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Z ápi s ni ca 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 19.11.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 19.11.2020 

 

Prítomní:  

 

       1. Juraj Janšto 

       2. Jaroslava Kminiaková 

       3. Bc. Jozef Starove  

       4. Andrea Mužíková 

       5. Mgr. Peter Turic  

       6. Ján Semerák 

       7. Ing. Dušan Michalove 

       8. Ján Kvasnica 

 

Ospravedlnení:  Bc. Ivan Karlík 

Hlavný kontrolór: Jana Kančová  

Zapisovateľka:  Milota Janštová 

 

Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Lacko, konštatoval, že z celkového počtu 9 

poslancov je prítomných 8 poslancov, OZ je uznášania schopné. Oboznámil poslancov s programom  

zasadnutia: 

 

Program: 
1. Zahájenie  

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Plnenie uznesení OZ 

5. Návrh 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 

6. Plnenie rozpočtu k 30.9.2020 

7. RO č.3/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 19.11.2020 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k RO č. 3/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec           

k 19.11.2020  

9. Odpredaj  nehnuteľností  

10. Prejednanie došlých žiadostí  

      11. Rôzne  + diskusia 

      12. Rekapitulácia  uznesení  

      13. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo  programom, ktorý bol zaslaný             

v pozvánke ? 

Z celkového počtu 8 prítomných poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:     za: 8        proti:  0             zdržal sa:  0  

Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.  

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

    Starosta obce predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. Bc. Jozef Starove 

                                                                                                          2. Ing. Dušan Michalove 

Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky 

Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?  

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:  za: 8          proti:  0              zdržal sa: 0  

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 7/2020 v bode 2/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Bc. Jozef Starove  

                                          2. Ing. Dušan Michalove  
 

3. Voľba návrhovej komisie  

     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda: Mgr. Peter Turic 

Členovia:  Ján Kvasnica, Ján Semerák  

Pripomienky neboli. 

Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 7/2020 v bode 2/b 

návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Peter Turic, členovia – Ján Kvasnica, Ján Semerák.  

 

 

4. Plnenie uznesení OZ 
- predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ 16.9.2020, bolo prijaté uznesenie č. 5/2020, kde v bode 5 bolo uložené: 

  a/ OcÚ, zabezpečiť prenájom obecných pozemkov do 25 m2 k 1.1.2021 – plní sa, občanom, ktorí majú  

      prenajaté pozemky boli zaslané na podpis Dodatky ku zmluvám. Zatiaľ sme dostali písomnú žiadosť  

      od p. Dušana Slávika, ktorý ruší zmluvu k 31.12.2020, nemá záujem o ďalší prenájom . 

  b/ OcÚ, zabezpečiť poskytovanie služieb podľa schváleného dodatku k cenníku služieb – plní sa     

  c/ OcÚ, zabezpečiť vykonanie inventarizácie – termín je k 31.12.2020, zatiaľ nesplnené 

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

      Starosta informoval poslancov o situácii, ktorá nastala. Na OcÚ sa uskutočnilo stretnutie s občanmi,  

      ktorí roky užívajú uvedené pozemky vo vedomí, že ich aj vlastnia po svojich predkoch. Nemali  

      žiadnu vedomosť o tom, že súčasným vlastníkom parciel je obec Málinec. Navrhli sme im, aby si to 

      odkúpili, s čím vôbec nesúhlasia, nebudú si predsa kupovať svoj majetok. Možná by si to prenajali, 

      aby to mohli naďalej užívať. Starosta predložil návrh, neodpredať uvedené  parcely z ľudského   

      hľadiska. 

Ing. Michalove D. - určite bola nejaká evidencia pozemkov, keď to užívali roky mohli by to preukázať 

Semerák J. - pokiaľ to užívajú, starajú sa o pozemky, netreba to nepredávať  

Janšto J. - určite to bolo ich vlastníctvo, keď to roky užívajú možná by sa to dalo zistiť v archíve na  

                katastrálnom odbore 

Ing. Michalove I. - uviedla, že v roku 1990 jedným zápisom to prešlo na LV obce, len aby to nezostalo 

na československom štáte a to na základe žiadosti, ktorú obec zaslala  na Kataster 

Bc. Starove J. - treba to dať na poriadok, malo by to byť aj v ich záujme, aby neplatili nájom za svoje 

vlastné pozemky 

starosta -  prisľúbili, že do 31.12.2020 sa písomne vyjadria, či chcú tieto pozemky. 



 

 

 

 

 

Na dnešnom zasadnutí OZ sa mal vyhlásiť  zámer na odpredaj týchto nehnuteľností.  

Starosta dal hlasovať k to je za to, aby bol vyhlásený zámer na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Málinec 

vedenej na LV č. 742, p.č. 843/2 o výmere 217 m2 -orná pôda, p.č. 844/2 o výmere 434 m2 – orná pôda, 

p.č. 845/2 o výmere 432 m2, p.č. 846/2 o výmere 429 m2- orná pôda ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  0       proti: 8           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne nesúhlasili s vyhlásením zámeru zámer . 
Starosta následne predložil návrh kto je za to, aby nebola schválená žiadosť Andreja Paprnáka a 

manželky Petry Paprnákovej Sibillovej bytom Nám.1.mája 67/33, Senec o odkúpenie nehnuteľnosti        

v k.ú. Málinec vedenej na LV č. 742, p.č. 843/2 o výmere 217 m2 -orná pôda, p.č. 844/2 o výmere 434 

m2 – orná pôda, p.č. 845/2 o výmere 432 m2, p.č. 846/2 o výmere 429 m2- orná pôda ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne neschválili uznesením č. 7/2020 v bode 3/a 

žiadosť Andreja Paprnáka a manželky Petry Paprnákovej Sibillovej bytom Nám.1.mája 67/33, 

Senec o odkúpenie nehnuteľnosti        v k.ú. Málinec vedenej na LV č. 742, p.č. 843/2 o výmere 217 

m2 -orná pôda, p.č. 844/2 o výmere 434 m2 – orná pôda, p.č. 845/2 o výmere 432 m2, p.č. 846/2      

o výmere 429 m2- orná pôda 

e/ OcÚ, vyúčtovať priemernú spotrebu stočného Janette Semanovej – splnené faktúra jej bola doručená    

f/ OcÚ, zabezpečiť navýšenie dotácie pre TJ - splnené   

g/ OcÚ, zabezpečiť výmenu kuchynských liniek pre žiadateľov J.Najmajera, J.Trčana, B.Starove-plní sa 

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

     nesplnené, nedoplatok stále evidujeme  

ch/ OcÚ, zrealizovať vysprávky podlahy v byte Marcely Balogovej- nebolo potrebné ich robiť, dali si  

      tam podlahovú gumu 

 i/ OcÚ, zabezpečiť zakúpenie a inštaláciu ventilátorov – materiál je zakúpený, budeme to robiť postupne 

    do konca roka 2020 

j/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre Občianske združenie Málinec - splnené 

k/ OcÚ, zaoberať sa využitím obecnej chaty na Starom Vŕšku na nasledujúcom zasadnutí OZ – splnené 

Starosta predložil návrh – ponechať si túto chatu a v najbližšom období tam urobiť nejaké menšie úpravy 

Bc. Starove J. - súhlasí s týmto návrhom, máme organizácie v obci, ktoré ju využívajú, treba ich osloviť, 

zorganizovať nejakú brigádu, zveľadiť ju a starať sa o ňu, aby bola prevádzky schopná 

starosta - uviedol, že krytinu na streche sme už poopravovali, bude potrebné ešte vymaľovať a trochu 

zveľadiť. Využívať ju budú organizácie v obci a zamestnanci obce, nebudeme ju prenajímať 

Janšto J. - chata je na peknom miete, treba ju len ináč využívať ako doteraz. Bude potrebné urobiť nejaké 

úpravy, aby nám slúžila. 

Ing. Michalove D. - treba sa pokúsiť o odkúpenie do vlastníctva obce, aby sme mohli z rozpočtu obce 

vyčleniť finančné prostriedky na opravy a údržbu 

Mgr. Turic P. - za futbalistov prisľúbil pomoc pokiaľ by sa organizovali nejaké brigády 

Poslanci sa zhodli v názore, že obec si ponechá chatu na Starom Vŕšku na využitie pre potreby obce. 

 

5. Návrh 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 

Písomne vypracovala Mgr. Grulišová Ružena, návrh VZN bol zaslaný poslancom spolu s pozvánkou    

na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice, bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na web stránke obce 

ako i vo vývesnej tabuli. Na dnešnom zasadnutí dostali poslanci len návrh na zmenu výšky jednotlivých 

sadzieb, ktorý bude následne po schválení zapracovaný do VZN č. 3/2020, ktoré bude opäť zverejnené 

na úradnej tabuli ako i na web stránke na 15 dní k pripomienkovaniu a schvaľovať ho bude OZ 

11.12.2020.  



 

 

 

 

 

 

1. Daň zo stavieb a bytov 
Starosta – podrobne informoval poslancov o potrebných navýšeniach dane zo stavieb a bytov na rok 

2021. Do roku 2024 musí obec dodržať nasledovné: 

- rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb nesmie presiahnuť 10-násobok 

- nakoľko obec má uvedený násobok vysoko prekročený, je potrebné k 1.1.2024 uvedený rozdiel 

vyrovnať. Pokiaľ by sme v tomto roku chceli dostať dane do súladu so zákonom, bolo by potrebné 

neúmerne navýšiť daň zo stavieb v r. 2021 alebo ďalšia alternatíva je navýšiť DzN na 3-krát a to v 

každom nasledujúcom roku / 2021,2022,2023 /. 

Mgr. Grulišová R. - uviedla, že povinnosť vyrovnať rozdiely v daniach majú obce už od 1.1.2012 do 

1.1.2024. Nakoľko doposiaľ nebola ochota v našej obci uvedené rozdiely daní vyrovnať,je to potrebné 

urobiť jednorázovo alebo postupne v priebehu troch rokov. V prípade, že túto povinnosť obec nedodrží, 

budú nasledovať pokuty.  

Ing. Michalove D. - mal otázku o koľko sa zvýši príjem obce na dani 

starosta – pri predpokladanom navýšení o 33 % na rok 2021 navýšenie predstavuje sumu cca 6600 € 

Semerák J. - podotkol, že zvýšenie o 33 % v r. 2021 nebude také drastické pre občanov 

Viac pripomienok nebolo poslanci sa dohodli na navýšení dane zo stavieb nasledovne: 

- stavby na bývanie z 0,06 €/m2 – na 0,08 €/m2 / navýšenie o 33 % / 

- poľnohospodárske stavby z 0,07 €/m2 na 0,09 €/m2  / navýšenie o 29 %/ 

- byty z 0,06 €/m2 na 0,08 €/m2  / navýšenie o 33 % / 

 

2. Daň za psa: starosta predložil návrh nezvyšovať v roku 2021 daň za psa, podotkol len, že obec 

uzavrie zmluvu s útulkom zvierat na odchyt túlavých psov, ktorá obciam vyplýva zo zákona 

Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili. 

 

3. K.Ú Málinec a Ipeľský Potok – orná pôda, chmelnice, vinice a ovocné sady 

Schválená sadzba na rok 2020 je 0,5 % , zákonom stanovená sadzba je 0,25 %. Starosta predložil návrh 

na zvýšenie tejto sadzby z 0,5 % na 0,7 %. 

Mgr. Turic P. - uviedol, že veľa dôchodcov v obci vlastní záhrady s veľkou výmerou, bude to pre nich  

vysoký poplatok 

Janšto J. - treba to citlivo riešiť, zvýšili sme poplatky za prenájom pozemkov pod garáže, nemalo by to  

dobrý ohlas  

Semerák J. - súhlasí s týmto názorom, nevieme aký bude budúci rok  

Starosta dal hlasovať za pôvodné sadzby všetkých pozemkov v k.ú. Málinec a Ip.Potok. 

Poslanci jednohlasne odsúhlasili pôvodné sadzby dane bez navýšenia. 

 

4. Poplatok za odpady 

Starosta uviedol, že poplatky za odpady sme zvyšovali na tento rok 2020. Z predpokladov nákladov za 

odpady na rok 2021 vyplýva nasledovné: 

- predpokladané  tržby na rok 2021 pri nezmenenom poplatku 16,25 €/osoba/rok vychádzajú na 20.660€. 

- predpokladané náklady na rok 2021 sú 23.109 € / miera triedenia odpadu do 30 % /, alebo náklady 

24.259 € pri nižšej miere triedenia . 

Starosta podrobne poslancom vysvetlil predpokladané náklady na vývoz, uloženie a likvidáciu odpadov. 

Prílohou tejto zápisnice sú podrobné výpočty nákladov na budúci rok.  

Starosta predložil návrh: ponechať poplatoky za odpady na úrovni roku 2020. 

Mgr. Turic P. - mal otázku k nakladaniu s biologickým odpadom, či to ovplyvní náklady obce ? 



 

 

 

 

 

Starosta odpovedal:  obec sa pripravuje na likvidáciu biologického odpadu, ktorý bude povinný od júna 

2021. Bude potrebné uzavrieť zmluvu medzi obcou a certifikovanou firmou na uvedený odpad, 

zapracovať náklady do rozpočtu. Bližšie informácie nám v súčasnom období nevie nikto poskytnúť.  

Starosta dal hlasovať za ponechanie poplatku 16,25 €/osoba /rok, s čím poslanci jednohlasne súhlasili. 

Viac pripomienok nebolo, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený návrh 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 so zapracovaním všetkých 

schválených zmien ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 7/2020 v bode 2/c 

návrh 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, zároveň uložili v bode 4/a OcÚ, zverejniť návrh VZN č. 3/2020 podľa bodu 2/c tohto 

uznesenia          Termín: 11/2020 

 

6. Plnenie rozpočtu k 30.9.2020 

- písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a 

tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené plnenie rozpočtu k 30.9.2020 ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 7/2020 v bode 2/d  

plnenie rozpočtu k 30.9.2020.  

 

7. RO č.3/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 19.11.2020 
- písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na OZ  

a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Dňa 16.11.2020 sa uskutočnilo zasadnutie finančnej komisie k aktualizácii rozpočtu obce Málinec          

k 19.11.2020, predseda komisie Ing. Dušan Michalove oboznámil poslancov zápisom, ktorý tvorí tiež 

prílohu tejto zápisnice. V závere komisia konštatuje, že navrhovaná aktualizácia rozpočtu je vypracovaná 

ako prebytkový rozpočet. Na základe toho sa predpokladá, že obec skončí rok 2020 tak, že budú 

vytvorené podmienky na tvorbu rezervného fondu, ktorý v roku 2021 môže použiť podľa rozhodnutia 

obecného zastupiteľstva na kapitálové výdavky. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k tomuto bodu programu. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené  RO č.3/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec 

k 19.11.2020 ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 7/2020 v bode 2/e        

RO č.3/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 19.11.2020. 

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k RO č. 3/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec 

    k 19.11.2020  
    Písomne vypracovala p. Jana Kančová, hlavný kontrolór obce Málinec, poslancom bol materiál 

zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice.  

Dôvodom úpravy rozpočtového opatrenia č. 3/2020 je navýšenie rozpočtových pravidiel príjmov 

bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu ako aj príjmových finančných operácií a výdavkov bežného a 

kapitálového rozpočtu obce na rok 2020.  Hlavný kontrolór obce odporúča obecnému zastupiteľstvu 



 

 

 

 

 

zmenu rozpočtu obce Málinec na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 schváliť podľa 

predloženého návrhu.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky k tomuto bodu programu, jednohlasne vzali na vedomie 

uznesením č. 7/2020 v bode 1/b stanovisko hlavného kontrolóra k RO č. 3/2020 k aktualizácii 

rozpočtu obce Málinec k 19.11.2020. 

 

9. Odpredaj  nehnuteľností  
- predkladal starosta obce 

a/ Alžbeta Hajdóciová Málinec, Urbárska 147/14 – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Málinec 

     Žiada o odkúpenie nenuteľnosti v k.ú. Málinec  evidovanej na LV č. 742 ako CKN p.č. 696/2 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 203 m2. Na tomto pozemku sa nachádza dvor k rodinnému 

domu a užíva ho od roku 1970. Kontrolou vlastníckych práv k nehnuteľnostiam zistila, že pozemok 

nemá zapísaný na LV a je vo vlastníctve obce Málinec.  

Starosta uviedol, že sa jedná o dôvod hodný osobitného zreteľa a navrhol poslancom odpredať túto 

nehnuteľnosť v sume 0,50 €/m2 tak, ako tomu bolo v predchádzajúcich prípadoch.  

 Dňa 21.10.2020 obec zverenila na web stránke ako i na úradnej tabuli zámer predaja majetku z dôvodu 

osobitného zreteľa.  

Poslanci nemali k tejto žiadosti žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený 

odpredaj nehnuteľnosti  evidovanej na LV č. 742 k.ú. Málinec, ako CKN p.č. 696/2 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 203 m2 v podiele 1/1-ina do výlučného vlastníctva Alžbety Hjdóciovej r. Kačániovej 

nar. 9.5.1963, bytom Urbárska 174/14, 985 26 Málinev v sume 0,50 €/m2, z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že na parcele 696/2 sa nachádza dvor k rodinnému domu na 

Urbárskej ulici 174/14, ktorý využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a je užívaný od roku 1970. 

Kupujúci nie je osoba v zmysle § 9a, ods.6, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce. Všetky náklady       

s odpredajom znáša kupujúci. ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 7/2020 v bode 2/f  

odpredaj nehnuteľnosti  evidovanej na LV č. 742 k.ú. Málinec, ako CKN p.č. 696/2 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 203 m2 v podiele 1/1-ina do výlučného vlastníctva Alžbety Hjdóciovej 

r. Kačániovej nar. 9.5.1963, bytom Urbárska 174/14, 985 26 Málinev v sume 0,50 €/m2, z dôvodov 

hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že na parcele 696/2 sa nachádza dvor k rodinnému 

domu na Urbárskej ulici 174/14, ktorý využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a je užívaný 

od roku 1970. Kupujúci nie je osoba v zmysle § 9a, ods.6, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce. 

Všetky náklady s odpredajom znáša kupujúci. Zároveň uložili v bode 4/b  OcÚ, zabezpečiť 

odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/f tohto uznesenia        Termín : 31.12.2020 
 

b/ Július Schlenc Málinec, Na Vinici 388/1 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

     Žiada o odkúpenie  časti pozemku vedeného na LV 742, CKN p.č. 483/1 - zastavané plochy a 

nádvoria o výmere cca 136 m2 v k.ú. Málinec. Na uvedenom pozemku sa nachádza čierna stavba. 

Žiadosťou sa zaoberala stavebná komisia, ktorá vykonala miestnu obhliadku.  Bc. Starove Jozef, 

predseda komisie oboznámil poslancov, že v žiadosti sa vyskytujú nezrovnalosti so skutkovým stavom 

čierna stavba a to na troch parcelách a preto komisia výstavby a stavebného poriadku neodporúča 

žiadosť schváliť. Je to stavba, za ktorú by mal platiť DzN.      

Stanovisko komisie je vypracované písomne a tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Poslanci súhlasili s návrhom komisie. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby nebolo schválená žiadosť Júliusa Schlenca, bytom Na Vinici 

388/1, 985 26 Málinec o odkúpenie časti pozemku vedeného na LV 742, CKN p.č. 483/1 - zastavané 

plochy a nádvoria o výmere cca 136 m2 ? 



 

 

 

 

 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne neschválili uznesením č. 7/2020 v bode 3/b 

Žiadosť Júliusa Schlenca, bytom Na Vinici 388/1, 985 26 Málinec o odkúpenie časti pozemku 

vedeného na LV 742, CKN p.č. 483/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 136 m2. 

 

10. Prejednanie došlých žiadostí 

      - predkladal starosta obce  

 a/  Mikroregión Hornohrad – ISC Málinec – žiadosť o finančnú dotáciu 

      Žiadajú o finančnú výpomoc v mene klientov a kolektívu zariadenia. Finančná situácia v zariadení 

nie je ľahká. Požiadali viaceré nadácie, grantové programy, fyzické osoby a usporiadali tiež rôzne 

zbierky na báze humanitárneho základu, žiaľ vynaložené úsilie nepokrylo ich potreby.  

Starosta obce oboznámil poslancov s faktúrami, ktoré nie sú schopné úhradiť. 

Keďže aj v minulosti bola poskytnutá pomoc pre ISC Málinec formou preplatenia faktúr dlhujúcim  

subjektom 

Bc. Starove J. - navrhol preplatiť faktúru za stravné v sume 533,30 € pre p. Melichera 

Poslanci s návrhom súhlasili bez pripomienok   

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválená dotácia  pre Mikroregión Hornohrad – ISC Málinec 

na úhradu faktúry č. 0000020296 v sume 533,30 € ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 7/2020 v bode 2/g 

dotáciu pre Mikroregión Hornohrad – ISC Málinec na úhradu faktúry č. 0000020296 v sume 

533,30 €, zároveň uložili  v bode 4/c OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre ISC Málinec podľa bodu 2/g 

tohto uznesenia        Termín: 11/2020 

 

11. Rôzne  + diskusia 

a/ Starosta požiadal poslancov o predĺženie Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho 

rozovja a rozvoja kultúry obce Málinec, ktorý máme schválený na roky 2014 – 2020, je potrebné  ho 

predĺžiť  o jeden rok t.j. do 31.12.2021. Je to dôležitý dokument pri podávaní žiadostí o dotácie.   

Prebieha legislatíva, v budúcom roku budú k tomu školenia cez CPK budeme vypracúvať nový PHSR.  

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené predĺženie PHSR do 31.12.2021? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 7/2020 v bode 2/h 

predĺženie PHSR do 31.12.2021. 

 

b/Starosta ďalej informoval poslancov o ukončení prác na budove požiarnej zbrojnice. Materiál zakúpila 

obce v hodnote 1800 € ,  práce boli 2200 € priamym zadaním, keďže to nebola hodnota nad 5 tis.€. ČOV 

je ukončená na tú časť, na ktorú sme dostali dotáciu. Čakáme už len na namontovanie hrablíc, malo by to 

byť do konca novembra 2020. Momentálne zabezpečujeme rekonštrukciu bytu v SD z rozpočtu obce je 

momentálne vyčlenených 4500 € ešte bude potrebných cca 2200 €. Je záujem o tieto priestory pre 

ubytovanie pracovníkov, ktorí zabezpečujú rekonštrukciu Úpravne vody. Byt zveľadíme, budú tam nové 

okná, voda, elektrina. Máme urobené VO na okná v ŠJ,schválený príspevok od Vlády SR je 13.800 €, 

vlastné zdroje 1.200 €, čakáme na Zmluvu. Ďalej čakáme na formulár na dotáciu na dobudovanie ČOV    

/ prečerpávačka + kalojem/, do 15.12.2020 budeme podávať žiadosť.  

V budúcom roku bude prioritou rekonštrukcia Družstevnej ulice.  Do 18.11.2020 prebieha VO na 

Lekáreň v KD robí nám to Centrum prvého kontaktu PT, cca 7.12.2020 by mala byť podpísaná Zmluva o 

dielo. Práce nebudú zabezpečovať naši podnikatelia, pretože predložili cenové ponuky s najvyššou 

sumou, čo je na škodu. V budúcom roku by sme chceli urobiť fasádu kultúrneho domu + okná, uvidíme 



 

 

 

 

 

aké budú výzvy na dotácie. Došlo aj k zmene ordinačných hodín obvodnej lekárky, počas korony je 

obmedzaný počet ľudí v čakárni ale takto to funguje aj v Lučenci u niektorých lekárov 

 

Kvasnica J. - mal otázku k cenovej ponuke na rekonštrukciu Lekárne -či obec bude hradiť navýšenie 

nákladov, pokiaľ by k tomu došlo ? 

Starosta odpovedal: uhradíme sumu, ktorá bude uvedená v zmluve , nič navyše nebude hradiť 

Mgr. Turic P. - mal otázku, či v bytových domoch 510 a 511 tvoria fond opráv ? 

Starosta odpovedal: zatiaľ netvoria fond opráv, pripravujeme nové nájomné zmluvy, v ktorých to budú 

mať zahrnuté  

Ing. Michalove D. - navrhol do decembrového čísla Málinského hlásnika zverejniť nejaký článok,            

v ktorom by sa občanom vysvetlilo zvýšenie sadzieb daní v roku 2021 tak, aby to pochopili. Treba im  

vysvetliť, že od roku 2012 sa nezvyšovali dane 

starosta – uviedol, že by to nemal byť problémy 

Janšto J. - bude sa zverejňovať uznesenie – tam by sa mohlo vsunúť nejaké vysvetlenie k zvýšeniu súm 

- navrhol do rozpočtu obce na rok 2021 dať sumu cca 1000 € na zvoničku v strede obce. Vchodové dvere 

sú v zlom stave. 

Kančová A. - uviedla, že to musíme prekonzultovať s Pamitkový úradom v Lučenci , ktorý musí dať 

vyjadrenie, pretože zvonička je kultúrna pamiatka 

Janšto J. - cesta z kompostoviska zo zadnej strany je v zlom stave, treba tam dať nejakú drvu  

- na krizovatke ulíc Kinová – Potočná je vyvýšený poklop, vodiči si tam môžu zničiť pneumatiky 

- rozkopávky miestnych komunikácií v obci sú klesnuté – treba upozorňovať občanov, aby to najskôr 

dobre užabovali a potom zaasfaltovali, treba na to dohliadnuť buď OcÚ alebo stavebná komisia 

Ing. Michalove D. - na krizovatke ulíc Potočná – Za lesami búcha poklop 

Semerák J. - tlmočil požiadavku občanov Okružnej ulice o umiestnenie kontajnera na sklo, zároveň 

uviedol, že pred rod.domom p. Ľubomíra Šnúrika sa rozpadá mostík, sám si ho dal vyasfaltovať a            v 

strede mostíka je diera. Treba tam dať väčšiu vrstvu asfaltu, aby sa to nemrvilo, rúry nie sú zlomené.  

Ďalej mal otázku aj k oprave výtlkov na  Okružnej ulici. 

starosta odpovedal – pri Šnúrikovi Ľ. urobíme vysprávky v budúcom roku, keď budeme robiť Družstevnú 

ulicu. Urobíme aj výtlky na Okružnej ulici ale prvoradá je Družstevná ulica a následne Potočná, kde 

ukončíme aj opravu chodníkov. 

Mgr. Grulišová R. - pri družstevných bytovkách by bolo dobré dať aspoň na skúšku kontajner na papier  

pretože občania ho dávajú do kontanera na plasty. Ďalej mala otázku, či sa plánujú kamery pri vstupe      a 

výstupe do obce – kedysi sa o tom hovorilo. 

starosta odpovedal- kontajner na papier môžeme umiestniť ku bytovkám a čo sa týka kamier, bol to projekt 

MV SR nie obce, ktorý sa však nerealizoval.  

Mužíková A. - mala otázku, či  budeme pokutovať občanov za parkovanie áut pred domami keďže sa blíži 

zima, budú sa vyhŕňať ulice a tieto autá celoročne parkujú na verejnom priestranstve ? 

Starosta odpovedal – môžeme to začať praktizovať od nového roku. Najskôr však  upozorníme občanov  

v prípade ich nezáujmu uložíme pokutu 

 

 

12. Rekapitulácia  uznesení        
Predseda návrhovej komisie Mgr. Peter Turic prečítala prijaté uznesenie č. 7/2020 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení OZ 

    b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k RO č. 3/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 19.11.2020 

 



 

 

 

 

 

2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Jozef Starove 

                                                 2. Ing. Dušan Michalove 

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Peter Turic 

                                                       členovia – Ján Kvasnica, Ján Semerák 

    c/ Návrh 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 

    d/ Plnenie rozpočtu k 30.9.2020 

    e/ RO č.3/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 19.11.2020 

    f/ Odpredaj nehnuteľnosti  evidovanej na LV č. 742 k.ú. Málinec, ako CKN p.č. 696/2 zastavaná  

        plocha a nádvorie o výmere 203 m2 v podiele 1/1-ina do výlučného vlastníctva Alžbety Hjdóciovej 

        r. Kačániovej nar. 9.5.1963, bytom Urbárska 174/14, 985 26 Málinev v sume 0,50 €/m2, z dôvodov 

        hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že na parcele 696/2 sa nachádza dvor k rodinnému 

        domu na Urbárskej ulici 174/14, ktorý využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a je užívaný  

        od roku 1970. Kupujúci nie je osoba v zmysle § 9a, ods.6, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.  

        Všetky náklady s odpredajom znáša kupujúci.  

    g/ Dotáciu pre Mikroregión Hornohrad – ISC Málinec na úhradu faktúry č. 0000020296 v sume  

        533,30 € 

    h/ Predĺženie PHSR do 31.12.2021 

 

3. Neschvaľuje: 

    a/ Žiadosť Andreja Paprnáka a manželky Petry Paprnákovej Sibillovej bytom Nám.1.mája 67/33, 

        Senec o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Málinec vedenej na LV č. 742, p.č. 843/2 o výmere 217 m2  

        -orná pôda, p.č. 844/2 o výmere 434 m2 – orná pôda, p.č. 845/2 o výmere 432 m2, p.č. 846/2 

        o výmere 429 m2- orná pôda 

    b/ Žiadosť Júliusa Schlenca, bytom Na Vinici 388/1, 985 26 Málinec o odkúpenie časti pozemku 

        vedeného na LV 742, CKN p.č. 483/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 136 m2 

 

4. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zverejniť návrh VZN č. 3/2020 podľa bodu 2/c tohto uznesenia 

        Termín: 11/2020 

    b/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/f tohto uznesenia 

        Termín : 31.12.2020 

    c/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre ISC Málinec podľa bodu 2/g tohto uznesenia 

        Termín: 11/2020 

 

13. Záver 
 Starosta obce Ing. Igor Lacko poďakoval prítomným za účasť  a zasadnutie ukončil. Zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  18.45  hod. 

 

Podrobný priebeh zasadnutia OZ je zaznamenaný formou zvukovej nahrávky, ktorá je archivovaná       

na Obecnom úrade v Málinci.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 I. overovateľ:                                                                  II. overovateľ : 
                Bc. Jozef Starove                                                              Ing. Dušan Michalove                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               zástupca starostu:                                                            Starosta obce: 
                     Juraj Janšto                                                                  Ing. Igor Lacko 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             zapísala: Milota Janštová 


