
 

Uznesenie č. 8/2020 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 11. decembra 2020 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení OZ 

    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k RO č. 4/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 1.12.2020 

    c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Málinec na roky 2021 – 2023 

 

 

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Ivan Karlík 

                                                 2. Jaroslava Kminiaková 

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

                                                       členovia – Bc. Jozef Starove, Andrea Mužíková 

    c/ Plán zasadnutí OZ na rok 2021 

    d/ VZN č. 3/2020 o dani z nehnuteľnosti, 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 2021 

    f/ RO č.4/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 11.12.2020 

    g/ Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2021 

    h/ Dotáciu pre ZO SZPB na rok 2021 v sume 860 € 

  ch/ Dotáciu pre DHZ Málinec na rok 2021 v sume 8.000 € 

    i/ Dotáciu pre Klub dôchodcov na rok 2021 v sume 400 € 

    j/ Dotáciu pre TJ Jednota Málinec-Futbalový oddiel na rok 2021 v sume 20.000 € 

   k/ Rozpočet obce Málinec na rok 2021 ako záväzný a na  roky 2022 – 2023 ako orientačný 

    l/ Žiadosť o odpustenie čiastočného poplatku za odpady pre p. Vlastu Gúgľavovú, bytom Vrecová 

       238/23, Málinec v sume 81,25 € 

  m/ Žiadosť o zrušenie prenájmu obecného pozemku pre p. Dušana Slávika, bytom Okružná 143/36, 

       Málinec k 31.12.2020 

   n/ Žiadosť o výmenu kuchynskej linky pre p. Jána Riečicu, bytom Mlynská 510/15, Málinec 

   o/ Použitie fondu prevádzky , údržba a opráv na rok 2020 nasledovne: 

      - výdavok na lampy BJ 130 v sume 76,96 €  fa č. 200091 od Promar Poltár 

      - výdavok na BJ 515 v sume 70,86 € / revízie kotlov /VPD č. 1602/V, v sume 47 € /expan.nádrž / 

      - VPD č. 1590/V, v sume 31,03 € /žľaby / VPD č. 1349/V,fa č. 112020 v sume 55 € od Výberčí 

         Poltár /oprava plynových sporákov /, fa č.3620069707 v sume 125,50 € od Elektrosped, 

         Bratislava  / bojler / 

    p/ Odpísanie pohľadávky obce Málinec voči firme potraviny Kačka a.s. v konkurze ako nástupníckej 

        organizácii po CBA Slovakia a.s.  za stočné fa č. 655/2019 v sume 53,10 a fa č. 656/2019 v sume 

        13,50 € vzhľadom k nevymožiteľnosti pohľadávky 

    r/ Odpísanie pohľadávky obce Málinec voči firme KOMA&KOMA s.r.o. Málinec za fa č. 67/2014 

        v sume 253,59 € a fa č. 351/2015 v sume 3.417,74 €  vzhľadom k nevymožiteľnosti pohľadávky 

   

3. Neschvaľuje: 

    a/ Žiadosť o prenájom obecnej garáže pre p. Petra Stašáka, bytom Zdravotná 59/21, Málinec 

 

 

 



4. Mení: 

    a/ Uznesenie č. 5/2014 v bode 2/d nasledovne: výmeru 15 m2 nahrádza výmera 10 m2 a výška 

        nájomného je stanovená na základe uznesenia č. 5/2020 

    b/ Uznesenie č. 7/2019 v bode 2/g nasledovne: výmeru 20 m2 nahrádza výmera 15 m2 a výška   

        nájomného je stanovená na základe uznesenia č. 5/2020 

    c/ Uznesenie č. 2/2010 nasledovne: prenájom telocvične  1 hod. = 10,-- €  /verejnosť / 

                                                              prenájom telocvične  1 hod. =  5,--€  / zamestnanci / 

 

5. Ukladá: 

    a/ OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle VZN č. 3/2020 podľa bodu 2/d tohto uznesenia 

        Termín:  rok 2021 

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

        Termín: rok 2021 

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

        Termín: rok 2021 

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

        Termín: rok 2021 

    e/ OcÚ, zabezpečiť odpustenie poplatku podľa bodu 2/l tohto uznesenia 

        Termín: rok 2020 

    f/ OcÚ, ukončiť nájom podľa bodu 2/m tohto uznesenia 

        Termín: 31.12.2020 

    g/ OcÚ, zabezpečiť výmenu kuchynskej linky podľa bodu 2/n tohto uznesenia 

        Termín: 01/2021 

    h/ OcÚ, vypracovať nové dodatky k zmluvám podľa bodov 3/a a 3/b tohto uznesenia 

        Termín: 31.12.2020 

  ch/ ZŠ Málinec zabezpečiť prenájom a výber poplatkov podľa bodu 3/c tohto uznesenia 

        Termín: trvalý 

    i/ OcÚ, zabezpečiť použitie fondu prevádzky, údržby a opráv podľa bodu 2/o tohto uznesenia 

       Termín: rok 2020 

    j/ OcÚ, zabezpečiť odpísanie pohľadávok podľa bodov 2/p a 2/r tohto uznesenia 

       Termín: rok 2020 

 

 

V Málinci, 14.12.2020 

 

 

 

  

                                                                                             Ing. Igor Lacko 

                                                                                               starosta obce 

 

            


