
Uznesenie č. 1/2021 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 18. februára 2021 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2020 

    c/ Správu k návrhu zadania pre spracovanie ÚP obce Málinec 

 

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Jozef Starove 

                                                 2. Ing. Dušan Michalove       

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

                                                       členovia – Bc. Ivan Karlík, Jaroslava Kminiaková 

    c/ Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec zisteného pri     

        inventarizácii k 31.12.2020 

    d/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 

        Vyraďovacia komisia: Juraj Janšto, Ingrida Lacková, Pavel Čáni 

        Likvidačná komisia:    Bc. Jozef Starove, Andrea Mužíková, Július Paprnák 

    e/ VZN č. 1/2021 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia 

        v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2021   

    f/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 –15 rokov pre rok 202 vo výške       

        30,--€ na dieťa s trvalým pobytom v Málinci 

    g/ Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2020 

    h/ Zadanie pre spracovanie ÚP obce  Málinec 

  ch/ Žiadosť Pavly Bakuľovej, bytom Stupník 374/2, Málinec o zaradenie do poradovníka na 

        pridelenie bytov 

    i/ Žiadosť Dany Baboľovej, bytom Na štadióne 130/2, Málinec o zaradenie do poradovníka na 

       pridelenie bytov 

    j/ Prenájom nebytových priestorov pre APOTIEKA s.r.o. Ipeľ 658 v celkovej výmere 131 m2 

       s predpokladaným uzatvorením nájomnej zmluvy od 1.4.2021 nasledovne: 

       1. rok prenájom vo výške 8,-- €/m2/rok 

       2. rok a ďalšie roky  prenájom vo výške 10,--€/m2/rok 

   k/ Pridelenie bytu č. 4 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Martinu Pištulovú, bytom Málinec, 

       Vrecová 248/8 od 1.3.2021 

    l/ Pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Pavlu Bakuľovú, bytom Málinec, 

       Stupník 374/2 od 1.3.2021 

  m/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do 31.3.2022 nasledovným nájomníkom: 

       byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš            byt č. 3 – Ján Kudzbeľ            byt č. 5 – Ján Šuľaj 

       byt č. 2 – Miroslav Schlenc         byt č. 4 -  Stanislav Sedmák    byt č. 6 – Jarmila Kovalčíková 

  n/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2022 nasledovným 

        nájomníkom: 

        byt č. 1- Michaela Fizerová       byt č. 3 - Mário Oláh                 byt č. 5 – Dušan Farkaš 

        byt č. 2- Adriana Oláhová          byt č. 4 – Martina Pištulová      byt č. 6 – Pavla Bakuľová 

                                                                                                              byt č. 7 – Denisa Čunková 

   o/ Dodatok č. 2 k Vnútornej smernici – cenník služieb za služby poskytované OcÚ Málinec 

   p/ Smernicu č. 1/2021 o odchyte túlavých zvierat na území obce Málinec 

   r/ Hodnotu darovaných pozemkov od darcov uvedených v Darovacej zmluve ustanove § 628 a násl. 

      zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka, uzatvorenej dňa 11.12.2020 a to nehnuteľnosť 

      vedenú na LV č. 2915 k.ú. Málinec, parcela EKN p.č. 883/4 orná pôda vo výmere 72 m2,   



      podiel 112/1120 z celku a  nehnuteľnosť vedenú na LV č. 2914 k.ú. Málinec, parcela EKN p.č.    

      882/4  orná pôda vo výmere 33 m2, podiel 43/108 z celku. Jedná sa o parcely, na ktorých sa    

      nachádza  autobusová zastávka v reálnej hodnote 0,1358 €/m2 

 

3. Ukladá: 

   a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu majetku podľa bodu 2/c 

       tohto uznesenia 

       Termín: 05/2021 

   b/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu na prevádzku a mzdy podľa bodu 2/e tohto uznesenia 

       Termín: rok 2021 

   c/ OcÚ, poskytnúť dotáciu podľa bodu 2/f tohto uznesenia 

       Termín: rok 2021 

   d/ OcÚ, zabezpečiť návrh ÚP obce Málinec podľa bodu 2/h tohto uznesenia 

       Termín: rok 2022 

   e/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/j tohto uznesenia 

       Termín: 04/2021 

   f/  OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy podľa bodov 2/k a 2/l tohto uznesenia 

       Termín: 1.3.2021 

   g/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov podľa bodov 2/m a 2/n tohto uznesenia 

       Termín: 04/2021 

   h/ OcÚ, inkasovať poplatky podľa  bodu 2/o tohto uznesenia 

       Termín: trvalý 

  ch/ OcÚ, zaradiť pozemky do vlastníctva obce podľa bodu 2/r tohto uznesenia   

 

4. Prijíma: 

    Dar do svojho výlučného vlastníctva od darcov uvedených v Darovacej zmluve ustanovenej podľa § 

628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v Málinci, dňa 11.12.2020, ktorou darcovia 

darúvajú  EKN p.č. 883/4 orná pôda  vo výmere 72 m², podiel 112/1120-in z celku evidovanú na LV č. 

2915  k.ú. Málinec a EKN p.č. 882/4  orná pôda  vo výmere 33 m², podiel 43/108-in z celku evidovaná 

na LV č. 2914 k.ú. Málinec do vlastníctva obce Málinec zastúpenej Ing. Igorom Lackom  - starosta 

obce. Jedná sa o parcely, na ktorých sa nachádza autobusová zastávka.  Náklady spojené s vkladom 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí obec. Cieľom prevodu je vysporiadanie pozemkov 

pod autobusovou zastávkou pri Pánskej ceste. 

 

5. Súhlasí, že 

proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie územný plán obce Málinec 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

V Málinci, 19.2.2021 

 

 

  

                                                                                              Ing. Igor Lacko 

                                                                                                starosta obce 

 

 

   


