Obecný úrad M á l i n e c

Z ápi s ni ca
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 20.7.2020

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konané dňa 20.7.2020
Prítomní:
1. Juraj Janšto
2. Jaroslava Kminiaková
3. Bc. Jozef Starove
4. Andrea Mužíková
5. Ján Kvasnica
6. Bc. Ivan Karlík
7. Ján Semerák
8. Ing. Dušan Michalove
9. Mgr. Peter Turic
Ospravedlnení:
Zapisovateľka:

Jana Kančová – hlavný kontrolór obce
Milota Janštová

Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Lacko, konštatoval, že z celkového počtu 9
poslancov je prítomných 9 poslancov, OZ je uznášania schopné. Oboznámil poslancov s programom
zasadnutia:
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov zápisnic
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rekonštrukcia priestorov KD na lekáreň
5. Rôzne
6. Rekapitulácia uznesenia
7. Záver
Starosta obce dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo programom, ktorý bol zaslaný
v pozvánke ?
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo:
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Starosta obce predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. Andrea Mužíková
2. Jaroslava Kminiaková
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky
Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo:
Hlasovanie: za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2020 v bode 1/a
Overovateľov zápisnice: 1. Andrea Mužíková
2. Jaroslava Kminiaková

3. Voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:
Predseda: Ján Kvasnica
Členovia: Mgr. Peter Turic, Ján Semerák
Pripomienky neboli.
Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?
Z celkového počtu 9 prítomných poslancov hlasovalo:
Za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2020 v bode 1/b
Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ján Kvasnica, členovia: Andrea Mužíková, Jaroslava
Kminiaková
4. Rekonštrukcia priestorov KD na lekáreň
Starosta obce informoval poslancov, že projekt rekonštrukcie KD na lekáreň máme vypracovaný,
rozpočet na celú prestavbu je 60.650 €. Pred zasadnutím OZ sa touto problematikou zaoberali na
spoločnom stretnutí starosta obce, zástupca starostu, predseda finančnej a predseda stavebnej komisie.
Zhodli sa v tom, že je to pre obec vysoká čiastka, ktorú by sme museli riešiť formou úveru.
Na zasadnutí OZ bola prítomná Mgr. Zuzana Kurčíková, ktorá bola oboznámená s projektom a uviedla,
že niektoré veci, by nemuseli byť zrealizované hneď na začiatku prevádzky lekárne keďže finančných
prostriedkov nie je dostatok. Na to starosta reagoval, že projekt je vypracovaný tak, aby sme všetko
spĺňali, je komplexný, nedá sa z neho nič vylúčiť. Na dnešnom OZ treba hovoriť o financiách na jeho
realizáciu, pretože v rozpočte máme vyčlenených 10 tis. €. Zároveň uviedol, že pokiaľ by sme realizovali
tento projekt určite by sme museli prehodnotiť výšku nájomného za prenájom priestorov KD.
V súčasnom období je nájomné za I. rok podnikania 6,90 €/m2/rok a II. rok podnikania 9,-- €/m2/rok, čo
je cca 1300 €/rok. Mgr. Kurčíková uviedla, že by bola ochotná finančne prispieť na túto rekonštrukciu,
ale v prípade úveru spolufinancovanie nepripadá do úvahy.
Poslanci mali otázky na Mgr. Kurčíkovú, či si urobila nejaký prieskum a či sa jej to vôbec oplatí keďže
detská lekárka ordinuje len 2-krát týždenne a mnoho občanov navštevuje obvodných lekárov mimo obce.
Zároveň mali otázku, či vie dať obci nejakú záruku, že bude prevádzkovať lekáreň cca 20 rokov.
Mgr. Kurčíková Z. - uviedla, že neplánuje nikam odísť ale záruku nevie dať žiadnu.
Starosta obce mal otázku na Mgr. Kurčíkovú, či by bola ochotná čakať do nového roka ?
Mgr. Kurčíková uviedla, že pokiaľ by to bolo v časovom harmonograme do konca marca, tak by
počkala. Dali by sme to do rozpočtu obce na rok 2021 a zapracovali by sme to aj do plánu investičných
akcií na rok 2021. V októbri a v novembri sa budeme vedieť na to pripraviť, budeme vidieť koľko
finančných prostriedkov budeme mať v rozpočte a na zvyšok by sme si vzali úver. Ešte v tomto roku by
sme urobili VO, práce by sme začali realizovať možno už v decembri alebo hneď v novom roku.
Zároveň uviedol, že určite treba počítať aj so zvýšením nájomného za prenájom priestorov.
Poslanci nemali pripomienky
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola zapracovaná rekonštrukcia priestorov KD na lekáreň do
rozpočtu obce na rok 2021 ?
Hlasovanie: za: 8
proti: 0
zdržal sa: 1 / Kminiaková Jaroslava /
Starosta obce skonštatoval, že poslanci schválili uznesením č. 4/2020 v bode 1/c zapracovanie
rekonštrukcie priestorov KD na lekáreň do rozpočtu obce na rok 2021, zároveň uložili v bode
2/a OcÚ, zapracovať rekonštrukciu KD na lekáreň do Plánu investičných akcií obce Málinec
na rok 2021
Termín: ako v texte

5. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o stretnutí s obvodnou lekárkou MUDr. Wirtschafterovou, požiadal
ju o dodržiavaní ordinačných hodín. Upozornil ju, aby informovala občanov cestou miestneho rozhlasu
pokiaľ nebude ordinovať , pretože občania okrem lekárskych vyšetrení potrebujú potvrdiť rôzne tlačivá
na ÚPSVR na kompenzačné príspevky.
Ďalej starosta informoval o stretnutí s Mgr. Spáčilom, ktorý by mal záujem o prenájom chaty na Starom
Vŕšku, nakoľko táto nehnuteľnosť v minulosti patrila jeho predkom. Je si vedomý toho, že je v zlom
technickom stave a potrebuje opravu a údržbu. Starosta uviedol, že obec nemôže investovať finančné
prostriedky z rozpočtu do cudzieho majetku . Budeme ta touto problematikou zaoberať na zasadnutí OZ
v septembri.
6. Rekapitulácia uznesenia
Predseda návrhovej komisie Ján Kvasnica prečítal prijaté uznesenie č. 4/2020
Uznesenie č. 4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 20. júla 2020
1. Schvaľuje:
a/ Overovateľov zápisnice: 1. Andrea Mužíková
2. Jaroslava Kminiaková
b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ján Kvasnica
členovia – Mgr. Peter Turic, Ján Semerák
c/ Zapracovanie rekonštrukcie priestorov KD na lekáreň do rozpočtu obce na rok 2021
2. Ukladá:
a/ OcÚ, zapracovať rekonštrukciu KD na lekáreň do Plánu investičných akcií obce Málinec
na rok 2021
Termín: ako v texte
7. Záver
Starosta obce Ing. Igor Lacko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o 17.20 hod.
Podrobný priebeh zasadnutia OZ je zaznamenaný formou zvukovej nahrávky, ktorá je archivovaná
na Obecnom úrade v Málinci.
I. overovateľ:
Andrea Mužíková

II. overovateľ :
Jaroslava Kminiaková

zástupca starostu:
Juraj Janšto

Starosta obce:
Ing. Igor Lacko

zapísala: Milota Janštová

