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Kamerový systém v obci Málinec 
 

                                Vážení občania informujeme Vás, že Obec Málinec bola úspešná pri získaní   
finančných prostriedkov v rámci projektu „Rozšírenie kamerového systému v obci Málinec“ K trom 
už existujúcim kamerám pribudlo ďalších šesť. 
Monitorované sú:  
1.Námestie SNP, 2.Hlavná ulica, 3.Zdravotné stredisko, 4.Futbalový štadión, 5. Zvonička,  
6. ČOV ( Čistička odpadových vôd),  7. ISC + KC (Integrované sociálne centrum, Komunitné centrum), 
8. Pošta, 9. Spoločenský dom- zadný vchod,   

Monitorovaný priestor je označený! 
Veríme, že kamerový systém prispeje k bezpečnosti obce a prevencii protispoločenskej činnosti. 
                                         Ing. Igor Lacko 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

O  Z  N  A  M !                                         Stomatologická ambulancia : 
Strauss dent s.r.o.  Cinobaňa  239 
Lakár : MUDr . Strauss Marcel 
 
Objednať sa  môžete na tel.č.: 0905 747 321 

Ordinačné  hodiny 
Deň : Ordinácia     Obed       Ordinácia 
Pondelok     –-  –-              14oo  -  19oo 
Utorok    7oo  -  13oo   13oo-  133    1330  -  15oo 
Streda   7oo  -  13oo   13oo-  1330   1330  -  15oo 
Štvrtok   7oo  -  13oo  13o -  1330    1330  -  15oo 
Piatok    7oo  -  13o   13oo -  1330   1330  -  15oo 
 

 
Zástup pri  neprítomnosti : 

MUDr. Imrich  Herbaček  -  OZS  Kalinovo 
Pracovné  dni  v čase : 7oo  -  15oo hod 
V sobotu, nedeľu  a sviatky: 
7:00 –14:00 hod LSPP  NsP  Lučenec 

 

Futbal: Dospelí - vylosovanie Jar 2014/2015 
 

 
14. kolo Nedeľa  22.03.2015  15:00 hod Hriňová Málinec 
15. kolo Nedeľa  29.03.2015  15:00 hod Málinec S. Ďarmoty 
16. kolo Nedeľa  05.04.2015  15:30 hod Zvolen B  Málinec 
17. kolo Sobota  11.04.2015  15:30 hod Málinec Podbrezová B 
18. kolo Nedeľa  19.04.2015  16:00 hod Poltár Málinec 
19. kolo Nedeľa  26.04.2015  16:00 hod Málinec Revúca 
20. kolo Nedeľa 03.05.2015  16:30 hod Tisovec Málinec 
21. kolo Nedeľa  10.05.2015  16:30 hod Málinec Divín 
22. kolo Nedeľa  17.05.2015  17:00 hod Kováčová Málinec 
23. kolo Nedeľa  24.05.2015  17:00 hod Badín A Málinec 
24. kolo Nedeľa  31.05.2015  17:00 hod Málinec Vinica 
25. kolo Nedeľa 07.06.2015  17:00 hod Fiľakovo Málinec 
26. kolo Nedeľa  14.06.2015  17:00 hod Málinec Detva 

 
 

 
 

Tip na podujatie:  
OTVÁRANIE MOTO SEZÓNY V HORNOHRADE 
sa uskutoční dňa 18. apríla 2015 od 12:00 do 03:00 hod. 
Miesto akcie: Námestie SNP Málinec a Krčma u Ďobana 
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Plnenie plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec za rok 2014. 

 
Z plánu  výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2014 sa podarilo realizovať jednotlivé akcie 
nasledovne:  
1. Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Málinec –  
    - akcia bola zrealizovaná v zmysle projektovej dokumentácie v rozsahu 90 m kanalizácie DN 300a 4 ks  
     revízne šachty, bola podaná žiadosť na kolaudáciu. Nebolo možné ukončiť porušené oplotenie a úplne terénne  
    úpravy, nakoľko zemina nebola dostatočne usadnutá, preto bude potrebné tieto práce previesť v jarných  
    mesiacoch. Celkové náklady boli 18015,66 € z toho 17 053,69 €  z dotácie z Environmentálneho fondu SR. 
2. Rekonštrukcia zdravotného strediska – výsledky podaných žiadostí na finančné prostriedky zatiaľ nevieme, 
preto s prácami nebolo začaté   
3. Oprava miestnych komunikácií – boli prevádzané opravy výtlkov betónovaním na uliciach Družstevná,  

Kinová, Sklárska, Stupník, Panská cesta. V mesiaci november bola prevedená rekonštrukcia Okružnej ulice 
v úseku od rodinného domu Semanovej po rod dom Matulu firmou KOLEK s.r.o. Lučenec, naviac bolo 
prevedené zaasfaltovanie sadnutých častí komunikácí od križovatky Urbárskej a Okružnej ulice po rodinný 
dom Dušana Slávika a  vstup do evanjelického cintorína.  Práce na Okružnej ulici  boli prevedené v zmysle 
zmluvy o dielo z VO v sume 15 502,58 €  a naviac práce boli prevedené v sume 2 155,16 €.  

    4. Málinec, rekonštrukcia priepustov na Málinskom potoku – na túto akciu nám nebola schválená dotácia, 
preto  sme s ňou nezačali. V rámci údržby a opráv vlastníka toku SVP, š.p. B.Bystrica bol vymenený rúrový 
priepust,  osadené beneše v časti nad  hlavnou cestou oproti vstupnej bráne na športový areál. Všetky práce 
prevádzali pracovníci SVP, obci nevznikli žiadne náklady. Na akciu bola opäť podaná žiadosť na poskytnutie 
dotácie na rok 2015 na Environmentálny fond.  

5. Zriadenie multifunk čného komunitného centra v obci Málinec – stavebná časť akcie bola zrealizovaná 
v zmysle PD firmou Spodstav s.r.o. Lučenec v rozsahu oprava krovu strechy a výmena krytiny, výmena 
okapov a zvodov toto všetko aj na časti cca 15 m, ktorá nebola v rozpočte akcie, boli prevedené rozvody vody 
elektroinštalácie a ústredného vykurovania, vybudovaná kotolňa, namontovaný a spustený kondenzačný kotol 
Vailant, ktorý slúži aj na ohrev teplej vody, boli  vymurované deliace priečky, opravené vnútorné aj vonkajšie 
omietky, bola zrekonštruovaná elektroinštalácia silnoprúdu a bleskozvody, prevedené nové rozvody 
slaboprúdu, nové dlažby v celom objekte a komplet zrekonštruované sociálne zariadenia  v sume v zmysle 
zmluvy o dielo z VO vy výške 115 414,98 €. Bolo prevedené odovzdanie a prevzatie stavby, objekt je 
temperovaný. Práce naviac za opravu strechy a okapov  v 15 m časti boli v sume 8 857,33 €. Prípravná 
a projektová dokumentácia nás stála 7735 €. Do roku 2015 prešlo dovybavenie -prevádzkové stroje, vnútorné 
zariadenie, náradie firmou Elektro-D Ján Obročník, Lučene /8853,60 €/ 

                          - nábytok, interiérové vybavenie firmou D-nábytok Dedinská, Lučenec /9598,8 €/ 
                         - výpočtová telekomunikačná, komunikačná technika a infraštruktúra firmou MPR Systém,  
                           s.r.o.Poltár  /11 605/ t.j.   všetko spolu 153.207,32. Dotácia nám bola schválená z Min. 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo výške 145.547,-€. 
 6. Kamerový systém prostriedok prevencie kriminality – na akciu  nám dotácia nebola poskytnutá, preto   
    sa s prácami nezačalo. Akcia prechádza do roku 2015 nakoľko nám na tento rok bola schválená dotácia  
    z Ministerstva vnútra SR vo výške 4500 € so spoluúčasťou 20% t.j. 900 €. 
7. Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec –  boli prevedené stavebné práce 

v zmysle PD firmou Envigeo, a.s. v rozsahu úprava podlažia, pokládka cestných panelov, vymurovanie boxov 
na zložky BRO, vybudovaný prístrešok  na mechanizmy, oplotenie spolu v sume v zmysle zmluvy o dielo 
z VO vo výške 91617,01 €, boli nám dodané zberné nádoby na BRO 350 ks v sume v zmysle zmluvy o dielo 
z VO vo výške 36 900 od firmy Ekoprogres, v.d. Zamarovce , univerzálny nakladač Bobcat od firmy Hydrex 
s.r.o. Hriňová v zmysle zmluvy o dielo z VO vo výške 39300 €, kolesový traktor KIOTI PX 9020, 
dvojkolesový trojstranný sklápač  s nosnosťou 5 t, čelný nakladač a mulčovač všetko od firmy PL Slovakia, 
s.r.o. Horná Streda spolu v zmysle zmluvy o dielo z VO vo výške 64 280 €. Spolu je to 232106,01 €. Na akciu 
nám bola poskytnutá dotácia so spoluúčasťou 5%. 

8. Rekonštrukcia ČOV Málinec – boli prevádzané práce na projektovej dokumentácii. 
9. Rekonštrukcia materskej školy – podkrovie – bolo vybavené stavebné povolenie a podaná žiadosť na  
    dotáciu.  
V Málinci dňa: 23.2.2015 
Predkladá: Ing. Igor Čepko - starosta obce                                                                       
Vypracoval:  Ing. Juraj Geľhoš – stavebný referent    


