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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 22.4.2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 22.4.2021 

 

Prítomní:  

 

       1. Juraj Janšto 

       2. Jaroslava Kminiaková 

       3. Bc. Jozef Starove  

       4. Andrea Mužíková 

       5. Mgr. Peter Turic  

       6. Bc. Ivan Karlík 

       7. Ján Semerák 

       8. Ján Kvasnica 

        

 

Ospravedlnený – Ing. Dušan Michalove 

Hlavný kontrolór obce: 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. Informácia o podaní majetkového priznania starostu obce za rok 2020 

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021 

7. Prejednanie došlých žiadostí 

8. Odpredaj nehnuteľností 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Rekapitulácia uznesení 

12. 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. Andrea Mužíková 

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. 2/2021 v bode 2/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Bc. Ivan Karlík 

                                          2. Andrea Mužíková 
 

3. Voľba návrhovej komisie  

     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda: Ján Kvasnica 

Členovia: Ján Semerák, Mgr. Peter Turic 

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. 2/2021 v bode 2/b 

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

Turic.  

 

4. Plnenie uznesení OZ 
- predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ 18.2.2021, bolo prijaté uznesenie č. 1/2022, kde v bode 3 bolo uložené: 

a/ OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a likvidáciu majetku- zatiaľ nesplnené, 

    termín je 05/2021, správa bude predložená na nasledujúcom OZ  

b/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu na prevádzku a mzdy – plní sa, termín je rok 2021 

c/ OcÚ, poskytnúť dotáciu  30,--€ na dieťa s trvalým pobytom v Málinci- plní sa-termín je rok 2021 

d/ OcÚ, zabezpečiť návrh ÚP obce Málinec – plní sa, termín je rok 2022 

e/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Apotieka s.r.o. - splnené 

f/  OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy pre Martinu Pištulovú a Pavlu Bakuľovú - splnené 

g/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov Družstevná 515/21 a Na štadióne 130/2 - splnené 

h/ OcÚ, inkasovať poplatky podľa schváleného dodatku k cenníku – plní sa, termín je trvalý 

ch/ OcÚ, zaradiť pozemky do vlastníctva obce podľa bodu – splnené    

Poslanci vzali informáciu  starostu obce o plnení uznesení OZ na vedomie - uznesením č. 2/2021, 

v bode 1/a.  

 

 

5. Informácia o podaní majetkového priznania starostu obce za rok 2020 

- informoval predseda Komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Peter Turic, ktorý oboznámil 

poslancov so zápisom zo zasadnutia komisie, konaného dňa 19.4.2021. Zápis komisie tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

Komisia na ochranu verejného záujmu prejednala Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za kalendárny rok 2020. 

Komisia konštatuje, že túto oznamovaciu povinnosť si starosta obce splnil riadne a včas.                    

To znamená, že oznámenie spĺňa všetky formálne aj obsahové náležitosti a bolo podané v zákonnej 

lehote do 30.4.2021, do podateľne OcÚ bolo doručené 22.3.2021.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Uznesením č. 2/2021 OZ vzalo na vedomie v bode 1/b informáciu o podaní majetkového 

priznania starostu obce za rok 2020.  

 



 

 

 

 

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2021 

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

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnce. 

Starosta obce uviedol, že toto RO rieši zmeny rozpočtu obce v časti príjmovej a výdavkovej v položke 

civilná ochrana. Sú to finančné prostriedky, ktoré dostávame za testovanie občanov-Covid 19, 

nepočítali sme s tým, že testovanie bude tak dlho prebiehať.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Uznesením č. 2/2021 OZ vzalo na vedomie v bode 1/c Rozpočtové opatrenie starostu obce 

Málinec č. 1/2021.  

 

7. Prejednanie došlých žiadostí 

- predkladal starosta obce 

a/ Ladislav Oláh Málinec, Za lesami 473/36 – žiadosť o pridelenie bytu 

    Žiada o pridelenie bytu v bytovom dome 511/17, spĺňa podmienky na zaradenie žiadosti do 

poradovníka.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť Ladislava Oláha bytom Za lesami 

473/36, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov ? 

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

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 2/2021 v bode 2/c 

žiadosť Ladislava Oláha bytom Za lesami 473/36, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov. 

 

b/ Stanislav Oláh Málinec, Družstevná 515/21 – žiadosť o pridelenie bytu 

    Žiada o pridelenie 1-izbového bytu v bytovom dome 511/17, spĺňa podmienky na zaradenie 

žiadosti do poradovníka.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť Stanislava Oláha bytom Družstevná 

515/21, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov ? 

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

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 2/2021 v bode 2/d 

žiadosť Stanislava Oláha bytom Družstevná 515/21, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov. 

 

c/ Ján Grexa Málinec 403 - žiadosť o pridelenie bytu 

    Žiada o pridelenie 1-izbového bytu v bytovom dome 511/17, spĺňa podmienky na zaradenie 

žiadosti do poradovníka.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť ána Grexu bytom Málinec 403                

o zaradenie do poradovníka bytov ? 

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

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 2/2021 v bode 2/e žiadosť 

Jána Grexu bytom Málinec 403 o zaradenie do poradovníka bytov.  

 

d/ TJ Jednota Málinec – žiadosť o zmenu účelu použitia peňažného príspevku v I.polroku 
    Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom žiadosti. TJ má schválenú dotáciu na rok 2021 vo 

výške 20 tis.€,  túto dotáciu žiadajú prerozdeliť a to časť príspevku poskytnúť na činnosť TJ a časť 

príspevku  na regeneráciu a údržbu trávnatej plochy, ktorá je vo veľmi zlom stave. Je potrebné 

previesť celkovú údržbu a revitalizáciu trávnatej plochy pretože od jej založenia uplynulo už veľa 

rokov bez akéhokoľvek odborného zásahu na trávnatej ploche. Účelom revitalizácie je  nie len 



 

 

 

 

zlepšenie hracej plochy ale prispeje aj ku skrášleniu celého športového areálu, čím sa zhodnotí aj 

majetok obce.   

Mgr. Turic P.- ak máme tieto práce robiť, teraz je na to ideálne obdobie. Po ukončení prác by nám 

firma mala poskytnúť aj nejaký návod ako bude potrebné udržiavať ihrisko /valcovanie, kosenie, 

polievnie / 

starosta odpovedal, že firma samozrejme poskytne tieto informácie 

Janšto J. - mal otázku, či sa nepoškodí nové zavlažovanie, ktoré bolo urobené pred rokom 

starosta- uviedol, že je tam 24 zavlažovačov, ktoré sa nepoškodia a budú fungovať naďalej 

Kvasnica J. - mal otázku, či by nebolo možné upraviť aj bežeckú dráhu, kde je prepad, počas dažďov 

tam stojí voda, neodteká  

starosta – firma sa zaoberá regeneráciou trávnika nie odvodňovaním, to by bola určite väčšia 

investícia 

Viac pripomienok nebolo, starosta predložil návrh na prerozdelenie príspevku a to 6000 € na 

regeneráciu trávnika a 14.000 € na činnosť TJ, poslanci nemali pripomienky, 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby Oz schválilo zníženie dotácie pre TJ Jednota Málinec-futbalový 

oddiel o sumu 6.000,--€ na rok 2021 za podmienky, že daná suma bude použitá na kompletnú 

regeneráciu futbalového ihriska ? 

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

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 2/2021 v bode 2/f 

zníženie dotácie pre TJ Jednota Málinec-futbalový oddiel o sumu 6.000,--€ na rok 2021 za  

podmienky, že daná suma bude použitá na kompletnú regeneráciu futbalového ihriska, zároveň 

uložili v bode 3/a OcÚ, zabezpečiť zmenu účelu dotácie podľa bodu 2/f tohto uznesenia 

Termín: 05/2021    

 

 

e/ Ján Grexa Málinec 403 – žiadosť o prenájom pozemku 

    Žiada o prenájom časti pozemku z CKN p.č. 489//-zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v 

k.ú. Máliec o výmere 15 m2, kde by chcel dlhodobo parkovať osobné motorové vozidlo a umiesniť si 

tam plechovú alebo drevenú garáž.  

Uvedenou žiadosťou sa zaoberala stavebná komisia 

Bc. Starove Jozef  - predseda komise oboznámil poslancov so stanoviskom. Stavebná komisia 

nedoporučuje žiadosť schváliť, pokým obec nemá presne vymedzené prcely na umiestnenie garáží.  

Nakoľko obec už má schválené zadanie Územného plánu, stavebná komisia doporučuje určiť  

presné vymedzenie parciel  vhodných na umiestnenie garáží a prístreškov / s podmienkami prenájmu/. 

Poslanci súhlasili s názorom stavebnej komisie 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby nebola schválená žiadosť Jána Grexu bytom Málinec 403,     

985 26  Málinec o prenájom časti pozemku z CKN p.č. 489/1 – zastavané plochy a nádvoria , 

nachádzajúcej sa v k.ú. Málinec v časti obce Málinec o výmere 15 m2 ? 

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

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne neschválili uznesením č. 2/2021 v bode 4    

Žiadosť Jána Grexu bytom Málinec 403, 985 26  Málinec o prenájom časti pozemku z CKN p.č. 

489/1 – zastavané plochy a nádvoria , nachádzajúcej sa v k.ú. Málinec v časti obce Málinec o 

výmere 15 m2, zároveň uložili v bode 3/e OcÚ, na základe schváleného zadania ÚP, zabezpečiť 

vymedzenie parciel vhodných na umiestnenie garáží a prístreškov 

Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

 

 

 



 

 

 

 

f/ PaedDr.Mária Joklová Málinec, Tichá 10/2 – žiadosť o fin. príspevok na vydanie publikácie 
Žiada o finančný prípevok na vydanie publikácie Región v edukácii slovenského jazyka vo 

Vydavateľstve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum v roku 2021 . Spoluautormi 

textu pripravovanej publikácie sú PaedDr. Monika Koncošová a doc.PaedDr.Július Lomenčík,PhD.  

Hlavným cieľom knižnej publikácie je ponuka odborno-didaktického výkladu prostredníctvom 

projektovej metódy využitia kultúrnych hodnôt regiónu v predmete slovenský jazyk a literatúra  

v základnej i strednej škole. PaedDr. Mária Joklová ponúka projekt pre prvý stupeň ZŠ a  

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD druhý stupeň ZŚ. Výskum uskutočnili na Základnej škole v 

Málinci. Publikácia významným spôsobom spropaguje Málinec a región horného Novohradu 

prostredníctvom bohatého slovesného materiálu. PaedDr. Monika Koncošová vypracovaným 

projektom Živá voda regiónu, ponúka didaktické možnosti využitia regionálnych prvkov na 

ktoromkoľvek type strednej školy.  

Starosta informoval poslancov o stretnutí na OcÚ,  ktoré sa uskutočnilo 22.4.2021 s doc.PaedDr. 

Júliusom Lomenčíkom, PhD, uviedol, že požadujú finančný príspevok na vydanie publikácie 350,-- €  

Janšto J. - doporučuje to finančne podporiť  

Poslanci nemali pripomienky k žiadosti 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená dotácia z rozpočtu obce pre PaedDr. Máriu 

Joklovú, bytom Málinec, Tichá 10/2 na verejnoprospešný účel – vydanie publikácie „Región v 

edukácii slovenského jazyka“ v sume 350,--€ ? 

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

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 2/2021 v bode 2/g 

dotáciu z rozpočtu obce pre PaedDr. Máriu Joklovú, bytom Málinec, Tichá 10/2 na verejno- 

prospešný účel – vydanie publikácie „Región v edukácii slovenského jazyka“ v sume 350,--€, 

zároveň uložili v bode 3/f OcÚ, zabezpečiť dotáciu podľa bodu 2/g tohto uznesenia 

Termín: máj 2021  

 

8. Odpredaj nehnuteľností 
- predkladal starosta obce 

Jedná sa o odkúpenie nehnuteľnosti parc.č. 908/7 o výmere 22 m2. Obecné zastupiteľstvo na 

zasadnutí dňa 16.9.2020, uznesením č. 5/2020 schválilo predbežný súhlas žiadateľke Miroslave 

Vidiečanovej, bytom Málinec, Kostolná 62/15 na odpredaj nehnuteľnosti, vedenej na LV742, parc.č. 

908/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22,5 m2, ktorý slúžil k vypracovaniu geometrického 

plánu na predmetnú parcelu. GP č. 36624039-188/2020  žiadateľka predložila .  

GP vznikla nová parcela č. 908/7 o výmere 22 m2, na základe toho môže OZ na dnešnom zasadnutí  

schváliť zámer na odpredaj nehnuteľnosti a následne na základe cenovej ponuky na nasledujúcom 

zasadnutí schváliť odpredaj.  

Poslanci nemali pripomienky  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený zámer na odpredaj nehnuteľností z majetku obce, 

vedenej na LV 742, p.č. 908/7 o výmere 22 m2 zastavané plochy a nádvoria, zameranej GP č. 

36624039-188/2020 zhotoviteľom GEODETI G5, s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec,        

zo dňa 14.1.2021? 

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

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 2/2021 v bode 2/h 

zámer na odpredaj nehnuteľností z majetku obce, vedenej na LV 742, p.č. 908/7 o výmere 22 m2 

zastavané plochy a nádvoria, zameranej GP č. 36624039-188/2020 zhotoviteľom GEODETI G5, 

s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, zo dňa 14.1.2021, zároveň OZ uložilo v bode 3/b 

OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/h tohto uznesenia 

Termín: 30.4.2021 



 

 

 

 

 

9. Rôzne 
- predkladal starosta obce 

 

a/ PHSR na roky 2022-2027 – v minulom roku OZ schválilo predĺženie PHSR o jeden rok, začína 

nové programovacie obdobie  na roky 2022-2027, spracuje nám ho Ing. Zuzana Šmatlíková “Pre 

Rozvoj občianske združenie“ , cenová ponuka je 1.800 €,  vypracovanie PHSR musí schváliť OZ 

svojím uznesením.  

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené vypracovanie PHSR obce Málinec na roky 

2022-2027 ? 

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

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 2/2021 v bode 2/ch  

vypracovanie PHSR obce Málinec na roky 2022-2027, zároveň OZ uložilo v bode 3/c OcÚ, 

zabezpečiť spracovanie PHSR podľa bodu 2/ch tohto uznesenia    Termín: 31.12.2021 

 

b/ Protipožiarny prívesný vozík – dostali sme ho bezplatne prevodom -  Darovacou zmluvou zo dňa 

20.1.2021 od MV SR, Krajské riaditeľstvo HaZZ Banská Bystrica . Je potrebné ho zaradiť do majetku 

obce v nulovej hodnote a to na základe uznesenia OZ.  

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené zaradenie nákladného prívesu darovaného 

MVSR, Krajské riaditeľstvo HaZZ B.Bystrica v  nulovej hodnote do majetku obce Málinec ? 

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

Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 2/2021 v bode 2/i 

zaradenie nákladného prívesu darovaného MVSR, Krajské riaditeľstvo HaZZ B. Bystrica         

v  nulovej hodnote do majetku obce Málinec, zároveň OZ uložilo v bode 3/g OcÚ, zaradiť 

nákladný príves do majetku obce podľa bodu 2/i tohto uznesenia     Termín: rok 2021 

 

c/ Transmedic Slovakia s.r.o. - starosta informoval poslancov, že firma je v konkurze, má to správca 

konkurznej podstaty Ing. Oravec, prihlásili sme pohľadávku ,dražba zatiaľ nebola 

d/ Družstevná ulica  - podklady na opravu miestnej komunikácie  dostali poslanci písomne, celková 

opravovaná plocha je 2060 m2 v cene 29.993,10 €, jedná sa o úsek od S.Vógla po prvý spád, budú sa 

robiť aj vjazdy k domom. Táto firma robila miestne komunikácie v obci Krná, Hradište, Kalinove na 

Močiari.  

Janšto J. - mal otázku, či sa bude robiť vjazd k družstevným bytovkám ? 

Starosta – odpovedal, že okolo bytoviek nie je v pláne robiť  

Bc. Starove J. -treba to zhodnotiť, nech firma navrhne nejaké riešenie buď vysprávky alebo iný 

spôsob  

Starosta – nemal námietky- navrhol, že pôjdeme na tvar miesta so zástupcom firmy, ktorá nám bude 

zabezpečovať opravu komunikácie  a dáme dopočítať m2 k družstevným bytovkám  

e/ Bytovky Mlynská 510, 511 – starosta informoval o zlom stave bytov v uvedených bytovkách. 

Počas mrazov -15 °C boli všade vlhké steny a plesne vo vrchných bytoch okrem jedného, ktorý bol     

z vnútra zateplený izolačnými doskami styrodur.  Stavebná komisia urobila obhliadku v bytových 

domoch.  

Bc. Jozef Starove - predseda komisie  uviedol, že stavebná komisia dňa 8.4.2021 uskutočnila  

obhliadku bytov kde zistila, že vo všetkých vrchných bytoch okrem bytu p.Števove je cítiť vlhkosť a 

tvorí sa pleseň na stenách. Strechy na oboch bytovkách sú nové, komisia predpokladá, že situácia je 

spôsobená narušeným obvodovým plášťom a preto navrhuje dať vypracovať odborný posudok, 



 

 

 

 

prípadne zhodnotenie stavu bytového domu, ktorým by bolo navrhnuté konkrétne riešenie na 

odstránenie tohto stavu.  

Poslanci súhlasili s návrhom stavebnej komisie a uložili v bode 3/h OcÚ, zabezpečiť zhodnotenie 

technického stavu bytoviek Mlynská 510,511      Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

 

10. Diskusia 

 

Janšto J. - doporučil upozorniť občanov na rozkopávky miestnych komunikácií v uliciach Školská, 

                  Urbárska, Okružná, Vrecová a zároveň uviedol, že sa robia výtlky v Kinovej ulici sa robí                       

                  pri Ľ. Kanckovi a pri vitríne v Hute 

starosta odpovedal, že máme zakúpený asfalt na výtlky, budeme to robiť hneď keď to dovolí počasie 

Janšto J. - kanál cez obec  je v zlom stave, obklad vypadáva, schodíky nie sú pevné, ak príde veľká 

voda vytrhá obklad 

starosta odpovedal – pred mesiacom robil J.Findra vysprávky kanála, plánujeme robiť aj schodíky 

Janšto J. - pútače umiestnené na trafike sú obtrhané, treba ich odstrániť , plota na múzeu je v zlom 

stave 

starosta odpovedal- plot robím, máme to odsúhlasené Pamiatkovým úradom, zároveň informoval, že 

robíme náter Zvoničky a  dali sme  urobiť  aj nové vchodové dvere 

Janšto J. - mal otázku, či sa bude robiť v tomto roku cesta z Vlčova na križovatku, keďže nebola 

uvedená v zozname opráv  novinách Náš kraj ? 

Starosta odpovedal – zatiaľ nemáme bližšie informácie  

Bc. Starove J. - uviedol, že v časti Ipeľ sa nachádza drevená Zvonička, ktorá je v schátralom stave, 

bolo by  dobré ju zrekonštruovať, možno by sme vedeli získať finančné prostriedky cez nejakú výzvu.   

starosta odpovedal – bude potrebné sledovať výzvy a buď cez Občianske združenie alebo nadácie 

podať žiadosť. Treba urobiť zoznam , čo všetko bude potrebné tam robiť. Pokiaľ to nebude náročné, 

mohli by sme to riešiť aj s miestnymi podnikateľmi. Budeme sa tým zaoberať. 

Kminiaková J. - občania sa sťažujú na neporiadok okolo vody pri Slančíkovcoch 

starosta odpovedal – aktivační pracovníci tam robia poriadok, umiestnili sme tam  vrece na odpad 

ale plasty sú rozhádzané po okolí 

Ing. Michalove I. - uviedla, že  treba vyčistiť rúru na vodu pri Slančíkovcoch, je tam nános 

Semerák J. -jarok od Salaša po Slančíkovcov je zanesený,  bolo by dobré vyčistiť  

starosta odpovedal – budeme sa tým zaoberať 

Mgr. Turic P.- mal otázku, či sa plánuje nejaká brigáda na chate na Starom Vŕšku 

starosta odpovedal- zatiaľ sme tam neboli, pôjdeme to pozrieť a uvidíme, čo bude potrebné 

poopravovať. Zároveň uviedol, že zatiaľ sa prenajímať nebude, bude slúžiť len pre potreby OcÚ a 

organizácií pôsobiacich v obci. 

 

11. Rekapitulácia  uznesení 
Predseda návrhovej komisie Ján Kvasnica prečítala prijaté uznesenie č. 2/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2021 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 22. apríla 2021 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce za rok 2020 

    c/ Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č. 1/2021 

 

2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Ivan Karlík 

                                                 2. Andrea Mužíková   

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Ján Kvasnica 

                                                       členovia – Ján Semerák, Mgr. Peter Turic 

    c/ Žiadosť Ladislava Oláha bytom Za lesami 473/36, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov 

    d/ Žiadosť Stanislava Oláha bytom Družstevná 515/21, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov 

    e/ Žiadosť Jána Grexu bytom Málinec 403 o zaradenie do poradovníka bytov 

    f/ Zníženie dotácie pre TJ Jednota Málinec-futbalový oddiel o sumu 6.000,--€ na rok 2021 za  

        podmienky, že daná suma bude použitá na kompletnú regeneráciu futbalového ihriska 

    g/ Dotáciu z rozpočtu obce pre PaedDr. Máriu Joklovú, bytom Málinec, Tichá 10/2 na verejno- 

        prospešný účel – vydanie publikácie „Región v edukácii slovenského jazyka“ v sume 350,--€ 

    h/ Zámer na odpredaj nehnuteľností z majetku obce, vedenej na LV 742, p.č. 908/7 o výmere 22 m2 

        zastavané plochy a nádvoria, zameranej GP č. 36624039-188/2020 zhotoviteľom GEODETI G5, 

        s.r.o. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, zo dňa 14.1.2021 

  ch/ Vypracovanie PHSR obce Málinec na roky 2022-2027 

     i/ Zaradenie nákladného prívesu darovaného MVSR, Krajské riaditeľstvo HaZZ B.Bystrica v  

        nulovej hodnote do majetku obce Málinec 

 

3. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zabezpečiť zmenu účelu dotácie podľa bodu 2/f tohto uznesenia 

        Termín: 05/2021    

    b/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/h tohto uznesenia 

        Termín: 30.4.2021 

    c/ OcÚ, zabezpečiť spracovanie PHSR podľa bodu 2/ch tohto uznesenia 

        Termín: 31.12.2021 

    d/ OcÚ, zabezpečiť zníženie dotácie podľa bodu 2/f tohto uznesenia 

         Termín: rok 2021  

    e/ OcÚ, na základe schváleného zadania ÚP, zabezpečiť vymedzenie parciel vhodných na  

        umiestnenie garáží a prístreškov 

        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

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

        Termín: máj 2021  

    g/ OcÚ, zaradiť nákladný príves do majetku obce podľa bodu 2/i tohto uznesenia 

         Termín: rok 2021 

    h/ OcÚ, zabezpečiť zhodnotenie technického stavu bytoviek Mlynská 510,511 

         Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

 

 

 



 

 

 

 

4. Neschvaľuje: 

    Žiadosť Jána Grexu bytom Málinec 403, 985 26  Málinec o prenájom časti pozemku z CKN p.č. 

489/1 – zastavané plochy a nádvoria , nachádzajúcej sa v k.ú. Málinec v časti obce Málinec o výmere 

15 m2.  

 

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

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  19.00  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                                                                 Andrea Mužíková 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                     zapísala: Milota Janštová 

 

 

 


