
Uznesenie č. 5/2020 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 16. septembra 2020 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Informáciu riaditeľky MŠ J.Törökovej o pripravenosti MŠ na školský rok 2020/21 

    c/ Informáciu riaditeľa ZŠ Mgr.Ľ. Jablonského o pripravenosti ZŠ na školský rok 2020/21 

    d/ Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra obce J. Kančovej za I. polrok 2020 

    e/ Žiadosť A. Paprnáka a manžely P. Paprnákovej Sibillovej o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Málinec 

    f/ Žiadosť V. Fodorovej, bytom Kinová 340/10, Málinec o výmenu kuchynskej linky v byte 

    g/ Žiadosť o výmenu podlahovej gumy v byte pre Marcelu Balogovú bytom Mlynská 511/17, Málinec 

    h/ Správu nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky obce Málinec za rok 2019 

 

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Ivan Karlík 

                                                 2. Ján Kvasnica   

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

                                                       členovia –  Bc. Jozef Starove, Jaroslava Kminiaková 

    c/ Minimálnu cenu za prenájom obecných pozemkov v intraviláne obce do 25 m2 vo výške 2,-- €/ 

        m2/rok  s využitím na drobné stavby 

    d/ Plnenie rozpočtu obce k 30.6.2020 

    e/ Dodatok č.1 k Vnútornej smernici – cenník služieb za služby poskytované  OÚ Málinec 

    f/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie 

    g/ Žiadosť o odpustenie platby za stočné Janette Semanovej bytom Lipová 288/37, Málinec 

    h/ Žiadosť Martiny Pištulovej  bytom Vrecová 248/8, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov 

  ch/ Žiadosť TJ Jednota Málinec o navýšenie dotácie v sume 2.000 € 

    i/ Žiadosť Jána Najmajera bytom Mlynská 511/17, Málinec o výmenu kuchynskej linky 

    j/ Žiadosť Beáty Starove, bytom Mlynská 510/15, Málinec o výmenu kuchynskej linky 

    k/ Žiadosť o zakúpenie a inštaláciu ventilátorov do kúpelní a WC v bytových domoch Mlynská 510/15 

        a Mlynská 511/17 

    l/ Dotáciu pre Občianske združenie Málinec vo výške 190,-- € v zmysle žiadosti 

 

 

3. Udeľuje: 

    a/ Predbežný súhlas žiadateľovi Drahošovi Kováčovi, bytom Kinová 312/3, Málinec na odpredaj 

        nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, vedenej na LV 742, č.p.790/2 v celkovej výmere cca 120 m2 

    b/ Predbežný súhlas žiadateľke Miroslave Vidiečanovej, bytom Kostolná 62/15, Málinec na odpredaj 

       nehnuteľnosti z majetku obce Málinec, vedenej na LV 742,č.p. 908/1 v celkovej výmere cca 22,5 m2 

 

4. Neschvaľuje: 

    a/ Žiadosť Jaroslava Nociara a Žofie Nociarove bytom Sklárska 378/8, 985 26 Málinec o prenájom 

        pozemku pod prístrešok na drevo z CKN p.č. 471/1 zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej sa 

        v k.ú. Málinec, z dôvodu že Obec Málinec spracúva ÚP, v ktorom budú presne vymedzené parcely 

        na umiestnenie garáží a prístreškov, 

    b/ Žiadosť Vladimíra Švingála bytom Družstevná 481/13, 985 26 Málinec o prenájom pozemku 

        na parcele 838/1 z dôvodu, že Obec Málinec spracúva ÚP, v ktorom budú presne vymedzené parcely 

        na umiestnenie garáží a prístreškov, 

    c/ Žiadosť Jána Kovalančíka bytom Družstevná 481/13, 985 26 Málinec o prenájom pozemku na 



        parcele 838/1 z dôvodu, že Obec Málinec spracúva ÚP, v ktorom budú presne vymedzené parcely 

        na umiestnenie garáží a prístreškov, 

    d/ Žiadosť Juraja Krňana bytom Družstevná 484/15, 985 26 Málinec o prenájom parcely 838/7 

        z dôvodu, že Obec Málinec spracúva ÚP, v ktorom budú presne vymedzené parcely na umiestnenie 

        garáží a prístreškov, 

    e/ Žiadosť Anny Kapurovej bytom Sklárska 379/6, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov, 

        nakoľko nespĺňa podmienku podľa VZN č. 2/2019 o prideľovaní obecných bytov §5 odst. 1b, 

 

5. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zabezpečiť prenájom obecných pozemkov podľa bodu 2/c tohto uznesenia 

        Termín: 1.1.2021 

    b/ OcÚ, zabezpečiť poskytovanie služieb podľa bodu 2/e tohto uznesenia 

        Termín: trvalý 

    c/ OcÚ, zabezpečiť vykonanie inventarizácie podľa bodu 2/f tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    d/ OcÚ, zaoberať sa žiadosťou A. Paprnáka a manželky P.Paprnákovej Sibillovej na najbližšom OZ 

        Termín: 11/2020 

    e/ OcÚ, vyúčtovať priemernú spotrebu stočného Janette Semanovej 

        Termín: 12/2020 

    f/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu podľa bodu 2/ch tohto uznesenia 

        Termín: 10/2020 

    g/ OcÚ, zabezpečiť výmenu kuchynskej linky podľa bodov 2/i a 2/j tohto uznesenia 

         Termín: 12/2020 

    h/ OcÚ, zaoberať sa výmenou kuchynskej linky pre V. Fodorovú po zaplatení nedoplatkov za byt 

         Termín: 12/2020 

  ch/ OcÚ, zrealizovať vysprávky podlahy v byte Marcely Balogovej 

        Termín: 12/2020 

    i/ OcÚ, zabezpečiť zakúpenie a inštaláciu ventilátorov podľa bodu 2/k tohto uznesenia 

       Termín: 12/2020 

    j/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre OZ Málinec podľa bodu 2/l tohto uznesenia 

       Termín: 12/2020 

   k/ OcÚ, zaoberať sa využitím obecnej chaty na Starom Vŕšku 

       Termín: nasledujúce zasadnutie OZ 

 

 

V Málinci, 17.9.2020 

 

 

                                                                                                  Ing. Igor Lacko 

                                         starosta obce 


