
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad   M á l i n e c 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ápi s ni ca 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 11.12.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 11.12.2020 

 

Prítomní:  

 

       1. Juraj Janšto 

       2. Jaroslava Kminiaková 

       3. Bc. Jozef Starove  

       4. Andrea Mužíková 

       5. Mgr. Peter Turic  

       6. Bc. Ivan Karlík 

       7. Ing. Dušan Michalove 

       8. Ján Kvasnica 

 

Ospravedlnení:  Ján Semerák, Jana Kančová – hlavný kontrolór obce 

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. Plán zasadnutí OZ na rok 2021 

6. 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 

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na rok 2021 

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

k 11.12.2020 

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

10. Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2021 

11. Schválenie dotácií na rok 2021 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Málinec na roky 2021 – 2023 

13. Rozpočet obce Málinec na roky 2021 - 2023 

14. Prejednanie došlých žiadostí  

15. Rôzne  + diskusia  

16. Rekapitulácia  uznesení 

17. 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. Ivan Karlík 

                                                                                                          2. Jaroslava Kminiaková 

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. 8/2020 v bode 2/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Bc. Ivan Karlík 

                                          2. Jaroslava Kminiaková 
 

3. Voľba návrhovej komisie  

     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda: Ing. Dušan Michalove  

Členovia: Bc. Jozef Starove, Andrea Mužíková 

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. 8/2020 v bode 2/b 

návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ing. Dušan Michalove , členovia – Bc. Jozef Starove, 

Andrea Mužíková.  

 

4. Plnenie uznesení OZ 
- predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ 19.11.2020, bolo prijaté uznesenie č. 7/2020, kde v bode 4 bolo uložené: 

 a/ OcÚ, zverejniť návrh VZN č. 3/2020 v mesiaci november 2020 - splnené 

 b/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti pre A. Hajdóciovú-zatiaľ nesplnené, termín je 31.12.2020 

 c/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre ISC Málinec – splnené faktúra bola uhradená v mesiaci november 2020  

 K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky. 

Poslanci vzali informáciu  starostu obce o plnení uznesení OZ na vedomie - uznesením č. 8/2020, 

v bode 1/a.  
 

5. Plán zasadnutí OZ na rok 2021 

    Návrh písomne vypracoval starosta obce, poslancom bol doručený spolu s pozvánkou na OZ a tvorí 

tiež prílohu tejto zápisnice. Zasadnutia OZ by sa mali v roku 2021 konať nasledovne: 

18.2., 22.4., 24.6., 16.9., 18.11. o 15.oo hod. vždy vo štvrtok a 10.12.2021 v piatok . Starosta uviedol, že 

je to predbežný plán zasadnutí OZ, ktorý sa môže podľa potreby zmeniť.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený plán zasadnutí OZ na rok 2021?   

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/c 

plán zasadnutí OZ na rok 2021. 

 

6. 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. Ružena Grulišová , 



 

 

 

 

 

Návrhom VZN č. 3/2020 sa podrobne zaoberali poslanci OZ na predchádzajúcom zasadnutí dňa 

19.11.2020 . Návrh bol zverejnený 20.11.2020 vo vývesnej tabuli ako i web stránke obce Málinec po 

dobu 15 dní. Zo strany občanov neboli žiadne pripomienky.  

Na dnešnom zasadnutí je potrebné schváliť toto VZN a opäť bude zverejnené po dobu 15 dní. Platnosť 

nadobudne od 1.1.2021.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Starosta obce dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené 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 Máline ?   

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/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 Máline, zároveň uložili v bode 5/a OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle VZN č. 3/2020 podľa 

bodu 2/d tohto uznesenia     Termín:  rok 2021  

 

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na rok 2021 

    Písomne vypracovala p. Jana Kančová, hlavný kontrolór obce, poslancom bol materiál zaslaný spolu    

s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k plánu činnosti. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec    

na rok 2021 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/e 

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na rok 2021.  

 

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

    k 11.12.2020 
- písomne vypracovala p. Jana Kančová, hlavný kontrolór obce Málinec, poslancom bol materiál zaslaný 

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

Návrh rozpočtu – aktualizácia obce Málinec na rok 2020 je spracovaná v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a aj v súlade so VZN obce Málinec. Je spracovaná v požadovanej štruktúre a 

dostatočném rozsahu a je predpoklad, že nastaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky základné 

funkcie samosprávy. Návrh rozpočtu-aktualizácia je zostavená ako prebytková / 47.976 € / a je v súlade s 

ustanoveniami § 10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení  niektorých zákonov v není neskorších predpisov. Hlavný kontrolór odporúča 

poslancom obecného zastupiteľstva návrh – aktualizáciu na rok 2020 schváliť.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky Uznesením č. 8/2020 v bode 1/b OZ vzalo na vedomie  

stanovisko hlavného kontrolóra obce k RO č. 4/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec               

k 11.12.2020.  

 

9. RO č.4/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 11.12.2020 
- písomne vypracovala Ing. Iveta Michalove, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a 

tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Starosta obce požiadal predsedu finančnej komisie Ing. Michalove Dušana, aby oboznámil poslancov  

so zápisom zo zasadnutia komisie k aktualizácii rozpočtu – RO č. 4/2020 k 11.12.2020. 



 

 

 

 

 

Ing. Michalove Dušan uviedol, že finančná komisia dňa 7.12.2020 na základe predloženého návrhu RO 

č. 4/2020 analyzovala dôvody zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu. Nakoľko posledná 

aktualizácia rozpočtu bola schválená k 19.11.2020, nedošlo od vtedy k významným finančným zmenám 

 v rozpočte. Podrobný zápis zo zasadnutia finančnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Ing. Michalove Iveta – požiadala poslancov OZ o doplnenia RO – a to ZŠ na základe žiadosti avizovala 

dotácie na gramotnosť a na asistenta učiteľa, požadujú navýšiť aj príjmy aj výdavky o 4.008 €, ďalej 

prerábku bytov SD- navýšiť o 400 €  na kúpu postelí .  

Viac pripomienok nebolo, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené Rozpočtové opatrenie č. 

4/2020 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 11.12.2020 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/f 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 11.12.2020.  

 

10. Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2021 
      - písomne vypracovali starosta obce , Bc. Starove Jozef, predseda stavebnej komisie a  Ingrida 

Lacková, stavebný referent . Materiál bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež 

prílohu tejto zápisnice. Starosta obce podrobne okomentoval jednotlivé body plánu investičných akcií. 

Jedná sa o nasledovne akcie v poradí ako ich navrhla stavebná komisia:  

1. Rekonštrukcia  ČOV a kanalizácie v obci Málinec – 2. etapa – realizácia sa uskutoční len v prípade 

získania dotácie z Environmentálneho fondu 

2. Obecný úrad – oprava vonkajšej fasády + vnútorné priestory   

3. Asfaltovanie miestnych komunikácií – Družstevná ulica cca 35.000 € 

4. Rekonštrukcia a oprava vybraných chodníkov v obci Málinec 

5. Málinec, rekonštrukcia priepustov na Málinskom potoku  

6. Rekonštrukcia strechy bytového domu 515/2  

7. Oprava a rekonštrukcia bleskozvodov – na všetkých obecných budovách, podľa fin.možností obce 

8. Rekonštrukcia, oprava bytového domu Mlynská 510/511 

9. Spoločenský dom – oprava elektroinštalácie, výmena okien a dverí, oprava fasády 

10. Materská škola – rekonštrukcia vykurovania, dobudovanie trried v podkroví 

11. Kamerový systém obce – rozšíenie kamerového systému – vchoda do obce a výjazd z obce, budeme 

sledovať výzvy 

12. Autobusové zastávky – výzva MAS Hornohrad 

13. Zvonička – oprava vchodových dverí 

14. Základná škola – vonkajší plot, nákup materiálu, práce vo vlastnej réžii 

15. Výmena okien a dverí na školskej jedálni - získali sme regionálny príspevok v sume 13.803 €, 

spoluúčasť je 1.197 €. Zmluva je podpísaná, prebieha VO, do konca marca 2021 by mali byť práce 

zrealizované. 

Starosta ďalej informoval poslancov o získaní dotácie z MŠ SR vo výške 4500 € na nákup konvektomatu 

do ŠJ. Zmluva je podpísaná, dnes sme ju zaslali na MŠ SR.  

Mgr. Jablonský Ľ. - na doplnenie uviedol, že cenová ponuka na konvektomať je 4400 € ale bude 

potrebný ešte podstavec za cca 250 € a sada plechov a nádob za cca 360 €. Bude to drahšie o cca 600 €. 

Janšto J. - navrhol doplniť do bodu Zvonička – oprava vchodových dverí a drobné úpravy 

Viac pripomienok nebolo, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený plán investičných akcií a 

opráv obce Málinec na rok 2021 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/g 

Plán investičných akcií a opráv obce Málinec na rok 2021, zárove ň uložili v bode 5/b OcÚ, riadiť 

sa Plánom investičných akci podľa bodu 2/g tohto uznesenia      Termín: rok 2021  



 

 

 

 

 

11. Schválenie dotácií na rok 2021 

a/ ZO SZPB Málinec -  žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2021 vo výške 860,-- € 
Dotáciu žiadajú na návštevu pamätníkov a miest v našej vlasti, úpravu a skrášľovanie prostredia v okolí 

pamätníkov obetiam vojny, spomienkové kytice, kancelárske potreby, občerstvenie spojené s  brigádami, 

členskými schôdzami, posedenie členov pri príležitosti MDŽ, PHM a ročenky v počte 30 ks.  V minulom 

roku bola poskytnutá dotácia v sume 800 €, žiadajú navýšená o 60 € na ročenky pre každého člena. 

Starosta doporučil schváliť výšku dotácie, nakoľko táto organizácia odvádza dobrú prácu.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti. Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená 

dotácia pre ZO SZPB na rok 2021 v sume 860 € ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/h dotáciu 

pre ZO SZPB na rok 2021 v sume 860,-- €. 

 

b/ DHZ Málinec - žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2021 vo výške 8.000,-- € 
Dotáciu žiadajú na PHM, štandardnú a rutinnú údržbu strojového parku, štartovné, občerstvenie súvisiace 

so súťažami, materiál pre potreby DHZ, emisnú kontrolu, STK, školenia, nákup výstroje a výzbroje. 

Starosta uviedol, že v tomto roku minuli 4000 € a 4000 € z dotácie  vrátili obci s tým, že finančné 

prostriedky boli použité na budovu požiarnej zbrojnice . Ešte bude potrebné dokončiť schody a podkrovie.   

Ing. Michalove D. - budova je pekná, prerobená ale bolo by dobré upraviť okolie zo strany od Salaša 

starosta odpovedal – úpravy okolia budovy budeme robiť v jarných mesiacoch a dali sme vyrobiť aj 

označenie Hasičská zbrojnica a znak DHZ Málinec.  

Starosta doporučil schváliť výšku dotácie. Poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti. Starosta dal 

hlasovať kto je za to, aby bola schválená dotácia pre DHZ na rok 2021 v sume 8000,-- € ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/ch dotáciu 

pre DHZ Málinec na rok 2021 v sume 8.000,-- €. 

 

c/ Klub dôchodcov Málinec -  žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2021 vo výške 400,-- € 

Dotáciu žiadajú na tvorivé dielne, zdravotné prednášky, poznávacie výlety, na dopravu, kultúrno-spoloč. 

tematicko- spoznávaciu činnosť, občerstvenie, vstupná na divadelné predstavenia. 

Starosta obce doporučil schváliť výšku dotácie nakoľko máme v obci aktívnych seniorov a je potrebné ich 

podporiť. Poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti. Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola 

schválená dotácia pre Klub dôchodcov na rok 2021 v sume 400,-- € ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:  Za:  7   proti: 0  zdržal sa:  0 / Mgr. Turic nebol 

prítomný pri hlasovaní / 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci  schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/i dotáciu pre Klub 

dôchodcov na rok 2021 v sume 400,-- €. 

 

d/ TJ - Jednota Málinec -  žiadosť o poskytnutie dotácie na r. 2020 vo výške 20.000,-- € 
Dotáciu žiadajú pre futbalový oddiel na poplatky a faktúry SFZ, cestovné na MFZ a prípravné zápasy, 

hosťovanie hráčov z iných klubov, odmenu prehráčov a pre trénerov, na ostatné nepredvídateľné výdavky.  

Na zasadnutí bola prítomná Ing. Melichová, ktorá písomne vypracovala a poskytla všetkým poslancom 

vyúčtovanie dotácie za rok 2020 . Starosta uviedol, že výdavky na sezónu sú bežne 25.000 € , dotácia je 

20000 € a 5000 €  sa vždy podarí získať od sponzorov.  Zároveň uviedol, že pokiaľ budú obmedzenia 

uvoľnené , v budúcom roku by sme chceli po sezóne  pripraviť oslavu 90. výročia založenia futbalového 

oddielu v obci. Starosta obce doporučuje žiadosť o dotáciu schváliť. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k žiadosti. Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená 

dotácia pre TJ Jednotu Málinec – futbalový oddiel na rok 2021 v sume 20.000,-- € ? 



 

 

 

 

 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/j dotáciu 

pre TJ Jednota Málinec-Futbalový oddiel na rok 2021 v sume 20.000 €, zároveň uložili  v bode 5/c 

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

Termín: rok 2021.  

 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Málinec na roky 2021 – 2023 
- písomne vypracovala p. Jana Kančová, hlavný kontrolór obce, poslancom bolo stanovisko zaslané spolu  

s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

V závere stanoviska hlavný kontrolór obce konštatuje, že návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 je 

spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na základe uvedených skutočností 

odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Málinci predložený návrh rozpočtu na rok 2021schváliť a viacročný 

rozpočet na roky 2022-2023 vziať na vedomie  

Poslanci nemali žiadne pripomienky Uznesením č. 8/2020 v bode 1/c OZ vzalo na vedomie  stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Málinec na roky 2021 – 2023 . 

 

13. Rozpočet obce Málinec na roky 2021 - 2023 
- písomne  vypracovala Ing. Iveta Michalove, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou a tvorí 

tiež prílohu tejto zápisnice. K návrhu rozpočtu zasadla aj finančná komisia. 

Ing. Michalove Dušan, predseda finančnej komisie oboznámil poslancov so zápisom zo zasadnutia 

komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.12.2020. Komisia prerokvala predložený návrh rozpočtu, ktorý 

vychádzal zo skutočnosti roku 2018 a roku 2019, očakávanej skutočnosti ku koncu roku 2020. Celkový 

rozpočet na rok 2021 sa navrhuje ako vyrovnaný a finančná komisia navrhuje schváliť rozpočet na rok 

2021 ako záväzný a na roky 2022 a 2023 ako orientačný.  

Podrobný písomný zápis z finančnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Starosta uviedol, že podľa analýz ZMOS-u by naša obec mala dostať podielové dane v roku 2021 cca 

529.500 € .  

Ing. Michalove I. - uviedla zmenu, ktorú je potrebné zapracovať do rozpočtu a to vyhotovenie projektu na 

Lekáreň v SD cca 3000 € vpríjmovej časti a vo výdavkovej ubudne  táto suma z rekonštrukcie Družstevnej 

ulice. Poslanci súhlasili s touto zmenou bez pripomienok. 

Viac pripomienok nebolo starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený rozpočet obce Málinec na 

rok 2021 ako záväzný a na roky 2022 a 2023 ako orientačný? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/k rozpočet 

obce Málinec na rok 2021 ako záväzný a na  roky 2022 – 2023 ako orientačný, zároveň uložili v bode  

5/d OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu podľa bodu 2/k tohto uznesenia     Termín: rok 2021  

 

14. Prejednanie došlých žiadostí 

- predkladal starosta obce 

a/ Vlasta Gúgľavová, Málinec, Vrecová 238/23 – žiadosť o odpustenie poplatku za odpady 

     Žiada o čiastkové odpustenie poplatku za odpady na kalendárny rok 2020 za osoby, ktoré sú prihlásené 

k trvalému pobytu v jej domácnosti  počte 5 osôb / nevesta + 4 vnúčatá / z dôvodu celoročnej 

neprítomnosti. Už niekoľko rokov žijú v Banskej Štiavnici, kde však nie sú prihlásené k trvalému pobytu.  

Za minulé roky uhrádzala poplatky za tieto osoby, nakoľko poberá len starobný dôchodok , už nezvláda 

uhrádzať vyrúbenú sumu v plnej výške za všetky osoby. Jedná sa o sumu81,25 €. 

Starosta obce doporučuje žiadosti vyhovieť. Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť o odpustenie čiastočného poplatku za odpady 

pre p. Vlastu Gúgľavovú, bytom Vrecová 238/23, Málinec v sume 81,25 € ? 



 

 

 

 

 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/l žiadosť  

o odpustenie čiastočného poplatku za odpady pre p. Vlastu Gúgľavovú, bytom Vrecová 238/23, 

Málinec v sume 81,25 €, zároveň uložili v bode 5/e OcÚ, zabezpečiť odpustenie poplatku podľa bodu 

2/l tohto uznesenia            Termín: rok 2020  

 

b/ Dušan Slávik, Málinec, Okružná 143/36 – žiadosť o zrušenie prenájmu obecného pozemku  
     Žiada o úplné zrušenie nájomne zmluvy o dočasnom užívaní pozemku parc.č. 847/1 o výmere 15 m2, 

ktorá bola schválená dňa 10.7.2018 na zasadnutí OZ. 

Na uvedenom pozemku má umiestnenú drevenú garáž, ktorú odstráni do 31.12.2020. Vzhľadom k 

neúmernému zvýšeniu ceny prenájmu pozemku, nemá záujem o ďalší prenájom.  

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť o zrušenie prenájmu obecného pozemku pre 

p. Dušana Slávika, bytom Okružná 143/36, Málinec k 31.12.2020 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/m žiadosť 

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

k 31.12.2020, zároveň uložili v bode 5/f OcÚ, ukončiť nájom podľa bodu 2/m tohto uznesenia 

Termín: 31.12.2020  

 

c/ Ján Riečica Málinec, Mlynská 510/15 – žiadosť o výmenu kuchynskej linky v byte 

    Žiada o výmenu kuchynskej linky v byte z dôvodu, že kuchynská linka je dennodenne používaná, je 

opotrebovaná a má odlomené dvierka. Stavebná  komisia urobila obhliadku a konštatuje, že linka je vekom 

značne opotrebovaná a z časti nefunkčná. Komisia doporučuje žiadosť schváliť. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť o výmenu kuchynskej linky pre p. Jána 

Riečicu, bytom Mlynská 510/15, Málinec ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/n žiadosť 

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

v bode 5/g OcÚ, zabezpečiť výmenu kuchynskej linky podľa bodu 2/n tohto uznesenia                

Termín: 01/2021   

 

d/ Tóbert Török Málinec, Urbárska 140/1 – žiadosť o úpravu výmery pozemku 

     Žiada o zníženie prenajatej výmery pozemku pod osobné auto na parc.č. 784/4- zastavané plochy a 

nádvoria, vedenej na LV 742 v k.ú. Málinec. Nájomná zmluva o dočasnom užívaný pozemku bola 

schválená dňa 1.12.2014 a to 15 m2 v sume 2,25 €/rok. Žiada o zníženie výmery na 10 m2, nakoľko na 

uvedenom pozemku nie je umiestnená garáž, auto parkuje na trávnatej ploche ako i zvýšeniu ceny za 

prenájom pozemku. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo zmenené 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 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 8/2020 v bode 4/a zmenili 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 

e/ Mgr. Ružena Grulišová, Málinec, Salaš 491/16 – žiadosť o úpravu výmery prenajatého pozemku 

    Žiada o zníženie prenajatej výmery pozemku pod prenosnú garáž na parc.č. 838/1 – zastavané plochy  



 

 

 

 

 

a nádvoria, vedenej na LV 742. 

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku bola schválená dňa 17.12.2019 v zmysle uznesenia OZ 

Málinec č. 7/2019 bod 2/g na dobu určitú a to na 10 rokov od 1.1.2020 v sume 0,30 €/m2/rok t.j.  

6,--€/rok. Prenajatá výmera pozemku po kúpe a následnej montáži prenosnej garáže je 15 m2. Vzhľadom 

na zvýšenie ceny za prenájom pozemku od 1.1.2021, žiada o úpravu sumy za 15 m2 pozemku na 30 €/rok. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo zmenené 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 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 8/2020 v bode 4/b zmenili 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  

 

f/ Základná škola Málinec – žiadosť o úpravu výšky nájmu za prenajímanie telocvične 
    ZŠ žiada o schválenie zvýšenia nájmu za prenajímanie telocvične. Aktuálna výška prenájmu telocivične 

je 7 €/ hod. pre verejnosť a 3,50 €/hod pre zamestnancov školy. Výšku nájmu požadujú upraviť nasledovne 

10 €/hod pre verejnosť a 5€/hod. Pre zamestnancov školy. . Cena za prenájom TV bola naposledy 

upravovaná uznesením OZ 25.3.2010 s platnosťou od 1.4.2010. 

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo zmenené uznesenie č. 2/2010 nasledovne: prenájom telocvične  

1 hod. = 10,-- €  /verejnosť /,  1 hod. =  5,--€  / zamestnanci ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 8/2020 v bode 4/c zmenili  

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

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

 

g/ Peter Stašák, Málinec, Zdravotná 59/21, Málinec – žiadosť o prenájom obecnej garáže 
    Žiada o prenájom garáže v areáli zdravotného strediska. Ako nájomca obecného bytu na zdravotnom 

stredisku by si chcel v garáži parkovať osobné motorové vozidlo.  

Stavebná komisia prehodnotila žiadosť, nakoľko sa garáž využíva pre potreby obce, komisia nedoporučuje 

žiadosť schváliť.  

Poslanci súhlasili so stanoviskom stavebnej komisie 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby nebola schválená žiadosť o prenájom obecnej garáže pre p. Petra 

Stašáka, bytom Zdravotná 59/21, Málinec ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne neschválili uznesením č. 8/2020 v bode 3/a 

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

 

15. Rôzne  + diskusia 
- predkladal starosta obce 

 

a/ Starosta obce predložil návrh na uznesenie na použitie fondu  prevádzky , údržba a opráv na rok 2020, 

jedná sa o bytové domy 130 a 515 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 / 



 

 

 

 

 

Poslanci nemali pripomienky.  

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/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 , zároveň uložili v bode 5/i  OcÚ, zabezpečiť použitie fondu prevádzky, údržby a opráv 

podľa bodu 2/o tohto uznesenia               Termín: rok 2020  

 

b/ Ďalej starosta obce predložil poslancom návrh na uznesenie, ktorým je odpísanie pohľadávok obce voči 

firme potraviny Kačka a.s. v konkurze ako nástupníckej organizácii po CBASlovakia a.s. za stočné fa       

č. 655/2019 v sume 53,10 a fa č. 656/2019 v sume 13,50 € ako i 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 €.  Jedná sa o nevymožiteľné pohľadávky. Firma KOMA&KOMA s.r.o. bola zrušená a 

vymazaná z obchodného registra.  

Poslanci nemali pripomienky.  

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 8/2020 v bode 2/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 a v bode 2/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. Zároveň uložili v bode 5/j OcÚ, zabezpečiť 

odpísanie pohľadávok podľa bodov 2/p a 2/r tohto uznesenia            Termín: rok 2020  

 

c/ Starosta informoval poslancov, že budúci týždeň  bude na obecnom úrade zriadený terminál na 

uskutočňovanie platieb. Zmluvu podpíšeme s VÚB na dobu neurčitú, uvidíme ako sa osvedčí.  

 
Bc. Starove J. - predložil návrh, spracovať leták pre občanov na upozornenie parkovania áut na verejných 

priestranstvách obce. Okrem osobných pribudajú už aj nákladné autá a kamióny. Ulice sú úzke, blíži sa 

zimné obdobie kedy budeme vyhŕňať sneh a tieto autá budú prekážkou.  

Ing. Michalove D. - navrhol priestor pri zákrute kde malo byť vybudované kúpalisko, treba to upraviť a 

prenajímať za poplatok  

starosta – súhlasí s návrhom, spracujeme leták, upravíme priestor na parkovanie. Pokiaľ by sme to 

prenajímali za poplatok, obec bude musieť mať schválené VZN ale následne budeme musieť pokutovať 

občanov za jeho porušovanie  

Mgr. Turic P. - dôležité bude, aby to bolo spravodlivé a v súlade so zákonom 

starosta – všetko najskôr prekonzultujeme to s JUDr. Gombalom  

Janšto J. - možná by mohli parkovať na PD u p. Kancka alebo Ing. Faťaru, pokiaľ by s tým súhlasili 

Mgr. Jablonský Ľ. - mal otázku, či v územnom pláne, ktorý obec spracúva budú navrhnuté stavebné 

pozemky? 

starosta odpovedal – obec nemá žiadne stavebné pozemky, zatiaľ si požiadali o zapracovanie stavebných 

pozemkov Bc.Sekáč s manželkou. Jedná sa o pozemky / záhrady/ , ktoré kúpili v časti Huta pri Ipli. 

Kminiaková J. - mala otázku, či je späť v Salaši kontajner na sklo, bola pripomienka k jeho  

premiestneniu na Okružnú ulicu ? 

starosta odpovedal – na základe pripomienky bol ešte v ten deň vrátený späť do Salaša  



 

 

 

 

 

Kminiaková J. - mala otázku, či obec plánuje niečo robiť na námestí na Nový rok? 

Starosta odpovedal – akcie sú zakázané, sprísňujú sa opatrenia, nepôjdeme do rizika. Zároveň uviedol, že 

seniori obce majú požiadavku, aby obec nerobila ohňostroj na Nový rok. 

  

 

16. Rekapitulácia  uznesení 
    

Predseda návrhovej komisie Ing. Dušan Michalove prečítala prijaté uznesenie č. 8/2020 

 

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 11.12.2020 

    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  

 

17. Záver 

 

     Starosta obce Ing. Igor Lacko poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým veľa zdravia a 

úspechov v Novom roku  a zasadnutie ukončil . Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo 

ukončené  o  17.45  hod. 

 

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

na Obecnom úrade v Málinci.  

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 I. overovateľ:                                                                  II. overovateľ : 
                Bc. Ivan Karlík                                                              Jaroslava Kminiaková                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             zapísala: Milota Janštová 

 

 

 

   


