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Z ápi s ni ca 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 24.6.2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 24.6.2021 

 

Prítomní:  

 

       1. Juraj Janšto 

       2. Jaroslava Kminiaková 

       3. Bc. Jozef Starove  

       4. Andrea Mužíková 

       5. Mgr. Peter Turic  

       6. Ing. Dušan Michalove 

       7. Ján Semerák 

       8. Ján Kvasnica 

        

 

Neospravedlnený  Bc. Ivan Karlík 

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 vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku  

6. Prejednanie výšky stočného na rok 2021 

7. Správa hlavného kontrolóra obce za II.polrok 2020 

8. Záverečný účet obce  na rok 2020 

9. Správa hlavného kontrolóra za I.polrok 2021 

10. Rozpočtové opatrenie č.2/2021 – aktualizácia rozpočtu k 24.6.2021 

11. Odpredaj nehnuteľností 

12. Došlé žiadosti 

13. Pridelenie bytu v bytovom dome Mlynská 511/17 

14. Rôzne 

15. 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. Jaroslava Kminiaková 

                                                                                                          2. Ján Kvasnica  

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. 4/2021 v bode 2/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Jaroslva Kminiaková 

                                          2. Ján Kvasnica 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda: Bc. Jozef Starove 

Členovia: Ing. Dušan Michalove, 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. 4/2021 v bode 2/b 

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

Mgr. Peter Turic.  

 

4. Plnenie uznesení OZ 

- predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ 11.6.2021 bolo prijaté uznesenie č. 3/2021, kde v bode 2 bolo uložené: 

a/ OcÚ, ukončiť prenájom nebytových priestorov s Medipen s.r.o. - splnené 

b/ OcÚ, vypracovať Zmluvu o prenájme nebytových priestorov pre  MUDr. Petra Olšiaka –                  

    PO-UPOLMED s.r.o. - splnené 

c/ OcÚ, ukončiť nájomný vzťah s Medipen s.r.o. za prenájom bytu – nesplnené, termín je 07/2021 

 

Na zasadnutí OZ 22.4.2021 bolo prijaté uznesenie 2/2021, kde v bode 3 bolo uložené: 

 a/ OcÚ, zabezpečiť zmenu účelu dotácie TJ - splnené 

 b/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti - splnené 

 c/ OcÚ, zabezpečiť spracovanie PHSR – zabezpečujeme, termín je do 31.12.2021 

 d/ OcÚ, zabezpečiť zníženie dotácie pre TJ-splnené, starosta informoval, že regenerácia trávnika je  

     urobená, máme na to 36 mesačnú záruku 

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

     umiestnenie garáží a prístreškov – splnené, predseda stavebnej komisie oboznámil poslancov so  

     zápisom zo zasadnutia komisie zo dňa 27.5.2021. Stavebná komisia doporučuje plechové garáže  

     o rozmeroch 3x5 m alebo 3x4 m na nasledovných parcelách: 

     CKN p.č. 838/1 pri bytovom dome Družstevná 484/15 dva rady po 3 garáže – zrkadlovo 

     CKN p.č. 847/1 pri bytovom dome Družstevná 515/21. Garáže by boli umiestnené na už  

     existujúcich paneloch a situované vchodom na prístupovú komunikáciu / panelku / . Komisia tam 

     navrhuje zatiaľ 3 garáže, vprípade väčšieho záujmu je možné doplniť o 2 miesta. 

     CKN p.č. 1476/8 pod bytovými domami Mlynská 510,511. Garáže by boli umiestnené cca 50 m  

     pod bytovými domami a situované na prístupovú komunikáciu. Podľa zamerania by tam mohlo 

     byť 12 ks garáži, v prípade väčšieho záujmu je možné doplniť o ďalší rad zrkdlovo.  

     CKN p.č.447 parkovisko pri cintoríne v Hute. Komisia tam navrhuje 3 garáže. Zápis zo zasadnutia  



 

 

 

 

      stavebnej komisie + nákres jednotlivých miest tvorí prílohu tejto zápisnice 

 

    f/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre PaedDr. Máriu Joklovúna  vydanie publikácie   - splnené 

    g/ OcÚ, zaradiť nákladný príves do majetku obce - splnené       

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

         zasadnutia OZ – plní sa, dnes o 14.00 hod.,  pred zasadnutím OZ nám bol doručený e-mailom    

         posudok na riešenie problému tvory plesní v bytovom dome Mlynská 511/17, ktorý vypracovala   

         Ing.arch.Katarína Križová. Tento materiál doručíme všetkým poslancom a budeme sa týmto  

         problémom zaoberať na nasledujúcom zasadnutí OZ, keďže nebol dostatočný priestor na jeho  

         naštudovanie .  

Poslanci vzali informáciu  starostu obce o plnení uznesení OZ na vedomie - uznesením č. 4/2021, 

v bode 1/a.  

 

5. Informácia o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku  

    - písomne vypracovala Mgr. Ružena Grulišová, spolu s pozvánkou bola poslancom zaslaná 

zápisnica zo zasadnutia vyraďovacej komisie, ktorá sa konala dňa 15.5.2021   ako i zasadnutia 

likvidačnej komisie, ktorá sa konala dňa 20.5.2021. Obe zápisnice tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Uznesením č. 4/2021 vzalo OZ na vedomie v bode 1/b Informáciu o vyradení a likvidácii 

neupotebiteľného a prebytočného majetku .  

 

6. Prejednanie výšky stočného na rok 2021 

- prehľad nákladov a tržieb za rok 2020 písomne vypracovala Mgr. Faťarová, poslancom bol materiál 

doručený spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice . Celkové náklady na stočné za 

rok 2020 boli 33.443,19 € ,  príjmy 28.419,58 € , rozdiel predstavuje sumu 5.023,61 €. Starosta 

podrobne okomentoval predložený materiál uviedol, že máme z ÚRSO schválenú výšku stočného pre 

PO a FO 0,95 €/m3. Starosta obce doporučuje výšku stočného na rok 2021 ponechať na úrovni roku 

2020 t.j. pre PO 0,95 €/m3 a FO 0,85 €/m3. 

Poslanci nemali k výške stočného žiadne pripomienky, nakoľko sa zvyšovalo v minulom roku súhasili 

s návrhom starostu obce.  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená výška stočného pre rok 2021 pre PO 0,95 €/m3  

a pre FO 0,85 €/m3 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/c 

výšku stočného pre rok 2021 nasledovne: 1. Právnické osoby  0,95 €/m3  

                                                                       2. Fyzické osoby      0,85 €/m3  

zároveň uložili v bode 3/a OcÚ, zabezpečiť výber stočného podľa bodu 2/c tohto uznesenia  

Termín: trvalý 

 

 

7. Správa hlavného kontrolóra obce za II.polrok 2020 

- písomne vypracovala Jana Kančová, hlavný kontrolór obce. Správu o kontrolnej činnosti dostali 

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

Poslanci nemali žiadne pripomienky  

Uznesením č. 4/2021 vzalo OZ na vedomie v bode 1/c správu hlavného kontrolóra obce                     

za II.polrok 2020.  

 

 



 

 

 

 

8. Záverečný účet obce  na rok 2020 

     Písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, materiál poslanci dostali spolu s pozvánkou na OZ a     

tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór obce Jana Kančová vypracovala stanovisko            

k záverečnému účtu za rok 2020, ktoré poslanci dostali písomne spolu s pozvánkou na OZ a tvorí 

prílohu tejto zápisnice.  

Starosta obce oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora, ktorú vypracovala Ing. Janette 

Imreová. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že obec 

konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Zároveň uskutočnila audit  v ZŠ a vypracovala správu nezávislého audítora, ktorá tiež tvorí 

prílohu tejto zápisnice. 

Hlavný kontrolór obce odporúča OZ schváliť záverečný účet obce Málinec za rok 2020 bez výhrad.  

K záverečnému účtu obce zasadla aj Finančná komisia dňa 21.6.2021,  Ing. Michalove Dušan 

predseda komisie prečítal zápis zo zasadnutia. Finančná komisia odporúča predložený dokument 

schváliť bez výhrad aj v súvislosti s kladným odporúčaním hlavného kontrolóra obce . Prostriedky 

rezervného fondu odporúča komisia použiť na zrealizovanú rekonštrukciu SD na Lekáreň a 

Družstevnú ulicu. Zo zvyšných prostriekov by bolo vhodné pokračovať v začatej rekonštrukcii 

chodníkov, nakoľko tieto práce sa u občanov stretli s kladným hodnotením , čo sa týka kvality 

prevedenej práce, prípadne iné akcie, ktoré budú pre obec prínosom. Zápis fin.komisie tvorí prílohu 

zápisnice.  

V tomto bode programu ďalej starosta obce predložil návrh na rozdelenie prebytku  rozpočtu obce 

Málinec za rok 2020  nasledovne: 

        - Tvorba Rezervného fondu  - 88.518,35 € 

        - Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv – 899,-- € 

        - Tvorba fondu rozvoja bývania  - 510,50 € 

Zároveň je potrebné schváliť použitie Rezervného fondu z roku 2019 v sume 12.129,47 . Tieto 

finančné prostriedky sme nevyčerpali a preniesli sa do roku 2020. Starosta navrhol tieto finančné 

prostriedky použiť na rekonštrukciu  KD na lekáreň.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky  

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie záverečného účtu obce Málinec a celoročné hospodárenie 

obce za rok 2020 , za rozdelenie prebytku rozpočtu obce Málinec za rok 2020 nasledovne:  

- tvorba Rezervného fondu – 88.518,35 € 

- tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 899,--€ 

- tvorba Fondu rozvoja bývania 510,50 € 

ako i použitie Rezervného fondu z roku 2019 v sume 12.129,47 na: - rekonštrukciu  KD na lekáreň ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 

2/d Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad 

2/e Rozdelenie prebytku rozpočtu obce Málinec za rok 2020 nasledovne:  

        - tvorba Rezervného fondu – 88.518,35 € 

        - tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 899,--€ 

        - tvorba Fondu rozvoja bývania 510,50 € 

2/f Použitie Rezervného fondu z roku 2019 v sume 12.129,47 na: - rekonštrukciu  KD na lekáreň 

Zároveň OZ vzalo na vedomie v bode  

1/d Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2020 

1/e Správu nezávislého auditora individuálnej ročnej závierky za rok 2020 

1/f Správu nezávislého auditora individuálnej ročnej závierky ZŠ Málinec za rok 2020 , 



 

 

 

 

OZ uložilo v bode 3/b OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu do fondov podľa bodu 2/e 

tohto uznesenia    Termín: rok 2021 

Starosta ďalej predložil poslancom návrh na použitie Rezervného fondu z roku 2020 na kapitálové 

výdavky konkrétne na : 

- rekonštrukciu KD na lekáreň v sume 33.638,66 € 

- rekonštrukciu miestnej komunikácie „Družstevná“ v obci Málinec formou predĺženia 32.351,78 € 

/ na Družstevnú ulicu sme mali v rozpočte schválené 30 tis.€, predĺženie k bytovke 484/45 navýšilo 

cenu o 2.351,78 € / 

- plynofikáciu MŠ Málinec – 12.000,-- € 

- rekonštrukciu chodníkov na Potočnej ulici a priľahlých ulíc / Za lesami, Kinová/ 10.527,91 € 

Starosta informoval poslancov o projekte na plynofikáciu MŠ, rozpočet je cca 17.tis.€ , sú to však 

tabuľkové ceny, určite to bude nižšia cena cca 12 tis.€, požiadal poslancov o schválenie sumy z 

Rezervného fondu 12.000,-- € na plynofikáciu MŠ. Na základe doporučenia fin.komisie starosta 

navrhol časť prostriedkov z Rezervného fondu dať na rekonštrukciu chodníkov na Potočnej ulici a 

priľahlých ulíc / Za lesami, Kinová/ . 

Použitie Fondu rozvoja bývania- finančné prostriedky vo výške 510,50 € vznikli z predaja obecného 

majetku a musia sa zveľadiť v obci.  Nemusí to OZ schváliť v tomto roku ale aj môže. Pokiaľ by sa 

schválilo použitie týchto prostriedkov- starosta predložil návrh, aby sa poskytli  na rekonštrukciu 

chodníkov na Potočnej ulici a priľahlých ulíc  Kinová, Za lesami  vo výške 510,50 €. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie použitia Rezervného fondu z roku 2020 na kapitálové 

výdavky nasledovne:  

- rekonštrukciu KD na lekáreň v sume 33.638,66 € 

- rekonštrukciu miestnej komunikácie „Družstevná“ v obci Málinec formou predĺženia 32.351,78 €  

- plynofikáciu MŠ Málinec – 12.000,-- € 

- rekonštrukciu chodníkov na Potočnej ulici a priľahlých ulíc / Za lesami, Kinová/ 10.527,91 € 

ako i schválenie použitia Fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu chodníkov na Potočnej ulici a 

priľahlých ulíc / Kinová, Za lesami / vo výške 510,50 € ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 

2/g Použitie Rezervného fondu z roku 2020 na kapitálové výdavky nasledovne:  

     - rekonštrukciu KD na lekáreň v sume 33.638,66 € 

    - rekonštrukciu miestnej komunikácie „Družstevná“ v obci Málinec formou predĺženia 

         32.351,78 €  

   - plynofikáciu MŠ Málinec – 12.000,-- € 

- rekonštrukciu chodníkov na Potočnej ulici a priľahlých ulíc / Za lesami, Kinová/ 10.527,91 €  

2/h Použitie Fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu chodníkov na Potočnej ulici a priľahlých 

ulíc / Kinová, Za lesami / vo výške 510,50 € 

 

Použitie Fondu prevádzky, údržby a opráv- v bytovom dome Družstevná 515/21 sme zakúpili 

plávajúcu podlahu v sume 318,27 €, tprostriedky použijeme z tohto fondu. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za použitie Fondu prevádzky, údržby a opráv v b.j.515/21 na nákup 

materiálu na opravu podlahy v sume 318,27 € - pokladničný doklad č. 21128? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/ch 



 

 

 

 

použitie Fondu prevádzky, údržby a opráv v b.j.515/21 na nákup materiálu na opravu podlahy 

v sume 318,27 € - pokladničný doklad č. 21128. Zároveň uložili v bode 3/d OcÚ, použiť Fond 

rozvoja bývania podľa bodu 2/h tohto uznesenia            Termín: rok 2021 

a v bode 3/e OcÚ, použiť Fond prevádzky, údržby a opráv podľa bodu 2/ch tohto uznesenia  

Termín: rok 2021 

 

9. Správa hlavného kontrolóra za I.polrok 2021 

    -písomne vypracovala Jana Kančová , poslancom bola správa o kontrolnej činnosti obce za I.polrok 

2021 zaslaná spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. V priebehu I.polroka boli 

prevedené kontroly čerpania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce pre DHZ a TJ Jednota Málinec a 

kontrola príjmov v hotovosti obce Málinec . Pri kontrole predložených dokladov neboli zistené žiadne 

vážnejšie nedostatky.  

K uvedenej správe neboli žiadne pripomienky. 

Uznesením č. 4/2021 vzalo OZ na vedomie v bode 1/g  správu hlavného kontrolóra obce za          

I.polrok 2021.  

 

10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – aktualizácia rozpočtu k 24.6.2021 

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

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór obce Jana Kančová vypracovala písomne 

stanovisko k RO č.2/2021, ktoré tiež poslanci dostali písomne, tvorí prílohu tejto zápisnice.  

DHZ Málinec – žiadosť o zníženie dotácie na rok 2021 

- starosta obce oboznámil poslancov s obsahom žiadosti, DHZ žiada o zníženie dotácie na rok 2021 

o sumu 4.000 € za podmienky, že uvedená suma bude použitá na stavebné úpravy okolia Požiarnej 

zbrojnice. Financie budú použité na nápis „Hasičská zbrojnica“, nákup obrubníkov a makadamu.  

K RO č.2/2021 zasadala aj finančná komisia. Predseda komisie Ing. Dušan Michalove oboznámil 

poslancov so zápisom. Komisia analyzovala dôvody zmien v príjmovej a výdavkovej časti.                

V príjmovej časti sa menia hlavne položky, ktoré neboli pôvodne vôbec rozpočtované. Ide o príjmy    

z preplatkov za energie, preplatené mzdy na rok 2020 za pracovníkov cez Implementačnú agentúru.  

Ďalej bola zapracovaná do príjmovej ako i výdavkovej časti dotácia zo štátu pre DHZ.  Aktualizuje sa 

rezervný fond z roku 2019, ktorý sa nepoužil v roku 2020 a suma zostatkov nevyčerpaných dotácií z 

roku 2020, ktoré prešli do roku 2021 a sú podrobne rozpísané v dokumente záverečného účtu za rok 

2020. V časti výdavkov sa navrhuje zvýšenie výdavkov na služby v kapitole výkonných orgánov, kde 

ide o vrátenie nevyčerpanej dotácie na stravu v ŠJ. Ďalej sú do rozpočtu zapracované výdavky na 

testovanie v časti CO. V rekreačných a športových službách pribudla suma na úpravu trávnika cez 

dodávateľskú firmu a naopak pri náboženských službách sa pôvodne navrhuje zníženie nákladov na 

materiál. Tu finančná komisia navrhuje v prípade voľných fin.prostriedkov opätovné zvýšenie sumy 

na 1500 € resp.ešte navýšenie, ktoré by navrhovala použiť na ďalšie predĺženie chodníka a 

dobudovanie schodov v cintoríne v dedina. V časti ŠJ sa realizuje suma o opravu okien a 

dofinancovanie ďalšej kuchárky. Do kapitálových výdavkov sa zapracoval projekt na nové 

autobusové zastávky, suma na vybudovanie lekárne a nákup konvektomatu do jedálne.  

Zápis zo zasadnutia Finančnej komisie tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie žiadosti o zníženie dotácie DHZ Málinec o sumu 4.000,-- € 

na rok 2021 za podmienky, že daná suma bude použitá na stavebné úpravy okolia Požiarnej zbrojnice 

? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/i 

zníženie dotácie DHZ Málinec o sumu 4.000,-- € na rok 2021 za podmienky, že daná suma bude 



 

 

 

 

použitá na stavebné úpravy okolia Požiarnej zbrojnice, zároveň uložili v bode 3/f  OcÚ, 

zabezpečiť zníženie dotácie podľa bodu 2/i tohto uznesenia     Termín: rok 2021 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie Rozpočtového  opatrenia č. 2/2021 – aktualizácia rozpočtu  

k  24.6.2021? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/j 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – aktualizácia rozpočtu k  24.6.2021, zároveň vzali na vedomie    

v bode 1/h stanovisko hlavného kontrolóra obce k RO č. 2/2021.  

 

11. Odpredaj nehnuteľností 

- predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ dňa 22.4.2021 bol schválený zámer na odpredaj nehnuteľnosti 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. Zámer bol zverejnený dňa 26.4.2021 na web stránke obce ako vo vývesnej tabuli.  

Dňa 26.4.2021 bola na obecný úrad doručená cenová ponuka od Miroslavy Vidiečanovej, bytom 

Málinec, Kostolná 62/15, ktorá ponúka sumu 2,93 €/m2. Viac cenových ponúk nebolo doručených.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie priameho odpredaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

Málinec v zmysle § 9 ods.1, písm.c, zákona č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec,     

č.p. 908/7 vo 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 14.1.2020, 

vybranému záujemcovi, ktorým je Miroslava Vidiečanová nar. ----------, bytom Kostolná 62/15,      

985 26 Málinec v sume 2,93 €/m2. Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-preajnej zmluvy. 

Kupujúci nie je osoba v zmysle § 9a,ods.6, zákona č.258/2009 Z.z. ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/k   

priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9 ods.1, písm.c, zákona č. 

258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec, č.p. 908/7 vo 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 14.1.2020, vybranému záujemcovi, ktorým je 

Miroslava Vidiečanová nar.---------, bytom Kostolná 62/15, 985 26 Málinec v sume 2,93 €/m2. 

Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-preajnej zmluvy. Kupujúci nie je osoba v 

zmysle § 9a,ods.6, zákona č.258/2009 Z.z., zároveň uložili v bode 3/g OcÚ, zabezpečiť odpredaj 

nehnuteľnosti podľa bodu 2/k tohto uznesenia            Termín: do 31.7.2021  

 

12. Došlé žiadosti 

- predkladal starosta obce 

a/ Andrea Pokošová Málinec, Okružná 161/5-žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 

    Žiada o poskytnutie finančného príspevku vo výške 155,-- € pre rómsky súbor „Devleskere čave“   

a to na nákup 7 ks pánskych košieľ a 20 ks šatiek. Starosta uviedol, že  FO obec nemôže poskytnúť 

dotáciu. Uvedený tovar  pre súbor objednáme a uhradíme z pokladne obce.  

Uznesením č. 4/2021 OZ vzalo na vedomie v bode 1/ch žiadosť Andrei Pokošovej o poskytnutie 

finančného príspevku. 

 

b/ ZŠ Málinec – návrh na počet prijatých žiakov a návrh na počet tried v šk.roku 2021/2022  

    V zmysle § 5 ods.7, písm.a, zákona č. 596/2003 Z.z.riaditeľ školy predkladá na schválenie 

zriaďovateľovi školy návrh na počet prijatých žiakov a počet tried v najbližšom školskom roku.  



 

 

 

 

 Zápisu žiakov do prvého ročníka sa zúčastnilo 8 detí s trvalým pobytom v obci Málinec. Jedno dieťa, 

vzhľadom na jeho zdravotný stav bude v budúcom šk.roku pokračovať v predprimárnom vzdelávaní . 

Riaditeľ školy preto rozhodol o prijatí siedmych detí do prvého ročníka v šk.roku 2021/2022. Z 

finančných dôvodov vedenie školy už neuvažuje v budúcom šk.roku o zaradení špeciálnej triedy pre 

žiakov s mentálnym postihnutím do organizačnej štruktúry  /pokles počtu žiakov  zo súčasných 124 na 

113, aj pokles  počtu žiakov v samotnej triede na 4-5 žiakov/. Riaditeľ školy navrhuje zriaďovateľovi 

otvoriť jednu triedu prvého ročníka pre vyššie uvedený počet prijatých žiakov a celkový počet tried 

deväť – jednu triedu v každom ročníku.  

Poslanci nemali k žiadosti  

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie návrhu na počet prijatých žiakov a návrhu na počet tried  

tried ZŠ Málinec v školskom roku 2021/2022 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/l 

návrh na počet prijatých žiakov a návrh na počet tried ZŠ Málinec v školskom roku 2021/2022.  

 

c/ Miloš Golian Málinec, Mlynská 510/15 – žiadosť o pridelenie bytu  

    Žiada o pridelenie 3-izbového bytu – jedná sa vlastne o výmenu bytu za väčší, nakoľko má 

pridelený 2-izb. byt v bytovom dome Mlynská 510/15 . V prípade, že sa uvoľní 3-izbový byt, bude sa 

OZ žiadosťou zaoberať. 

Uznesením č. 4/2021 OZ vzalo na vedomie v bode 1/i žiadosť Miloša Goliana o výmenu bytu       

v bytovom dome Mlynská 510/15.  

 

d/ Veronika Kuchárová Málinec,Sklárska 391/3 – žiadosť o pridelenie bytu  

     Žiada o pridelenie 1-izbového bytu po Michaele Fizerovej , Družstevná 515/21.  Spĺňa podmienky 

na zaradenie do poradovníka na pridelenie bytu. 

Poslanci nemali pripomienky  

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie žiadosti  Veroniky Kuchárovej bytom Sklárska 391/3, 

Málinec o zaradenie do poradovníka bytov ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/m 

žiadosť Veroniky Kuchárovej bytom Sklárska 391/3, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov 

 

e/ Júlia Farkašová Málinec – žiadosť o pridelenie bytu  

    Žiada o pridelenie 1-izbového bytu v obci Málinec. Spĺňa podmienky na zaradenie do poradovníka 

na pridelenie bytu. 

Poslanci nemali pripomienky  

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie žiadosti Júlie Farkašovej bytom Málinec o zaradenie do 

poradovníka bytov ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/n 

žiadosť Júlie Farkašovej bytom Málinec o zaradenie do poradovníka bytov.  

 

f/ Michaela Fizerová Málinec, Sklárska 378/8 – dohoda o zániku nájmu bytu  

   Žiada o ukončenie  nájmu bytu č.1 v bytovom dome Družstevná 515/21 a to dohodou k 21.6.2021. 

Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu bola uzavretá na dobu určitú a to do 31.3.2022. Byt už 

odovzdala, preberací protokol je podpísaný. V súčasnom období žije v ČR.  

Poslanci nemali pripomienky  



 

 

 

 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie žiadosti Michaely Fizerovej nar. ---------, bytom Sklárska 

378/8, 985 26 Málinec o ukončenie nájmu v bytovom dome Družstevná 515/21, byt č.1, k 21.6.2021? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/p 

žiadosť Michaely Fizerovej nar. ---------, bytom Sklárska 378/8, 985 26 Málinec o ukončenie 

nájmu v bytovom dome Družstevná 515/21, byt č.1, k 21.6.2021, zároveň uložili v bode 3/i OcÚ, 

ukončiť nájomnú zmluvu podľa bodu 2/p tohto uznesenia    Termín: jún 2021 

 

g/ Jana Kančová Málinec, Školská 493/13 – žiadosť o uvoľnenie z funkcie hlavného kontrola  

    Žiada o uvoľnenie z funkcie hlavného kontrolóra obce Málinec – rozviazanie pracovného pomeru 

ku dňu 30.6.2021 zo zdravotných dôvodov. Starosta informoval poslancov, že OZ berie žiadosť na 

vedomie a zároveňu musí v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších 

predpisov, v súlade s § 18a, ods.2  vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa usktutoční na 

najbližšom OZ dňa 16.9.2021. Pokiaľ by sa nikto neprihlásil na ďalšom OZ sa znovu vyhlási voľba 

hlavného kontrolóra.  

Poslanci nemali pripomienky  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola vyhlásená v zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, 

ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.9.2021 na Obecnom úrade v Málinci?  

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č.4/2021 v bode 4  vyhlásili  

v zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a 

doplnkov voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 16.9.2021 na Obecnom úrade v Málinci, zároveň uložili v bode 3/h OcÚ, 

zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Málinec     Termín: do 30.6.2021 

Žiadosť Jany Kančovej, bytom Školská 493/13, 985 26 Málinec o uvoľnenie z funkcie hlavného 

kontrolóra – rozviazanie pracovného pomeru k 30.6.2021 OZ vzalo vedomie v bode 1/j . 

 

13. Pridelenie bytu v bytovom dome Mlynská 511/17  

- predkladal starosta obce,  

a/ Byt č.1 v bytovom dome Mlynská 511/17  

    poslanci mali k dispozícii poradovník na pridelenie bytov, ktorý dostali písomne spolu s pozvánkou 

na OZ. Najdlhšie má žiadosť v poradovníku p.Jana Kancková, ktorá ho odmietla, má záujem o byt        

Na štadióne. Zo žiadateľov na pridelenie bytu pripadajú do úvahy dve žiadosti a to Ladislav Oláh 

Málinec, Za lesami 473/36 a Ján Grexa Málinec 403.  

Kminiaková Jaroslava – mala otázku, či bude prideľovanie bytu prebiehať tajným hlasovaním ? 

Poslanci súhasili s návrhom 

Starosta dal hlasovať kto je za tajné hlasovanie  

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne odhlasovali tajné hlasovanie na pridelenie 

bytu č.1. 

V tajnom hlasovaní získal  Ján Grexa  - 8 hlasov 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č.4/2021 v bode 2/o 

pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 511/17 pre Jána Grexu, bytom Málinec 403               

od 1.7.2021  

 

b/ Pridelenie bytu Družstevná 515/21 

    Keďže byt č. 1 po Michaele Fizerovej je voľný, starosta požiadal poslancov o jeho pridelenie . 



 

 

 

 

Poradovník mali poslanci k dispozícii. Na byty nižšej kategórie sú 3 žiadosti, p.Jana Kancková 

odmietla tento byt, zostávajú dve žiadosti a to Veronika Kuchárová a Júlia Farkašová. 

Semerák Ján – predložil návrh prideliť byt Júlii Farkašovej, ktorá má dieťa a žije v byte u svojho 

brata. 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol pridelený byt č.1 v bytovom dome Družstevná 515/21      

pre Júliu Farkašovú, bytom Málinec, od 1.7.2021 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/r 

pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Júliu Farkašovú, bytom Málinec,  

od 1.7.2021  

Zároveň uložili v bode 3/ch OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/o a 2/r tohto 

uznesenia          Termín: 1.7.2021 

 

14. Rôzne 

- predkladal starosta obce 

a/ Starosta informoval poslancov, že od 21.7.2021 máme otvorenú denne Lekáreň  v SD. Obvodný 

lekár  MUDr. Peter Olšiak bude od 1.7.2021 ordinovať v Málinci a to letné mesiace júl-august            

v utorok a vo štvrtok od 13.00 do 15.00 hod.  

Od septembra bude ordinovať 3 dni v týždni a to v utorok a štvrtok od 8.00 do 12.00 hod. + jeden deň 

poobede. Zdravotná sestra bude v ambulancii každý deň.  

 

b/ Projekt „Revitalizácia autobusových zastávok“ – cez MAS Hornohrad sa obec zapojila do 

projektu, cena projektu je 800 €, verejné obstarávanie už prebehlo, cena dvoch autobusových zastávok 

je 18.261,12 €, spoluúčasť je 5 %. Doba realizácie zastávok je 9 mesiacov od podpísania zmluvy. 

Starosta uviedol, že by sme to zrealizovali do konca mája 2022. Obec to musí zrealizovať z vlastných  

zdrojov, následne prebehne kontrola dokladov, môže sa stať, že nám preplatia nižšiu sumu a naša 

spoluúčasť bude vyššia. Projekt je odovzdaný, mmusíme ešte doložiť výpis uznesenia OZ o schválení 

spoluúčasti v sume 913,06 €. 

Poslanci nemali pripomienky  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené spolufinancovania projektu kód výzvy IROP-

CLLD-P792-512-002 “Revitalizácia autobusových zastávok v obci Málinec”vo výške 913,06 € ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/s  

zabezpečenie spolufinancovania projektu kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-002 “Revitalizácia    

autobusových zastávok v obci Málinec”vo výške 913,06 € 

 

c/ MOPS – projekt končí 30.6.2021, nová výzva je zverejnená, pokiaľ by sme mali záujem zapojiť sa 

do projektu, je potrebné  do 26.7.2021 predložiť žiadosť s tým, že od februára 2022 na 15 mesiacov, 

by sme mohli zamestnať 2 ľudí na MOPS . OZ musí uznesením schváliť predloženie žiadosti + 

spolufinancovanie vo výške 5 %. Starosta doporučil poslancom pokračovať v projekte nakoľko sa ich 

práca osvedčila, či to už ako pomoc pri testovaní na Covid-19, kontrola účasti vo fitnes, dozor pred 

ZŠ a MŠ počas príchodu a odchodu žiakov, obhliadky po obci vo večerných hodinách. 

Poslanci súhlasili s návrhom starosta bez pripomienok 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené  

Predloženie ŽoNFP na SO, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 , Prioritná os 8, Špecifický cieľ 8.1.1,  

zameranie:  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním 



 

 

 

 

 miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK, pričom 

ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce. 

Spolufinancovanie projektu kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 s názvom „ Zvýšenie zamestnanosti a 

zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej 

služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK“vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov a zabezpečenie  financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 4/2021 v bode 2/t  

Predloženie ŽoNFP na SO, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 , Prioritná os 8, Špecifický cieľ 8.1.1,  

zameranie:  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 

poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s 

prítomnosťou MRK, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a 

platným územným plánom obce. Spolufinancovanie projektu kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 

s názvom „ Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 

poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s 

prítomnosťou MRK“vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie  

financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú 

nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa, zároveň uložili v bode 3/j OcÚ, vypracovať žiadosť podľa 

bodu 2/t tohto uznesenia      Termín: 26.7.2021 

 

15. Diskusia 

 

Janšto J. - obec by sa mala do budúcna zaoberať bytovou otázkou, aby sme stabilizovali mladých 

ľudí  v obci, chcú stavať rodinné domy a nemajú pozemky. Možno by bolo dobré vytvoriť nejaký 

fond a skupovať staré rodinné domy, vyčistiť pozemok a následne ho predať na výstavbu domu.                    

Na  križovatke pri P. Čánimu po ľavej strane smerom zo Školskej ulice na Hlavnú je vybitý asfalt 

okolo šachty, je to dosť nebezpečné. Pri ev. kostole visia konáre  z líp, bolo by potrebné ich opíliť. 

Starosta odpovedal – čo sa týka opílenia haluzí, už by to bolo urobené, ale p. Sroka, ktorý nám robí 

tieto práce mal úraz. V rozpočte sú vyčlenené na tento rok finančné prostriedky na tieto práce. Máme    

v pláne orezať cca 10 stromov, do jesene to zrealizujeme. 

Bc. Starove J. - Pripomenul umiestnenie zrkadla na námestí pri trafike alebo inom vhodnom mieste. 

Zároveň uviedol, že organizačný výbor akcie Pivatlon sa zaoberal myšlienkou zorganizovať túto akciu 

v auguste, pokiaľ by to bolo možné. 

Starosta odpovedal – umiestnenie zrkadla na námestí sme zatiaľ neriešili, čo sa týka Pivatlonu obec 

bude nápomocná pri tejto akcii, ale organizátor si zodpovedá za akciu a musí dodržiavať všetky platné 

nariadenia 

Ing. Michalove D. – uviedol, že pozemok okolo bykovne je obecný ,bolo by potrebné ho pokosiť. 

Zároveň predložil návrh umiestniť v ev. cintoríne lavičky na chodníku pod lipami, ktoré by slúžili na 

oddych . Na výtokové stojany v cintoríne treba umiestniť nápis „pitná voda“ pokiaľ by ju občania 

chceli použiť na pitie, navrhol tiež popri chodníku od Domu smútku smerom ku hrobom  vysadiť 

kvety. Bolo by dobré rozšíriť kamerový systém pri vstupe a výstupe z obce, keďže tam budú nové 

autobusové zastávky. 

Starosta odpovedal – pozemok okolo bykovne pokosíme , čo sa týka výsadby kvetov okolo 

chodníka, boli tam vysadené tuje. Nie je problém umiestniť lavičky pod lipami ako i rozšírením 

kamerového systému. 

Kminiaková J. – doručovanie Málinského hlásnika do domácností by malo byť zodpovednejšie, 

mnoho ľudí ho nedostane  a pritom sa nachádza v schránkach neobývaných domov  



 

 

 

 

Starosta odpovedal – upozorníme na to ľudí, ktorí ho budú roznášať 

Semerák J. -  mal otázku, či sa bude upravovať prístup k muštárni vo dvore starej školy,  bolo by 

dobré naviesť tam makadam. Ďalej mal pripomienku k lavičke cez Ipeľ pri lesnej správe, treba tam 

dať dubové dosky, aby to nebuchotalo a upraviť výjazd smerom do Salaša, aby nedošlo k ďalšiemu 

úrazu. Pripomenul tiež výtlky na miestnych komunikáciách. 

Starosta odpovedal -  na prístupovú cestu k muštárni máme vyčlenené fin.prostriedky z rozpočtu 

obce, do jesene to určite urobíme. Zakúpili sme asfalt  a výtlky na miestnych komunikáciách postupne 

robíme. 

Mužíková A. – uviedla, že do novej časti cintorína v Hute sa nedá dostať autom, keby sa odstránili 

kríky a stromy smerom od bývalých pivníc, bol by možný prístup do tejto časti cintorína, nakoľko tam 

pribúdajú nové hrobové miesta. 

Starosta odpovedal- pôjdeme do pozrieť  

Mgr. Turic P. – regenerácia trávnika na ŠA je urobená, do budúcna bude potrebné zakúpiť vretenovú 

kosačku na kosenie trávnika 

 

 

16. Rekapitulácia  uznesení 

Predseda návrhovej komisie Bc. Jozef Starove prečítala prijaté uznesenie č. 4/2021 

 

Uznesenie č. 4/2021 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 24. júna 2021 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Informáciu o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku 

    c/ Správu hlavného kontrolóra obce  za II.polrok 2020 

    d/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2020 

    e/ Správu nezávislého audítora individuálnej ročnej závierky za rok 2020 

    f/ Správu nezávislého audítora individuálnej ročnej závierky ZŠ Málinec za rok 2020  

    g/ Správu hlavného kontrolóra obce za I.polrok 2021  

    h/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k RO č. 2/2021 

   ch/ Žiadosť Andrei Pokošovej o poskytnutie finančného príspevku 

    i/ Žiadosť Miloša Goliana o výmenu bytu v bytovom dome Mlynská 510/15 

    j/ Žiadosť Jany Kančovej, bytom Školská 493/13, 985 26 Málinec o uvoľnenie z funkcie hlavného 

       kontrolóra – rozviazanie pracovného pomeru k 30.6.2021 

 

2. Schvaľuje:  

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Jaroslava Kminiaková  

                                                 2. Ján Kvasnica 

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Bc. Jozef Starove 

                                                       členovia – Ing. Dušan Michalove, Mgr. Peter Turic 

    c/ Výšku stočného pre rok 2021 nasledovne: 1. Právnické osoby  0,95 €/m3 

                                                                            2. Fyzické osoby     0,85 €/m3  

    d/ Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad 

    e/ Rozdelenie prebytku rozpočtu obce Málinec za rok 2020 nasledovne:  

        - tvorba Rezervného fondu – 88.518,35 € 

        - tvorba Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 899,--€ 

        - tvorba Fondu rozvoja bývania 510,50 € 



 

 

 

 

     f/ Použitie Rezervného fondu z roku 2019 v sume 12.129,47 na:  

        - rekonštrukcia  KD na lekáreň 

    g/ Použitie Rezervného fondu z roku 2020 na kapitálové výdavky nasledovne:  

        - rekonštrukciu KD na lekáreň v sume 33.638,66 € 

        - rekonštrukciu miestnej komunikácie „Družstevná“ v obci Málinec formou predĺženia 

          32.351,78 €  

        - plynofikáciu MŠ Málinec – 12.000,-- € 

        - rekonštrukciu chodníkov na Potočnej ulici a priľahlých ulíc / Za lesami, Kinová/ 10.527,91 € 

     h/ Použitie Fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu chodníkov na Potočnej ulici a priľahlých ulíc  

         / Kinová, Za lesami / vo výške 510,50 € 

   ch/ Použitie Fondu prevádzky, údržby a opráv v b.j.515/21 na nákup materiálu na opravu podlahy v     

        sume 318,27 € - pokladničný doklad č. 21128 

    i/ Zníženie dotácie DHZ Málinec o sumu 4.000,-- € na rok 2021 za podmienky, že daná suma bude 

       použitá na stavebné úpravy okolia Požiarnej zbrojnice 

    j/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – aktualizácia rozpočtu k  24.6.2021 

    k/ Priamy odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec v zmysle § 9 ods.1, písm.c, zákona  

        č. 258/2009 Z.z., zapísanej na LV 742, k.ú. Málinec, č.p. 908/7 vo 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 14.1.2020, vybranému záujemcovi, ktorým je 

       Miroslava Vidiečanová nar. -------, bytom Kostolná 62/15, 985 26 Málinec v sume 2,93 €/m2. 

       Kupujúci uhradí náklady na spracovanie kúpno-preajnej zmluvy. Kupujúci nie je osoba v zmysle 

       § 9a,ods.6, zákona č.258/2009 Z.z. 

    l/ Návrh na počet prijatých žiakov a návrh na počet tried ZŠ Málinec v školskom roku 2021/2022 

   m/Žiadosť Veroniky Kuchárovej bytom Sklárska 391/3, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov  

   n/ Žiadosť Júlie Farkašovej bytom Málinec o zaradenie do poradovníka bytov  

   o/ Pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Mlynská 511/17 pre Jána Grexu, bytom Málinec 403               

       od 1.7.2021  

    p/ Žiadosť Michaely Fizerovej nar. -------, bytom Sklárska 378/8, 985 26 Málinec o ukončenie 

        nájmu v bytovom dome Družstevná 515/21, byt č.1, k 21.6.2021 

    r/ Pridelenie bytu č. 1 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Júliu Farkašovú, bytom Málinec,  

       od 1.7.2021  

    s/ Zabezpečenie spolufinancovania projektu kód výzvy IROP-CLLD-P792-512-002 “Revitalizácia    

       autobusových zastávok v obci Málinec”vo výške 913,06 € 

    t/ Predloženie ŽoNFP na SO, kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 , Prioritná os 8, Špecifický cieľ 8.1.1,  

       zameranie:  Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK   

       poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s    

       prítomnosťou MRK, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a  

       platným územným plánom obce. 

       Spolufinancovanie projektu kód výzvy OPLZ-PO8-2021-1 s názvom „ Zvýšenie zamestnanosti   

       a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej     

       poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK“vo výške 5%  

       z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie  financovania neoprávnených výdavkov,  

       ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

3. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného podľa bodu 2/c tohto uznesenia  

        Termín: trvalý 

 



 

 

 

 

    b/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu do fondov podľa bodu 2/e tohto uznesenia 

        Termín: rok 2021  

    c/ OcÚ, zapracovať do aktualizácie rozpočtu tvorbu a použitie fondov obce podľa bodu 2/f a 2/g  

        tohto uznesenia  

        Termín: rok 2021 

    d/ OcÚ, použiť Fond rozvoja bývania podľa bodu 2/h tohto uznesenia  

        Termín: rok 2021 

    e/ OcÚ, použiť Fond prevádzky, údržby a opráv podľa bodu 2/ch tohto uznesenia  

        Termín: rok 2021 

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

        Termín: rok 2021 

    g/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti podľa bodu 2/k tohto uznesenia  

        Termín: do 31.7.2021  

    h/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Málinec  

        Termín: do 30.6.2021 

   ch/OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/o a 2/r tohto uznesenia  

        Termín: 1.7.2021 

     i/ OcÚ, ukončiť nájomnú zmluvu podľa bodu 2/p tohto uznesenia 

        Termín: jún 2021 

    j/ OcÚ, vypracovať žiadosť podľa bodu 2/t tohto uznesenia  

       Termín: 26.7.2021 

 

4. Vyhlasuje: 

    V zmysle § 18a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších zmien a doplnkov 

voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva  

dňa 16.9.2021 na Obecnom úrade v Málinci.  

 

17. Záver 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  19.45  hod. 

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

na Obecnom úrade v Málinci.  

 

    I. overovateľ:                                                                  II. overovateľ : 

                Jaroslava Kminiaková                                                      Ján Kvasnica  

 

 

 

 

               zástupca starostu:                                                            Starosta obce: 

                     Juraj Janšto                                                                  Ing. Igor Lacko 

 

 

 

 

                                                     zapísala: Milota Janštová 

 


