
 

5. Konštatuje, že: 
a) Na vyhlásenú voľbu hlavného kontrolóra, uznesením OZ č. 3/2016, 

bod 3, sa do stanoveného termínu 7.12.2016 neprihlásil žiadny uchá-
dzač. 

b) Počet nájomníkov v bytovom dome Mlynská 510/15 a 511/17, ktorí 
prejavili záujem o kúpu bytu je menej ako 50 %, keď z celkového počtu 
nájomníkov 16, prejavilo záujem o kúpu len 7 nájomníkov. 
 

6. Ruší: 
a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Málinec č. 1/2014 o verejných 

kultúrnych podujatiach, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v 
Málinci dňa 06.03.2014. 

b) Uznesenie č. 5/2016, bod 2/k, o zaradení žiadosti p. Tomáša Pokoša, 
bytom Málinec, Okružná 161/5 do poradovníka na pridelenie bytov, z 
dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti na bývanie v obci Málinec. 

c) Uznesenie č. 4/2016, bod 2/e o použití rezervného fondu na nákup 
osobného motorového vozidla. 

d) Článok 5 ods.3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Málinec č. 
4/2014 o držaní a vodení psov, ktoré bolo prijaté Obecným zastupiteľ-
stvom v Málinci dňa 22.05.2014. 

e) Všeobecne záväzné nariadenie obce Málinec č. 5/2012 o cenách za 
služby poskytované Obecným úradom v Málinci, ktoré bolo prijaté 
Obecným zastupiteľstvom v Málinci dňa 13.12.2012. 
 

7. 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 OZ. 

 
V Málinci 20.12.2016      Ing. Čepko Igor starosta obce 

 
 
 
Bc. Jozef Starove  

- máme parkovisko pri zdravotnom stredisku, pani doktorka par-
kuje auto dosť nevhodne na chodníku, treba ju upozorniť, aby 
ho využívala, 

- autobusy SAD zastávajú oproti zastávky, pri vystupovaní ľudí 
hrozí nebezpečenstvo, pretože šoféri áut majú neprehľadnú 
cestu, bolo by dobré pohovoriť si šoférmi autobusov, či by ne-
mohli stáť v zákrute, 

- opäť pripomenul vybudovanie osvetlenia Pánskej cesty 
- Jánske dni a jarmoky v obci – treba ich oživiť, viac zamerať na 

jarmok ľudových remesiel, väčšinou predávajú len textil a obuv. 
odpovedala Kančová Anna  

- na každý jarmok zasielame cca 20 pozvánok predávajúcim, z 
toho 10 sú ľudové remeslá, posledné 2 roky vieme, aké sú jar-
moky v obci. 

Ján Kvasnica 

- voda pri Slančíkovcoch – občania nevedia, či je pitná, treba tam 
dať rozbor vody. 

Juraj Janšto 

- nad p. Morháčom oproti domu J.Detvana je zlomená rúra, sú 
tam dve veľké diery, môže dôjsť k úrazu, 

- opäť pripomienkoval orezanie líp na Lipovej ulici, druhá lipa pod 
mostom je zhnitá, tá spadne a tiež v Materskej škole sú suché 

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 16. decembra 2016 



 haluze z líp opadané, 
- nesvietia svetlá v Ipli, 
- vyteká voda z rigola, ktorý čistili v Ipli a mrzne to, 
- máme veľa túlavých psov v obci – treba upozorniť občanov, 
- voda pri Slančíkovcoch – treba opraviť rúru, voda sa rozprská-

va, mrzne to tam, aby nedošlo k úrazu. 
Ing. Dušan Michalove 

- dopravná značka pri M. Tóčikovi bola spadnutá, niekto ju zo-
bral, treba tam dať novú. 

Mgr. Ľuboslav Jablonský 

- občania si urobili zberný dvor popri ceste k zákrute, navozili 
kopy buriny, konáre a rôzny iný odpad, p. Slávik vie, kto to bol, 
treba sa ho opýtať , Bc. Jozef Starove - takýchto ľudí už treba 
pokutovať, 

- ku bytovkám 510 a 511 treba dať ešte jeden kontajner na plasty 
nakoľko jeden kapacitne nepostačuje, nosia tam plasty ľudia z 
celej ulice, 

- treba upozorniť p. Jána Najmajera, aby odstránil vrak auta, 
ktoré má pri bytovke 511, 

- zimnú údržbu ciest, keď napadne sneh, treba robiť aj v noci, 
najskôr začať úsekmi, kde sa ťažšie vychádza napr. 2x 8 
b.j./510,511/. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Do plánu  výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 
2017 opäť navrhujeme akcie, ktoré sa nám nepodarilo pre nedos-
tatok finančných prostriedkov realizovať v roku 2016, ktoré sme 
nedokončili v roku 2016  a ktoré vyplynuli zo súčasných potrieb 
obce. 
 
Navrhujeme nasledovné akcie: 

1. Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV Málinec – v rozsahu v 
zmysle vypracovanej PD - predpokladané náklady cca 
456,743 tis €. 

2. Oprava školskej jedálne - v rozsahu oprava a zateplenie 
strechy, výmena okien, zateplenie obvodového muriva, nová  
vonkajšia fasáda, predpokladané náklady sú cca 69 tis €. 

3. Rekonštrukcia Zdravotnej ulice – technologickým postupom 
ako Kostolná, Okružná a Sklárska ulica. Predpokladané ná-
klady sú cca 13 tis €. 

4. Rekonštrukcia budovy obecného úradu – v rozsahu, nová 
fasáda, nová elektroinštalácia, úprava vnútorných priestorov, 
výmena kancelárskeho vybavenia. 

5. Málinec, rekonštrukcia priepustov na Málinskom potoku – v 
rozsahu výmen 1 ks rúrového priepustu za obdĺžnikové bene-
še v predpokladanej sume 20 € tis €. Bude podaná žiadosť o 
dotácie na rok 2017  na  Environmentálny fond SR. 

6. Rekonštrukcia zdravotného strediska –- v rozsahu zateplenie 
obvodového muriva, stropov, výmena okien  a dverí, rekon-
štrukcia elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného kúre-
nia, oprava strechy, úprava nádvoria, oprava oplotenia. Pred-
pokladané náklady sú 87,5 tis €. 

7. Rekonštrukcia MŠ – podkrovie – v rozsahu zateplenie stropu 
a dobudovanie podkrovných tried. Náklady zatiaľ nevieme.  

8. Oprava spoločenského domu – v rozsahu: oprava strechy 
výmena okien a vonkajších dverí, oprava elektroinštalácie. 

9. Zateplenie telocvične – v rozsahu zateplenie strechy, výmena 
okien, oprava sociálnych zariadení, výmena dverí  do skladu 
náradia, rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotechniky, 
ústredného kúrenia, oprava strechy. Predpokladané náklady 
sú cca 220 tis €. 

10. Rekonštrukcia chodníkov – Hlavná ulica v úseku od Školskej 
ulice po Urbársku po pravej strane smerom k priehrade. 
Predpokladané náklady sú cca 3,0 tis €. 

11. Oprava budovy pošty – v rozsahu oprava strechy a omietok 
pivnice, náklady zatiaľ nevieme. V prípade priaznivého vývoja 
rozpočtu alebo mimoriadneho získania finančných prostried-
kov. 

12. Oprava fasády budovy knižnice. 
13. Oprava Pamätníka SNP. 

14. Rozšírenie verejného osvetlenia – Panská cesta. 
15. Oprava obecnej chaty.  
16. Dobudovanie chodníka pri štátnej ceste  oproti rodinnému 

domu Jána Petríka. 
17. Výstavba pieskoviska pre deti na športovom areáli. 
18. Dobudovanie chodníka v evanjelickom cintoríne. 
19. Prepojenie Mlynskej a Družstevnej ulice. 
20. Úprava priestorov pre fitnes v starej škole a dovybavenie 

fitnes. 
21. Montáž zábradlia medzi mosty pri Podhradskom potoku pri 

rodinnom dome Dušana Findru. 
22. Montáž  zábradlia pri Málinskom potoku oproti bytovke súpis-

né číslo 510. 
V Málinci dňa: 28.9.2016  

 
 

 
 

 
Na  základe hromadiacich sa sťažností na obecnom úrade 
Vám dávame do povedomia VZN 4/2014 o držaní a vodení 
psov. Celé znenie VZN nájdete na OcÚ Málinec alebo na 
internetovej stránke   www.malinec.sk. 

 
Povinnosti chovateľov a držiteľov psov 
 

1. Chovateľ a držiteľ psa je povinný: 
- prihlásiť psa do evidencie psov vedenej na obecnom úrade  
- oznamovať obci skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho 

aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
- oznamovať obci úhyn psa, alebo stratu psa, 
- označiť psa evidenčným číslom prideleným na obecnom úrade, 
- zabezpečiť aby nedošlo k svojvoľnému uniknutiu psa na verej-

né priestranstvo s vykonaním náležitých zábranných opatrení s 
osobitným zreteľom na psov chovných plemien, ktoré môžu 
spôsobiť škody na zdraví a majetku iných občanov. 

2. Obec vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorou držiteľ 
preukazuje totožnosť psa. Odcudzenie, stratu alebo zničenie 
známky sa v lehote do 14 dní oznamuje na obecnom úrade, 
kde je pes evidovaný. Náhradnú známku vydá obec za úhra-
du 1,- €.  

3. Chovateľovi a držiteľovi psa sa zakazuje: 
- nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve  
4. Držiteľ psa je povinný platiť miestnu daň za psa v súlade s 

prijatým všeobecne záväzným nariadením obce o miestnych 
daniach.  

5. držiteľ psa je povinný upratať znečistenie, ktoré jeho pes 
spôsobil 

 
Priestupky 

1. Nesplnenie ohlasovacích povinností voči obci určených týmto 
všeobecne záväzným nariadením a zverením vodenia psa 
osobe, ktorá nie je spôsobilá zabezpečiť jeho ovládnutie je 
priestupkom podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/ zákona 
č. 282/2002 Z.z. a páchateľovi môže obec uložiť pokutu do 
165€.  

2. Nepreukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou a nereš-
pektovanie zákazu voľného pohybu psa resp. zákazu vstupu 
so psom a znečistenie verejného priestranstva je priestupkom 
podľa § 7 ods. 2 písm. d/ až f/ zákona č. 282/2002 Z.z. a pá-
chateľovi môže obec uložiť pokutu do 65 €. 

3. Za opakovaný priestupok možnou uložiť pokutu uvedenú v 
bode 1/,2/ do výšky dvojnásobku uvedených pokút 
 

Záverečné ustanovenie 

Chovatelia a držitelia psov na území obce sú povinní vykonať 
opatrenia na zosúladenie súčasného stavu s podmienkami uve-
denými v tomto všeobecne záväznom nariadení do 30 dní od 
účinnosti VZN. 
 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 9.6.2014  
a je v platnosti. 
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Všeobecné záväzné nariadenie  4/2014            

o držaní a vodení psov   

 

Návrh plánu výstavby a  

investičných akcií obce  

Málinec na rok 2017 
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Čerpanie dotácie v roku 2016: 
ZO SZPB dostala z rozpočtu obce dotáciu 700 €. Dotácia bola použi-

tá v zmysle požiadavky ZO - návšteva miest a pamätníkov, propagácia 
významu a  poslania SZPB, oprava a úprava pamätníkov i okolia. Fi-
nančné prostriedky boli vyčerpané na nákup PHM, kvetov, propagačného 
materiálu a občerstvenia pri brigádach a členských schôdzach, na úhradu 
nákladov spojených s organizovaním spomienkových osláv oslobodenia 
obce, vlasti a SNP. 

Členovia ZO v roku 2016 navštívili pamätné miesta v okrese Poltár, 
Lučenec, Martin, Banská Bystrica, Poprad, Svidník  a ich okolie.  

Zúčastnili sa tiež osláv 11. výročia stretnutia generácii v Kališti. Živá 
história Kališťa skončila za jediný deň. 18. marec 1945 sa zapísal do 
kroniky ako posledný a najtragickejší v celej histórii tejto malej horskej 
osady.  

Dňa 29. augusta 2016 sme sa zúčastnili osláv 72. výročia SNP v 
Banskej Bystrici. 

Dňa 5.,6.10.2016 sme sa zúčastnili osláv 72. výročia Karpatsko-
duklianskej operácie na  Dukle. Zavŕšenie zájazdu bolo pri pamätníku 
9000 vojakov Červenej armády na cintoríne vo Svidníku.  

Ďalšie náklady boli spojené s organizovaním spomienkových osláv 
oslobodenia obce, vlasti a SNP. 

V roku 2016 sme pokračovali v úprave pamätného miesta na miestnej 
Stráni za pomoci OÚ a starostu obce, sponzorov - ULS Málinec, Martina 
Kancku, ako aj členov ZO - Mariána Detvana, Miroslava Detvana,  Micha-
la Tokára, Jána Kancku, Pavla Števove, Štefana Dibaľu, Mgr. Ľuboslava 
Jablonského, ktorí sa zúčastňovali organizovaných brigád. 

Poďakovanie patrí Marte  Findrovej, Petrovi Mužíkovi, Petrovi Muží-
kovi ml. a všetkým ostatným nemenovaným, ktorí prispievali pohostením 
a občerstvením, dopravou, náradím a materiálom. 

Pripravil : Mgr. Ján Tokár 
 
 
 
 
Dotácia, ktorá bola poskytnutá od obecného úradu za rok 2016 bola  
vyčerpaná nasledovne.  
Celková suma na rok 2017  bola vo výške  7000 eur. 
 
Finančné prostriedky boli využité nasledovne:  
 

 pohonné hmoty  1121,93 € 

 údržba   508,83 € 

 štartovné  302,00 €  

 EK a STK  230,00 € 

 súťaže   425,73 € 

 kanc. Potreby  35,89 € 

 materiál, náhradné diely na PPS12,  AVIA, TATRA   
   4425,05 € 

 
Pripravila :   Z. Debnáriková 

 
 
 

 
Klub dôchodcov v Málinci je organizácia, ktorej cieľom  je umožniť 

obyvateľom seniorskeho veku zapájať sa do vecí verejných, poskytovať 
kultúrne a spoločenské vyžitie. 

Organizovať výlety, zájazdy, zdravotné prednášky a tématicko – 
spoznávaciu činnosť na základe požiadaviek členov klubu.  

V roku 2016 bol príspevok od Obecného úradu Málinec pre KD vo 
výške 300,-€. 
 

Čerpanie bolo nasledovné:  

 Divadelné predstavenie   36 € 

 tvorivá dielňa ,, vianočná ikebana  76,75,-€ 

 Celkové čerpanie z príspevku bolo  112,75  €.  
 

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

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

Pripravila : A. Kančová 

 
 
 

Občianske združenie Málinec v zmysle zmluvy č. 110/2016/ODDF, prijalo 
dňa 30.5.2016 na bežný účet dotáciu v sume 500,-Eur. 
Zo získaných finančných prostriedkov OZ Málinec zakúpilo na základe 
objednávok stavebný materiál, drevo, strešnú krytinu, nátery, spojovací a 
kotviaci materiál, rúru a hadicu v celkovej sume 648,76 Eur a to na zákla-
de: 

 Dotácie BBSK v sume 500,- Eur 

 Spolufinancovania v sume 148,76 Eur. 
 
Z takto zakúpeného materiálu bola voda tečúca zo žriedla potiahnutá 
bližšie k ceste, čím sa zabezpečila bezpečnosť a jednoduchší prístup k 
vode, ktorý predtým občania zdolávali v kopcovitom teréne. Zároveň bol 
nad daným potiahnutým žriedlom vybudovaný prístrešok, ktorý zabraňuje 
znečisťovaniu pred lístím, dažďovou vodou a v nepriaznivom počasí 
ochraňuje aj občana pred dažďom. 
Za hlavnej pomoci BBSK sa OZ Málinec podarilo vybudovať lepší prístup 
k prírodnej vode, ktorá je pre obyvateľstvo tak vzácna a preto si vážime, 
že najmä BBSK sa podieľa na jej ochrane 
 

Pripravila : Mgr. M. Faťarová 

 
 
 
 
V roku 2016 TJ Jednota - Jednota Málinec FO čerpala dotácie poskytnuté 
OÚ vo výške 15 000 eur.  
Dotácie jej boli pridelené na základe podanej žiadosti na obecné zastupi-
teľstvo v decembri 2015. Požadovaná suma bola 15 000 eur . 
 
Táto bola rozdelená nasledovne:  

 14650 eur pre FO a  

 350 eur pre stolno - tenisový oddiel.  
 
Výška požadovanej dotácie sa odvíjala od zvýšených nárokov na poplat-
ky pre SFZ, ktoré tvoria najvyššiu položku 4813,42 eur. Suma zahŕňa 
odmeny rozhodcom za rozhodovanie zápasov, poplatky za udelené karty 
, servisné poplatky, členské poplatky za hráčov, funkcionárov, klub. Ďal-
šou položkou je cestovné pre hráčov na prípravné a majstrovské zápasy 
a tréningy pre všetky tri mužstvá. TJ nemá vlastný dopravný prostriedok 
na dopravu hráčov na zápasy, preto sme museli pristúpiť k doprave na 
vlastných motorových vozidlách hráčov a sme im vďační za ich pochope-
nie. Peniaze boli použité aj na odmenu pre trénera podľa dohody a na 
hosťovanie a prestupy hráčov z iných klubov. V roku 2016 sa prestupy a 
hosťovania platili podľa smernice vydanej SFZ, ktorá určuje presne, koľko 
klub musí za hráča zaplatiť. Poskytnuté finančné prostriedky sme v prie-
behu súťažného ročníka jar 2016 a jeseň 2016 využívali v zmysle účelu, 
na ktorý boli žiadané. 
 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku 2016 – TJ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku 2016 
S t o l n ý   t e n i s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Elena Melichová 

ZO SZPB  M á l i n e c 

DHZ  M á l i n e c 

Klub dôchodcov  Málinec 

Občianske združenie Málinec 

TJ Jednota - Jednota Málinec 

Dátum  
Suma 

dotácie 
Rozpis použitia 

účel dotácií  
suma 

Rozdiel 
v eur 

21.1.2016 1500 SsFz, ObFz - faktúry 4813,42 
 18.2.2016 1500 PHM na zápasy  3984,56 
 22.3.2016 1465 Odmena tréner 2759,9 
 22.4.2016 1500 Hosťovanie hráčov 2550 
 2.5.2016 1500 Športové potreby 255,83 
 21.6.2016 1500 Poplatky SLSP 117,72 
 21.7.2016 1500 Ostatné výdavky 168,84 
 22.8.2016 1500 

 
  

 21.9.2016 1500 
 

  
 21.10.2016 1185 

 
  

 Spolu 14650   14650,27 0,27 

 
Stolný tenis  Málinec 

Dátum  
Suma 

dotácie 
Rozpis použitia , 
účel dotácií  

suma 
Rozdiel 

v eur 

12.2.2016 300 Športové potreby 256   

16.9.2016 10 Štartovné  10   

10.11.2016 34,1 Športové potreby 34,1   

Spolu 344,1   300,1 -44 
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vyššieho veku. Rôznorodou činnosťou sa 

snaží prispieť ku kvalite kultúrneho živo-

ta v obci a blízkom okolí. Obecná knižnica 

v Málinci získala v roku 2016 dotáciu vo 

výške 1.000,- €. Spolufinancovanie na 

dotáciu bolo 5 %. Poskytnutou dotáciou 

bol zakúpený a doplnený knižničný fond o 

nové tituly  náučnej literatúry a beletrie 

pre deti a dospelých, nakoľko väčšina  

používateľov vyhľadáva oddychovú litera-

túru. Preto pri nákupe sme prihliadali na 

túto skutočnosť. Doplnením knižničného 

fondu o nové tituly sme vyšli v ústrety 

požiadavkám stálych používateľov. 

Z dotácie bolo spolu zakúpených 127 

knižných titulov. 

„Akvizíciu podporil z verejných zdrojov 

Fond na podporu umenia“ 

 

 

 

 

Poplatky v knižnici:  

Zápisné deti /poplatok na rok - 0,50 € 

Zápisné dospelí /poplatok na rok - 2,00 € 

Výpožičné /poplatok za jednu knihu 0,10 € 
  Pripravila: A. Kančová  

zrejme sme aj trochu  opekali. 
Každý účastník si zaslúži pochvalu, že 
sa ,,odlepil “ od gauča a televízora a 
urobil čosi pre svoje zdravie. Tí, ktorí 
sa výstupu zúčastnili, sa už teraz tešia 
na nejaký ďalší výstup do okolitej prí-
rody. 

Pripravila : Kančová A. 

Pri príležitosti 72. 
výr. Oslobodenia 
obce Málinec obec 

a SZPB zorganizo-
vali turistický vý-
stup na vrch 
Stráň.  
Na Stráni je pa-
mätné miesto, kde 
bol v druhej sveto-

vej vojne postrele-
ný ruský vojak 
J.F. Pustovgar, 
ktorý cestou pri 
prevoze do nemoc-
nice do Lučenca  v 
Kalinove umrel. 
Členovia SZPB toto 

Ten, čo sa výstupu 
zúčastnil neoľutoval. 
Krásne slnečné po-
časie nám nakoniec 
dovolilo na Stráni 
pobudnúť a poko-
chať sa krásami 
zimnej málinskej 
prírody. 
Položením kytice a 
krátkym príhovorom 
sme si uctili pamät-
né miesto. 
Deti sa vyšantili na 

snehu a všetci prí-
tomní sa zahriali pri 
teplom čaji a samo-

Obecná knižnica 

v Málinci je 

verejnou spádo-

vou knižnicou s 

univerzálnym 

knižničným 

fondom. Svoje 

služby poskytuje 

užívateľom 

všetkých veko-

vých kategórií 

od malých detí 

až po seniorov 

miesto v poslednom čase veľmi pekne 
udržiavajú postupne opravujú a reno-
vujú.  
Touto cestou im patrí veľké ĎAKUJE-
ME a je len na nás, ako budeme toto 
miesto ďalej udržiavať.  
29. januára bolo počasie chladné. Mí-
nusové teploty dosť rozhodovali, či isť 
alebo neisť, mnohých to viac odrádzalo. 

      Po niekoľkoročnej odmlke, spôsobe-

nej miernymi zimami, sa u nás v Málinci 
podarilo uskutočniť II. ročník hokejové-

ho turnaja. Organizoval sa v rámci osláv 

72.výročia oslobodenia našej obce . V 

sobotu 21.1.2017 sa „nad školou“ za 

krásneho slnečného počasia zišli okrem 

bol zápas medzi Málincom a Breznič-

kou. Domáci ešte pár minút pred koncom 
vyhrávali o gól no v závere hostia otočili 

na konečných 3:4 . A tak Breznička ob-

sadila 2.miesto a domáci Málinec 3. 

miesto.    

      Na záverečnom vyhodnotení hostia 

ocenili málinskú pohostinnosť, priateľ-

skú atmosféru ako aj kvalitnú ľadovú 

plochu, vďaka čomu prisľúbili účasť aj 

na ďalších prípadných ročníkoch.  

Na záver by som chcel poďakovať  Jaro-

vi Geľhošovi, Mirovi Debnárikovi a obci 

Málinec za prípravu a organizáciu tohto 

podujatia. 
Pripravil : Mgr. I. Urda 

domácich aj 

jisti z Haliče a 

Brezničky. Vzá-

jomné zápasy  tých-

to troch mužstiev  

ukázali kvalitu 

hráčov Haliče, ktorí 

si jasnými výhrami 

nad oboma súpermi 

zabezpečili prven-

stvo na turnaji. 

Najvyrovnanejší 

Hokejisti  málinského  tímu  
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14. kolo Ne 26.3.2017 15:00 Hajnáčka – Málinec 

15. kolo Ne 2.4.2017 15:30 Málinec – Hnúšťa 

16. kolo Ne 9.4.2017 15:30 D. Strehová – Málinec 

17. kolo Ne 16.4.2017 16:00 Málinec – Kokava n. R. 

18. kolo Ne 23.4.2017 16:00 Muráň – Málinec 

19. kolo Ne 30.4.2017 16:00 Málinec – Divín 

20. kolo Ne 7.5.2017 16:30 Tisovec – Málinec 

21. kolo Ne 14.5.2017 16:30 Jesenské – Málinec 

22. kolo Ne 21.5.2017 17:00 Málinec – Tomášovce 

23. kolo Ne 28.5.2017 17:00 Radzovce – Málinec 

24. kolo Ne 4.6.2017 17:00 Málinec – Láza 

25. kolo Ne 11.6.2017 17:00 Čebovce – Málinec 

26. kolo Ne 18.6.2017 17:30 Málinec – V. Blh 

 

Aj individuálne športy poskytli opäť príležitosť stretnúť sa v rámci progra-
mu osláv Oslobodenia našej obce a vyzvali na súboj priaznivcov stolného 
tenisu a tenisu.  
Amatérski milovníci „veľkých rakiet“ odohrali svoj tradičný turnaj vo štvor-
hrách v nedeľu 19. januára. Menšia účasť neubrala na chuti zahrať si a 
pobaviť sa tenisom. Turnaja sa zúčastnili štyri dvojice, z ktorých v tomto 
roku vzišlo najúspešnejšie duo otca a syna.  
Podobne ako stolný tenis, aj tenis v Málinci rozbehol svoju facebookovú 
stránku „Tenis Málinec“, ktorá (dúfam) pomôže k lepšej propagácii tejto 
hry v našej obci a osloví aj tých, ktorí s účasťou na tenisových turnajoch 
zatiaľ váhali. 
Celý maratón osláv oslobodenia obce uzavrel stolnotenisový turnaj. 

Opustili nás  
Michal Gúgľava  
Štefan Albert 
Ida Gregorová 
Štefan Gubala 
Mária Gúgľavová 
Ladislav Hajdamár 
Oľga Janštová 
Alžbeta Kačániová 
Ján Kancko  
Jozef  Kret 
Milan Marcinek 
Nataša  Najmajerová 
Filipa Pazuchová 
Terézia Púpalová  
Ján Šuchora 
Adriana Taglieberová 

Želmíra Zaťková 

Dvadsaťdva milovníkov „menších rakiet“ súťažilo nasledujúcu nedeľu 
(26.1.) medzi sebou vo dvojhrách aj štvorhrách a opäť nechýbala ani 
stolnotenisová exhibícia – „kolotoč“.  
Turnaj bol vo dvojhrách obohatený o vyraďovaciu časť, ktorá celé poduja-
tie zdramatizovala. Potešila hojná účasť a fakt, že turnaj každý rok oslo-
vuje nové tváre, čo prispieva k zvyšovaniu jeho úrovne. Cestu k stolnote-
nisovým stolom si opäť našli aj ženy a deti. Podrobnosti ohľadom (nielen) 
tohoročného turnaja nájdete na facebookovej stránke málinského amatér-
skeho stolného tenisu „Stolný tenis Málinec“.  

       Pripravil: Mgr. Ľ. Jablonský 
 

Výsledky turnaja štvorhier v tenise 

1. miesto:  I. Urda st. – I. Urda ml. 

2. miesto:  B. Straško – M. Straško 

3. miesto:  J. Melich – P. Turic 

4. miesto:  Ľ. Jablonský – V. Zákopčan 

 

Výsledky stolnotenisového turnaja 

celkové poradie (bez ohľadu 
na vek a pohlavie) 

1. B. Straško 

2. J. Balog 

3. J. Juríček st. 

ženský víťaz Michaela Detvanová 

detský víťaz (do 15 rokov) Marian Detvan 

víťaz - štvorhra J. Juríček st. – J. Juríček ml. 

víťaz kolotoča B. Straško 

 

Narodili sa 
Stella Albertová  
Katrin Bakuľová  
Tobias Bary 
Sofia Geľhošová  
Damián Illéš 
Terézia Koštialová 
Miroslav Jozef Mušu-
ka  
Juliána Obročníková 
Milan Petrík 
Gabriela Podhorová 
Kristína Semeráková  
Nela Semeráková 
Sofia Urdová 

Zuzana Vrábľová 

Sobáše 2016 
Ján Straško –  
Mgr. Zuzana Štan-
celová 
Mgr. Stanislav Jan-
kovič –  
Mgr. Terézia Barčia-
ková 
Marian Števove – 
Monika Doľáková 
Mgr.Ivan Mucha – 
Denisa Buricová 
Daniel Faťara  -   
Ing. Alica Števove  
Mgr. Ján Starove  - 
Veronika  Kancková 
Bc. Marek Kurčík  -  
Mgr. Zuzana Ďuriš-
ková 
Pavel Vrbiniak  -  
Martina  Janštová 
Ján Pagáč  - 
 Ing. Stanislava  
Geľhošová  
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