Uznesenie č. 2/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 13. mája 2020
1.Berie na vedomie:
a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení
b/ Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č. 1/2020
c/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce za rok 2019
d/ Informáciu o vyradení a likvidácii neupotebiteľného a prebytočného majetku
e/ Žiadosť ZŠ Málinec o financovanie rozv.projektu „OBNOVA JAZIERKA A FONTÁNY“
f/ Žiadosť Márie Kančovej o výmenu pozemkov
g/ Žiadosť MUDr. Wirtchafterovej o rekonštrukciu a úpravu priestorov zdravotného strediska
h/ Cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na Lekáreň v KD
2. Schvaľuje:
a/ Overovateľov zápisnice: 1. Jaroslava Kminiaková
2. Mgr. Peter Turic
b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Bc. Jozef Starove
členovia – Ing. Dušan Michalove, Andrea Mužíková
c/ Plnenie rozpočtu obce k 31.3.2020
d/ VZN č. 2/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Málinec
e/ Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Málinec
f/ Spolufinancovanie Rekonštrukcie ČOV Málinec vo výške najmenej 5% / 5263,16 € / z vlastných
zdrojov
g/ Žiadosť Adriany Balogovej bytom Sklárska 379/6, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov
h/ Žiadosť Erika Oláha nar. 12.7.1990 o zrušenie zmluvy o nájme bytu č. 4 v bytovom dome
Družstevná 515/21, k 29.2.2020
ch/ Žiadosť Stanislava Oláha nar. 15.10.1985 o zrušenie zmluvy o nájme bytu č. 6 v bytovom dome
Družstevná 515/21, k 30.4.2020
i/ Žiadosť TJ Jednota Málinec o zníženie dotácie o sumu 10.000 € z dôvodu pozastavenie
futbalových súťaží, zapríčinených šírením koronavírusu COVID-19
j/ Žiadosť DHZ o zníženie dotácie o sumu 4.000 € za podmienky, že uvedená suma bude použitá na
opravu fasády požiarnej zbrojnice
k/ Pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Adrianu Balogovú, bytom Sklárska
379/6, 985 26 Málinec od 18.5.2020
l/ Pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Romanu Illéšovú, bytom Sklárska
379/6, 985 26 Málinec od 18.5.2020
m/ Komisiu na stanovenie hodnoty darovaného majetku podľa bodu 7 tohto uznesenia v zložení:
Ing. Dušan Michalove, Mgr. Peter Turic, Mgr. Ružena Grulišová
3. Neschvaľuje:
a/ Žiadosť Zory Balogovej, bytom Mlynská 510/15, 985 26 Málinec o prenájom pozemku pod garáž
z dôvodu, že Obec Málinec spracúva ÚP, v ktorom budú z CKN p.č. 917/5 zastavané plochy a
nádvoria v k.ú. Málinec presne vymedzené parcely na umiestnenie garáží
b/ Žiadosť Jaroslava Kocku, bytom Sklárska 382/2, 985 26 Málinec o prenájom pozemku pod garáž
z dôvodu, že Obec Málinec spracúva ÚP, v ktorom budú z CKN p.č. 474/1 v k.ú. Málinec presne
vymedzené parcely na umiestnenie garáží

c/ Žiadosť Aleny Machalovej, bytom Sklárska 389/7 o prenájom pozemku pod garáž z dôvodu, že
Obec Málinec spracúva ÚP, v ktorom budú z CKN p.č. 483/1 zastavané plochy a nádvoria v k.ú.
Málinec presne vymedzené parcely na umiestnenie garáží

4. Vyhlasuje:
a/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č. 742, z CKN p.č. 483/1, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2.
b/ Že, všetky pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktoré sú uvedené v Protokole o prechode
vlastníctva nehnuteľností z vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.6.1991 a doložené
zoznamom parciel uvedených v prílohe k žiadosti SPF sú v skutočnosti pozemky pod miestnymi
komunikáciami obce Málinec.
5. Ruší:
Uznesenie č. 1/2020, zo dňa 19.2.2020 v bode 2/j
6. Ukladá:
a/ OcÚ riadiť sa VZN č. 2/2020 podľa bodu 2/d tohto uznesenia
Termín: trvalý
b/ OcÚ, riadiť sa Dodatkom č. 2, podľa bodu 2/e tohto uznesenia
Termín: trvalý
c/ OcÚ, zabezpečiť spolufinancovanie Rekonštrukcie ČOV Málinec podľa bodu 2/f tohto uznesenia
Termín: rok 2020
d/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 4/a tohto uznesenia
Termín: máj 2020
e/ OcÚ zabezpečiť ukončenie nájmu podľa bodu 2/h tohto uznesenia
Termín: k 29.2.2020
f/ OcÚ zabezpečiť ukončenie nájmu podľa bodu 2/ch tohto uznesenia
Termín: k 30.4.2020
g/ OcÚ, zabezpečiť zníženie dotácie podľa bodu 2/i tohto uznesenia
Termín: jún 2020
h/ OcÚ, zabezpečiť zníženie dotácie podľa bodu 2/j tohto uznesenia
Termín: rok 2020
ch/ OcÚ, zaoberať sa žiadosťou Márie Kančovej na najbližšom zasadnutí OZ
Termín: 24.6.2020
i/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy podľa bodov 2/k a 2/l tohto uznesenia
Termín: 18.5.2020
j/ OcÚ, zaslať potrebné podklady k prevodu majetku na LV obce Málinec SPF Lučenec
Termín: máj 2020
k/ OcÚ, preveriť možnosti určenia minimálnej ceny za prenájom pozemkov v obci
Termín: 09/2020
l/ OcÚ, zaoberať sa možnosťou rekonštrukcie zdravotného strediska
Termín: trvalý
m/ Komisii na stanovenie hodnoty darovaného majetku, do najbližšieho zasadnutia OZ predložiť
cenu podľa bodu 2/m tohto uznesenia
Termín: ako v texte

7. Prijíma:
Dar do svojho výlučného vlastníctva od darcov uvedených v Darovacej zmluve ustanovenej podľa
§ 628 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, uzatvorenej 16.4.2020 a to
nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1351, k.ú. Málinec, parcela EKN p.č. 883/4 orná pôda vo výmere
72 m2, podiel 283/4032 z celku a nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1010, k.ú. Málinec EKN p.č. 882/4
orná pôda o výmere 33 m2, podiel 19/54 z celku. Jedná sa o parcely, na ktorých sa nachádza
autobusová zastávka. Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí
obec. Cieľom prevodu je vysporiadanie pozemkov pod autobusovú zastávku pri Pánskej ceste.

V Málinci, 14.5.2020

Ing. Igor Lacko
starosta obce

