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Z ápi s ni ca 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 16.9.2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 16.9.2021 

 

Prítomní:  

 

       1. Juraj Janšto 

       2. Jaroslava Kminiaková 

       3. Bc. Ivan Karlík 

       4. Andrea Mužíková 

       5. Mgr. Peter Turic  

       6. Ján Kvasnica 

        

Ospravedlnení: Bc. Jozef Starove, Ing. Dušan Michalove, Ján Semerák 

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 6 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. Voľba hlavného kontrolóra 

6. Smernica pre vykonanie inventarizácie  

7. Pripravenosť MŠ na školský rok 2021/2022 

8. Pripravenosť ZŠ na školský rok 2021/2022 

9. Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 

10. Rozpočtové opatrenie č.3/2021 – RO starostu obce 

11. Došlé žiadosti 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Rekapitulácia uznesení 

15. Záver 

 

Starosta  predložil návrh na zmenu poradia bodov programu zasadnutia a to nasledovne:  4.Voľba 

hlavného kontrolóra  a 5. Plnenie uznesení OZ a to z dôvodu, že sú prítomné obe uchádzačky              

o funkciu hlavného kontrolóra.  Poslanci nemali pripomienky.  

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

v pozvánke  s vyššie navrhovanou zmenou poradia bodov programu ? 

Z celkového počtu 6 prítomných poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:     za: 6       proti:  0             zdržal sa:  0  

 

Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.  

 



 

 

 

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

    Starosta obce predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. Andrea Mužíková 

                                                                                                          2. Jaroslava Kminiaková 

Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky 

Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?  

Z celkového počtu 6 prítomných  poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:  za: 6          proti:  0              zdržal sa: 0  

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2021 v bode 2/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Andrea Mužíková 

                                          2. Jaroslava Kminiaková 

 

3. Voľba návrhovej komisie  

     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda: Mgr. Peter Turic 

Členovia: Bc. Ivan Karlík, Ján Kvasnica 

Pripomienky neboli. 

Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

Z celkového počtu 6 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  6       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2021 v bode 2/b 

návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Peter Turic , členovia – Bc. Ivan Karlík, Ján 

Kvasnica 

 

 

4. Voľba hlavného kontrolóra 

 

    Starosta obce uviedol, že  OZ  dňa 24.6.2021, uznesením č. 4/2021 v bode 4 vyhlásilo  voľbu 

hlavného kontrolóra obce, ktorá bola zverejnená 28.6.2021 na web stránke obce ako i vo vývesnej 

tabuli. Termín odovzdania písomných prihlášok bol stanovený do 10.9.2021 do 15.00 hod.  

Na obecný úrad boli doručené 2 prihlášky a to dňa 4.8.2021 Ing. Marcela Sojčiaková, bytom 

Lovinobaňa, SNP 233/43 a dňa 9.9.2021 Dajana Čičmancová bytom Poltár, Sklárska 506/24.    

Starosta obce uviedol, že na voľbu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov / 5 hlasov /. 

Ak nebude hlavný kontrolór zvolený v prvom kole, nasleduje druhé kolo, kde vyhráva uchádzač    

s  najvyšším počet hlasov. Ak bude počet hlasov rovnaký, nasleduje tretie kolo, v ktorom sa určí 

hlavný kontrolór obce žrebom.  

Obe uchádzačky o túto funkciu boli prítomné na zasadnutí , postupne sa poslancom prezentovali.  

Janšto J.- pre informáciu uviedol, že hlavný kontrolór obce podlieha obecnému zastupiteľstvu, 

predkladá na schválenie OZ plán činnosti hlavného kontrolóra, OZ ho môže poveriť nejakou 

kontrolou. 

Starosta – pracovný pomer hlavného kontrolóra je 8 hod mesačne cca 70,-- € , volený je na 6 rokov, 

hlavný kontrolór kontroluje VZN, vnútorné predpisy, účtovníctvo podlieha auditu. Pri schvaľovaní 

záverečného účtu predkladá hl.kontrolór stanovisko.  

Starosta predložil poslancom k nahliadnutiu prihlášky s potrebnými prílohami. Obe uchádzačky  

o túto funkciu boli prítomné na zasadnutí a každá sa osobitne  v krátkosti prezentovala. 

Voľba hlavného kontrolóra prebiehala bez prítomnosti uchádzačok, v tajnom hlasovaní , lístkovým 

spôsobom, riadil ju zástupca starostu.  

V prvom kole z celkového počtu 6 poslancov získala 1. Ing. Sojčiaková Marcela  - 2 hlasy 

                                                                                     2. Dajana Čičmancová – 4 hlasy 

Nasledovalo II. kolo, nakoľko ani jedna nezískala 5 hlasov. 



 

 

 

 

V II. kole z celkového počtu 6 poslancov získala : 1. Ing. Sojčiaková Marcela  - 1 hlas 

                                                                                 2. Dajana Čičmancová – 5 hlasov  

Starosta obce skonštatoval, že poslanci OZ uznesením č. 5/2021 v bode 3. zvolili do funkcie 

hlavného kontrolóra obce Málinec p. Dajanu Čičmancovú bytom Poltár, Sklárska 506/24 

od 1.10.2021 do 30.9.2027.  

 

5. Plnenie uznesení OZ 

- predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ 24.6.2021 bolo prijaté uznesenie č. 4/2021, kde v bode 3 bolo uložené: 

a/ OcÚ, zabezpečiť výber stočného – plní sa 

b/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie prebytku rozpočtu do fondov - splnené 

c/ OcÚ, zapracovať do aktualizácie rozpočtu tvorbu a použitie fondov obce - splnené 

d/ OcÚ, použiť Fond rozvoja bývania podľa schválenia - splnené 

e/ OcÚ, použiť Fond prevádzky, údržby a opráv podľa schválenia - splnené 

f/ OcÚ, zabezpečiť zníženie dotácie pre DHZ – splnené 

g/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti pre Miroslavu Vidiečanovú - splnené 

h/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce - splnené  

ch/OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Júliu Farkašovú a Jána Grexu na prenájom bytu-splnené 

i/ OcÚ, ukončiť nájomnú zmluvu pre Michaelu Fizerovú k 30.6.2021 - splnené 

j/ OcÚ, vypracovať žiadosť Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK   

    do 26.7.2021 – splnené  

Poslanci jednohlasne vzali informáciu  starostu obce o plnení uznesení OZ na vedomie - 

uznesením č. 5/2021, v bode 1/a.  

 

6. Smernica pre vykonanie inventarizácie 

- písomne vypracoval Mgr. Grulišová Ružena, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou     

na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Smernica obsahuje Príkaz starostu obce na vykonanie 

inventarizácie, Hlavné zásady pre vykonanie inventarizácie, Doplňujúce pokyny a Termíny pre 

spracovanie a vyúčtovanie výsledkov inventarizácie. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená Smernica pre vykonanie inventarizácie? 

Z celkového počtu 6 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  6       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2021 v bode 2/c   

Smernicu pre vykonanie inventarizácie, zároveň uložili v bode 4/a OcÚ, zabezpečiť vykonanie 

inventarizácie podľa bodu 2/c tohto uznesenia            Termín: rok 2021 

 

7. Pripravenosť MŠ na školský rok 2021/2022 

- informovala riaditeľka MŠ Janka Töröková, správa je vypracovaná písomne a tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Na školský rok 2021/2022 je zapísaných 44 detí a do 15.9. nastúpilo 43 detí, ktoré mali rozhodnutie    

o prijatí. Z týchto 44 detí je až 9, ktoré ku 31.8. nedovŕšili vek 3 roky.Bolo vyhovené všekým 

žiadostiam, aj tým ktoré boli podané po termíne zápisu, nakoľko bola voľná kapacita. Všetkým deťom  

bolo dané adaptačné t.j. na skúšobnú dobu na 3 mesiace, následne riadne prijatie na VVČ. Adaptačné 

sa dáva z dôvodu vyhnutia sa nepríjemnostiam, keď rodič zatají dôležité zdravotné skutočnosti o 

dieťati.  

Pedagogickí zamestnanci sú v nezmenenej zostave. MŠ bola dobre pripravená na začiatok školského 

roka ako interiér, tak i exteriér.  Všetky triedy sú dostatočne vybavené IKT, učebnými pomôckami.  

Je pravda, že už sú niektoré dosť opotrebované a začínajú byť poruchové,postupne ich budú podľa  



 

 

 

 

finančných možností vymieňať. Poplatok zo zákona za MŠ sa nezmenil z dôvodu projektu 

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - 8,50 € mesačne. Nemalú finančnú pomoc má MŠ 

aj zo strany rodičov, ktorí po odsúhlasení na RZ prispievajú do triedneho fondu na triedach, do fondu 

RZ. MŠ dostala do konca kalendárneho roku 175 € na hygienické potreby z Krajského školského 

úradu. Plynofikácia MŠ bola zrealizovaná a pribudla aj umývačka riadu do kuchyne MŠ.  

Poslanci OZ nemali k uvedenej správe žiadne pripomienky. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie uznesením  č. 5/2021, v bode 1/b informáciu riaditeľky 

MŠ Jany Törökovej o pripravenosti MŠ na školský rok 2021/22 .  

 

8. Pripravenosť ZŠ na školský rok 2021/2022 

- informoval  riaditeľ ZŠ Mgr. Ľuboslav Jablonský, správa je vypracovaná písomne, tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

V školskom roku 2021/2022 bude mať ZŠ 11 tried so 115 žiakmi z toho počet žiakov I. stupňa je 47 a 

2.stupňa je 68 žiakov. V prvom ročníku je 9 žiakov.  Pedagogických a odborných zamestnancov školy 

je 13,  počet pedagogických asistentov 6, ŠKD 2 zamestnanci, školský špeciálny pedagóg 1 

zamestnanec.  Odbornosť vyučovania sa zvýšila najmä na druhom stupni, celková odbornosť je 90 %. 

Škola aj v tomto šk.roku pristúpila k ďalšej reoranizácii záujmových útvarov organizovaných školou. 

V ponuke boli športové, umelecké aj vedomostné krúžky s celkovým počtom 14. V súčasnosti 

prebieha vyhodnotenie ich záujmu. Ďalších 9 krúžkov je financovaných prostredníctvom projektu  

„Zo školy múdrejší“. Tieto krúžky musia byť zachované po dobu trvania projektu- ak bude predčasne 

ukončený, nebudú realizované. Školský klub detí má dve oddelenia s celkovým počtom 44 detí.  

Škola je zapojená do dvoch finančne významných projektov : „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a 

žiakovII“, prostredníctvom ktorého sú platení 2 asistenti a školský špeciálny pedagóg. Projekt trvá do  

31.8.2022, „Zo školy múdrejší“- projekt zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej 

gramotnosti. Nedokončené sú len aktivity súvisiace s krúžkovou činnosťou, kvôli pandémii COVIDu. 

V súčasnosti hľadá škola možnosti predčasného ukončenia realizácie projektu.  

Školská jedáleň je zapojená do programov Školské ovocie a Mliečny program. Od 1.9.2021 nemajú 

automaticky všetci žiaci nárok na obed zarma. Z toho dôvodu poklesol záujem o stravovanie z 90 % 

na 70 % z celkového počtu žiakov. Záujem o stravovanie je napriek tomu dobrý. Spolu so stravníkmi 

MŠ a dospelými stravníkmi ŠJ v tomto šk.roku denne pripraví cca 130 obedov. Do konca 

kalendárneho roka sú plánované investície a údržba : Renováci plotu od Hlavnej ulice alebo riešenie 

výrubu drevín v areáli školy, Vyspádovanie školského ihriska / zlepšenie podmienok pre tvorbu ľadu/.  

Mgr. Jablonský uviedol, že skončilo 4-ročné obdobie RŠ, bude potrebná nová voľba členov RŠ to 

znamená aj delegovanie za obec. 

Mgr. Turic P. - uviedol, že ihrisko nad školou je dosť ťažko použiteľné, ako keby rozryté bolo by 

potrebné ho zrovnať pokiaľ budeme robiť v zimných mesiacoch ľad, 

starosta uviedol, že obec bude nápomocná pri týchto prácach ale bolo by potrebné nájsť nejakých 

dobrovoľníkov na polievanie ľadu. Obec v súčasnom období nemá dostaok zodpovedných ľudí na 

tieto práce,  

Mgr. Jablonský – hrisko je krivé, bolo by potrebné ho zrovnať pretože je tam veľký výškový rozdiel. 

Trpeli by nové mantinely pokiaľ by tam bola veľký vrstva vody 

Ing. Michalove Iveta- navrhla správu ZŠ ako i MŠ v krátkosti dať do Málinského hlásnika, občanov 

by to určite zaujímalo  

starosta – uviedol, že ZŠ bude mať správu zverejnenú na web stránke školy 

Janšto J. - požiadal riaditeľa ZŠ ako i riaditeľku MŠ, aby pripravili krátku informáciu do novín 

pretože 20.9.2021 je uzávierka  

 

Viac pripomienok k tomuto bodu nebolo 



 

 

 

 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie uznesením  č. 5/2021, v bode 1/c  Informáciu riaditeľa ZŠ 

Mgr.Ľuboslava Jablonského o pripravenosti ZŠ na školský rok 2021/2022. 

 

9. Plnenie rozpočtu k 30.6.2021 

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

OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2021  ? 

Z celkového počtu 6 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  6       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2021 v bode 2/d 

plnenie rozpočtu obce Málinec  k 30.6.2021 

 

10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – RO starostu obce 

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

a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Na zasadnutí OZ ho predkladal starosta obce, ktorý vysvetlil 

poslancom jednotlivé položky ako v časti príjmovej tak vo výdavkovej. Celkové príjmy predstavujú 

čiastku 8.810 €. Jedná sa o finančné prostriedky z testovania Covid, dotácie na Knižnicu ako i dotácie 

z VÚC na výlet pre deti. Vo výdavkovej časti budú tieto prostriedky použité na žalúzie do novej 

Lekárne v KD, na opravu chodníka  v evanjelickom cintoríne, ktorý by sme chceli upraviť  v jarných 

mesiacoch, podarilo sa nám urobiť ďalšiu časť Knižnice. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené rozpočtové opatrenie č.3/2021 – RO starostu 

obce ? 

Z celkového počtu 6 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  6       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2021 v bode 2/e  

Rozpočtové opatrenie č.3/2021 – RO starostu obce. 

 

11. Došlé žiadosti 

- predkladal starosta obce 

 
a/ Spoločenstvo vlastníkov bytov Málinec 140 – žiadosť o vyriešenie zatápania pivničných priestorov 

    Vlastníci bytov Urbárska 140 žiadajú o vyriešenie zatápania pivničných priestorov. V roku 2017 sa 

uskutočnila oprava miestnej komunikácie, čím sa navýšil asfaltový koberec komunikácie. Od vtedy 

pri väčších prívalových dažďoch dochádza k zatápaniu pivničných priestorov. Vybudovaná zberná 

vpusť pred bytovou jednotkou nepostačuje na odvádzanie dažďových vôd v čase prívalových dažďov. 

Starosta uviedol, že voda tečie z Poľnej ulice, je tam len polovičná odrážka, možno bude potrebné 

vymeniť rúru. Budeme sa týmto problémom zaoberať OcÚ + stavebná komisia. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie uznesením  č. 5/2021, v bode 1/d žiadosť spoločenstva 

vlastníkov bytov Málinec 140, zároveň uložili v bode 4/b OcÚ, zabezpečiť odstránenie problému 

SVB Málinec 140            Termín: 12/2021 

  
b/ Senior plus n.o. Rochovce 113, 049 36 Slavošovce – žiadosť o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na r. 2022  
    Žiadajú o uzatvorenie rámcovej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, opatrovateľská služba -terénna 

forma, medzi obcou Málinec a organizáciou Senior plus n.o. na rok 2022. Žiadajú o zazmluvnenie 528 hodín 

poskytnutej opatrovateľskej služby  v sume 1 €/hodina =528 €/mesiac x 12 mesiacov= 6336 € rok prepočet pre 

troch odkázaných občanov 8 hod. denne  . V roku 2018 tiež požadovali finančné prostriedky na túto sociálnu 

službu. Zaslali sme im odpoveď, že obec nemá vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte obce. Starosta 

navrhol poslancom vziať túto žiadosť na vedomie a pokiaľ by bol dopyt od našich občanov, bude sa tým 

obecné zastupiteľstvo zaoberať. Pripomienky k tomuto návrh neboli. 



 

 

 

 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie uznesením  č. 5/2021, v bode 1/e  žiadosť Senior plus n.o. 

 

c/ Mária Farkašová Málinec, Urbárska 123/9- žiadosť o pridelenie nájomného bytu  

    Žiada o pridelenie 1-izbového alebo 2-izbového bytu v obci Málinec, spĺňa podmienky na 

zaradenie do poradovníka uchádzačov o byty. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť Márie Farkašovej bytom Málinec, 

Urbárska 123/9 o zaradenie do poradovníka bytov ? 

Z celkového počtu 6 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  6       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2021 v bode 2/f 

žiadosť Márie Farkašovej bytom Málinec,Urbárska 123/9 o zaradenie do poradovníka bytov 

 

d/ Karolína Farkašová Málinec – žiadosť o pridelenie nájomného bytu  

     Žiada o pridelenie 1-izbového bytu v obci Málinec, spĺňa podmienky na zaradenie do poradovníka 

uchádzačov o byty. 

Poslanci nemali pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť Karolíny Farkašovej bytom Málinec o 

zaradenie do poradovníka bytov ?  

Z celkového počtu 6 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  6       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2021 v bode 2/g  

žiadosť Karolíny Farkašovej bytom Málinec o zaradenie do poradovníka bytov  

 

e/ Základná škola Málinec – žiadosť o zmenu účelu alokovaných finančných prostriedkov 

    ZŠ žiada o zmenu účelu viazaných finančných prostriedkov, schválených v obecnom rozpočte na 

rok 2021 na renováciu školského plotu na iný účel a to výrub a posúdenie bezpečnosti ihličnanov        

v areáli školy. Dôvodom je zvýšené bezpečnostné riziko uvedených dreví. Počas letných prázdnin po 

silnej búrke došlo k odlomeniu niekoľkých silných konárov na zdanlivo bezpečných stromoch resp.   

k nakloneniu vrcholov okrasných tují.  

Starosta uviedol, že urobíme obhliadku stromov a keď budeme mať potrebné povolenie poriešime to                  

s p. Srokom, ktorý nám bude opiľovať stromy v Hute  a lipu pri ev.kostole.  

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie uznesením  č. 5/2021, v bode 1/f žiadosť ZŠ Málinec, 

zároveň uložili v bode 4/c OcÚ, zapracovať do aktualizácie rozpočtu žiadosť ZŠ Málinec   

Termín: rok 2021  

 

f/ Elena Findrová Málinec, Hlavná 6/13- žiadosť o prenájom pozemku 

    Žiada o  prenájom časti pozemku z CKN p.č. 838/1- zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa  

v k.ú. Málinec, vedenej na LV 742 o výmere 9 m2. Na uvedenej parcele by si chcela dlhodobo 

umiestniť typizovaný plechový záhradný domček o rozmeroch 3x3m. 

Starosta obce oboznámil poslancov so zápisom stavebnej komisie, ktorá vykonala obhliadku dňa 

13.9.2021. Jedná sa o pozemok, ktorý je medzi radovou zástavbou plechových garáží a bytovým 

domom Družstevná 481/13. Stavebná komisia odporúča žiadosť schváliť za podmienok dodržania 

ochranného pásma plynu / plynová prípojka do byt.domu 481 / a betónovej šachty, ktorá sa nachádza 

v blízkosti spomínanej bytovej jednotky. Doporučuje osadenie záhradného domčeka v zmysle 

komisiou odporúčaného priloženého nákresu, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.  

Poslanci nemali k žiadosti pripomienky  

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby OZ vyhlásilo zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, 

vedenej na LV č.742, parc.č.838/1-zastavané  plochy a nádvoria o výmere 9 m2 ?  

Z celkového počtu 6 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  6       proti: 0           zdržal sa:  0 



 

 

 

 

 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne uznesením č. 5/2021 v bode 5 vyhlásili 

zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č.742, parc.č.838/1-zastavané  

plochy a nádvoria o výmere 9 m2, zároveň v bode 4/d uložili OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom 

podľa bodu 5 tohto uznesenia            Termín: 09/2021 

 

g/ Adriana Oláhová Málinec, Družstevná 515/21- žiadosť o finančnú výpomoc 

    Žiada o finančnú výpomoc poprípade odpustenie platby za TKO a stočné nakoľko sa ocitla v ťažkej 

finančnej situácii. Starosta uviedol, že žiadosť bola doručená na OcÚ v mesiaci jún a z dôvodu 

neskorého doručenia nemohla byť prejednaná na zasadnutí 24.6. Poslanci sa zhodli v názore  

nevyhovieť tejto žiadosti a umožniť jej splácať dlh v mesačných splátkach. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie uznesením  č. 5/2021, v bode 1/h žiadosť Adriany 

Oláhovej bytom Málinec, Družstevná 515/21 

 

h/Anna Semeráková Málinec, Družstevná 457/7- žiadosť o pomoc pri budovaní cesty 

    Žiada o materiálnu pomoc pri budovaní cesty Bansko-Málinec. Jedná sa o materiálmu pomoc ako 

sú skaly, rúry, štrk a naftu. Bola by povďačná, keby sa obec podieľala na spolupráci a bola zároveň 

účastníkom pri realizácii tejto činnosti.  

Starosta uviedol, že časť cesty nie je sú obecné pozemky, obec nemôže investovať do cudzieho 

majetku a zároveň uviedol, že nie je prioritou obce budovať túto cestu. Je potrebné vybudovať 

Potočnú, Poľnú, Okružnú a Stupník. Poslanci súhlasili s názorom starostu obce. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie uznesením  č. 5/2021, v bode 1/ch žiadosť Anny 

Semerákovej bytom Málinec, Družstevná 457/7.  

     

12. Rôzne 

- informoval starosta obce 

a/ Neprešiel nám projekt na rekonštrukciu  ČOV a zateplenie Kultúrneho domu, do 30.10.2021 je 

termín na podanie žiadosti na na rekonštrukciu ČOV cez Environmentálny fond, žiadosť máme 

pripravenú na odoslanie.  Lekáreň, Družstevná ulica a plynofikácia MŠ – práce boli zrealizované.  

Plánujeme pokračovať s budovaním chodníkov v obci. Do konca októbra by mal byť schválený 

Územný plán obce. Máme schválenú dotáciu 70 % a 3.500 € dávame z vlastných prostriedkov.  

 

b/ Bytovky 510,511 – máme vypracovaný posudok na posúdenie problému tvorby plesní v bytoch od 

Ing. arch.Kataríny Križovej. Poslancom bol tento posudok doručený písomne s pozvánkou na OZ. 

V závere posudku je konštatované, že odstránenie vzniku plesní na vnútorných povrchoch konštrukcií 

v bytoch je možné vhodným zateplením certifikovaným komplexným zatepľovacím systémom s 

výberom izolantu  uvedených tepelnoizolačných vlastnotí / ƛ=min.0,036 W m.K / v hrúbke 

min.150mm / v súlade aj s predpismi požiarnej ochrany stavby a statického posúdenia. Pre trvalé 

odstránenie plesní je však dôležité spolu so zateplením obvodového plášťa priestory v bytoch 

pravidelne a intenzívne vetrať aj v zimných mesiacoch.  

Starosta informoval poslancov o stretnutí, ktoré absolvoval  v Banskej Štiavnici s odborníkmi na 

odstraňovanie porúch obvodového plášťa stavby. Po oboznámení sa s problémom navrhujú urobiť 

zateplenie a vymeniť elektrické pece, firma vybavuje aj finančné prostriedky zo ŠFRB, spracovanie 

žiadosti + projekt . Starosta dal poslancom na zváženie riešenie tohto problému .  

Mgr. Turic P. - mal otázku, či ŠFRB je dobrá forma získania finančných prostriedkov ? 

Starosta – odpovedal, že nie je to dobrá forma 



 

 

 

 

Mgr. Turic P. - funguje projekt „Zelená domácnostiam“ na zateplenie domov, treba zistiť, či sa to týka 

aj bytových domov. Ak nebude nejaká výzva, najlepšie by to bolo riešiť  formou úveru, treba nejaký 

projekt, aby sme vedeli  výšku nákladov. Poslanci súhlasili s návrhom. 

Poslanci uznesením č.5/2021 uložili v bode 4/e OcÚ, pripraviť možnosti na financovanie opravy 

bytových domov Mlynská 510,511              Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

 

c/ Správa nezávislého audítora – starosta oboznámil poslancov so správou z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky obce Málinec, ktorú písomne vypracovala Ing. Janette Imreová a tvorí tiež prílohu 

tejto zápisnice. Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, 

informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s 

konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok, konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie 

podľa zákona o účtovníctve, neexistujú zistenia, ktoré by bolo potrebné uviesť.K uvedenej správe 

neboli žiadne pripomienky. 

Poslanci jednohlasne vzali na vedomie uznesením  č. 5/2021, v bode 1/g  Správu nezávislého 

audítora konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 . 

 

d/ Odpísanie nákladov – jedná sa o faktúru č. 2019-122-039 od firmy PROMOST s.r.o. 

    v sume 2370,--€ ako zmarené investície z dôvodu nerealizácie akcie v zmysle uvedeného projektu  

Dobudovanie technickej infraštruktúry s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK   

v obci Málinec / rekonštrukcia Družstevnej ulice + chodník /  

Pripomienky neboli 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené odpísanie nákladov vynaložených na investície z 

fa č. 2019-122-039 od firmy PROMOST s.r.o.v sume 2370,--€ ako zmarené investície z dôvodu 

nerealizácie akcie v zmysle uvedeného projektu ? 

Z celkového počtu 6 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  6       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 5/2021, v bode 2/h 

odpísanie nákladov vynaložených na investície z fa č. 2019-122-039 od firmy PROMOST s.r.o. 

v sume 2370,--€ ako zmarené investície z dôvodu nerealizácie akcie v zmysle uvedeného 

projektu. 

 

e/ Havarijný stav strechy bytového domu 515/21 – starosta oboznámil poslancov so zápisom 

stavebnej komisie zo dňa 24.8.2021 , ktorá urobila obhliadku strechy na bytovom dome Družstevná 

515/21 a konštatuje, že strecha je v havarijnom stave. Tento stav spôsobila búrka a krupobitie, je 

potrebná okamžitá oprava strešnej kritiny. Komisia doporučuje haváriu riešiť cez poisťovňu, nakoľko 

máme nehnuteľný majetok poistený.  

Starosta uviedol, že strecha je v zlom stave, sú v nej diery po krupobití. Uplatnili sme si poistnú 

udalosť, uvidíme, či nám niečo uhradia. Oprava strechy je nutná,  máme vypracované 3 cenové 

ponuky na opravu strešnej krytiny a to v sume 20.000 €, 24.950 €, 22.718 €. Pri tvorbe rozpočtu 

budeme musieť s týmto počítať a na budúci rok by sme to v jarných mesiacoch robili.  

 

13. Diskusia 

 

Kvasnica J.- mal otázku, či sa budú robiť chodníky v ulici Za lesami ako i k spíleniu tují pri pomníku  

                      na námestí ? 

starosta odpovedal – v tomto roku plánujeme pokračovať s budovaním chodníkov a čo sa týka spílenia 

tují , budeme to riešiť v jarných mesiacoch, urobíme novú výsadbu 

Kminiaková J. - tlmočila pripomienku občanov bytového domu 391, ktorí by chceli umiestniť 

zrkadlo  pri požiarnej zbrojnici smerom do Salaša  



 

 

 

 

starosta odpovedal – pôjdeme pozrieť, kde by bolo vhodné ho umiestniť 

Janšto J. - bolo by dobré upozorniť SVP š.p. na pokosenie inváznej rastliny pohánkovec japonský v 

Ipli ako i SSE na časté výpadky elektriny v obci. Poďakoval Mgr.Turicovi Petrovi ako trénerovi 

mužstva dospelých , chlapci boli dobre pripravení na zápas s ŠK Slovan.  

Starosta uviedol, že to bola 2-týždňová práca celého organizačného výboru  

Bc. Karlík I.- pri Zvoničke na Lipovej ulici treba zaasfaltovať jamu. V Málinskom hlásniku stále 

hľadáme obecného kronikára, bolo by vhodné uviesť tam náplň práce kronikára  

 

14. Rekapitulácia  uznesení 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Peter Turic prečítala prijaté uznesenie č. 5/2021 

 

Uznesenie č. 5/2021 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 16. septembra 2021 

 

1. Berie na vedomie: 

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Informáciu riaditeľky MŠ Jany Törökovej o pripravenosti MŠ na školský rok 2021/2022 

    c/ Informáciu riaditeľa ZŠ Mgr.Ľuboslava Jablonského o pripravenosti ZŠ na školský rok 2021/2022 

    d/ Žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov Málinec 140 

    e/ Žiadosť Senior plus n.o. 

    f/ Žiadosť ZŠ Málinec  

    g/ Správu nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020  

    h/ Žiadosť Adriany Oláhovej bytom Málinec, Družstevná 515/21 

   ch/Žiadosť Anny Semerákovej bytom Málinec, Družstevná 457/7 

 

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Andrea Mužíková 

                                                 2. Jaroslava Kminiaková 

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

                                                       členovia – Bc. Ivan Karlík, Ján Kvasnica 

    c/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie  

    d/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2021 

    e/ Rozpočtové opatrenie č.3/2021 – RO starostu obce 

    f/ Žiadosť Márie Farkašovej bytom Málinec,Urbárska 123/9 o zaradenie do poradovníka bytov  

    g/ Žiadosť Karolíny Farkašovej bytom Málinec o zaradenie do poradovníka bytov  

    h/ Odpísanie nákladov vynaložených na investície z fa č. 2019-122-039 od firmy PROMOST s.r.o. 

       v sume 2370,--€ ako zmarené investície z dôvodu nerealizácie akcie v zmysle uvedeného projektu 

 

3. Volí: 

    Do funkcie hlavného kontrolóra obce Málinec p. Dajanu Čičmancovú bytom Poltár, Sklárska 

506/24 

    od 1.10.2021 do 30.9.2027 

 

4. Ukladá: 

    a/ OcÚ, zabezpečiť vykonanie inventarizácie podľa bodu 2/c tohto uznesenia 

        Termín: rok 2021  

    b/ OcÚ, zabezpečiť odstránenie problému SVB Málinec 140 

        Termín: 12/2021 



 

 

 

 

    c/ OcÚ, zapracovať do aktualizácie rozpočtu žiadosť ZŠ Málinec  

        Termín: rok 2021  

    d/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom podľa bodu 5 tohto uznesenia 

        Termín: 09/2021 

    e/ OcÚ, pripraviť možnosti na financovanie opravy bytových domov Mlynská 510,511 

        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

 

5. Vyhlasuje: 

     Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č.742, parc.č.838/1-zastavané  

     plochy a nádvoria o výmere 9 m2.  

 

 

 

     15. Záver 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  19.40  hod. 

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

na Obecnom úrade v Málinci.  

 

 

 

    I. overovateľ:                                                                  II. overovateľ : 

                    Andrea Mužíková                                                        Jaroslava Kminiaková 

 

 

 

 

 

               zástupca starostu:                                                            Starosta obce: 

                     Juraj Janšto                                                                  Ing. Igor Lacko 

 

 

 

 

 

                                                     zapísala: Milota Janštová 

   

 

 


