
Uznesenie č. 8/2019 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 13. decembra 2019 

 

1. Berie na vedomie:   
    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k RO č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec 

        k 13.12.2019 

    c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Málinec na roky 2020 – 2022 

    d/ Informáciu o vypovedaní nájomnej zmluvy PharmDr. Evy Talánovej 

    e/ Informáciu starostu obce o neschválení dotácie na 2. etapu požiarnej zbrojnice 

    f/ Informáciu fi.Transmedic Slovakia s.r.o. o možnosti odkúpenia ich pozemkov do vlastníctva 

       obce Málinec 

   g/ Informáciu starostu obce o časovom a finančnom harmonograme spracovania Územného plánu 

       obce Málinec 

 

2. Schvaľuje: 
    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Jaroslava Kminiaková 

                                                 2. Bc. Ivan Karlík       

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ing. Dušan Michalove 

                                                       členovia –  Bc. Jozef Starove, Ján Kvasnica 

    c/ Plná zasadnutí OZ na rok 2020 

    d/ VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku  za komunálne odpady 

        a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území 

        obce Málinec 

    e/ Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na rok 2020 

    f/ Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 13.12.2019 

    g/ Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2020 

    h/ Dotáciu pre ZO SZPB na rok 2020 v sume 800,-- € 

   ch/ Dotáciu pre Klub dôchodcov na rok 2020 v sume 400,-- € 

    i/ Dotáciu pre DHZ Málinec na rok 2020 v sume 8.000,-- € 

    j/ Dotáciu pre TJ Jednota Málinec -futbalový oddiel na rok 2020 v sume 20.000,-- € 

   k/ Rozpočet obce Málinec na rok 2020 ako záväzný a na roky 2021 a 2022 ako orientačný 

    l/ Ukončenie nájomnej zmluvy na byt č. 4 Patrícii Ferkovej, bytom Družstevná 515/21, 985 26    

      Málinec ku dňu 11.12.2019 

 m/ Použitie fondu rozvoja obce Málinec v sume 2.544,34 € na rekonštrukciu chodníkov obce               

      v roku 2020 

  n/ Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2019 

      - na výdavok na rúry na schodisko BJ 130 v sume 104,23 € vo VPD č. 239/V 

      - na výdavok na materiál na striešky k bytom B.J. 130 v sume 94,30 € vo VPD č. 1227/V a 

        v sume 38,20 € vo VPD č. 1965/V 

   o/ Pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Dušana Farkaša, od 16.12.2019        

       do 31.3.2020 

   p/ Ukončenie nájomnej zmluvy PharmDr. Evy Talánovej na prenájom nebytových priestorov 

       Lekárne Calendula v obci Málinec k 31.3.2020 

 

3. Ukladá : 
    a/ OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle VZN č. 3/2019 v bode 2/d tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    b/ OcÚ, riadiť sa Plánom investičných akcií podľa bodu 2/g tohto uznesenia 



        Termín: rok 2020 

    c/ OcÚ,  poskytnúť dotácie z rozpočtu obce  podľa bodov 2/h, 2/ch, 2/i, 2/j  tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    d/ OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu podľa bodu 2/k tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    e/ OcÚ, zabezpečiť ukončenie nájomnej zmluvy podľa bodu 2/l tohto uznesenia 

        Termín: december 2019 

    f/ OcÚ, zabezpečiť použitie fondu rozvoja podľa bodu 2/m tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    g/ OcÚ, zabezpečiť použitie fondu prevádzky, údržby a opráv podľa bodu 2/n tohto uznesenia 

        Termín: rok 2019 

    h/ OcÚ, zaoberať sa pridelením bytu č. 4 v bytovom dome Mlynská 511/17 

        Termín: najbližšie zasadnutie OZ 

   ch/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu na byt č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Dušana   

        Farkaša podľa bodu 2/o tohto uznesenia 

        Termín: 16.12.2019 

     

 

 

4.   Neschvaľuje: 
      Uznesenie č. 7/2019, bod  2/ch, zo dňa 21.11.2019 

 

 

 

V Málinci, 16.12.2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Igor Lacko 

                                                                                          starosta obce 


