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Z ápi s ni ca 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 18.11.2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 18.11.2021 

 

Prítomní:  
       1. Juraj Janšto 

       2.  Ján Semerák 

       3. Ing. Dušan Michalove 

       4. Andrea Mužíková 

       5. Mgr. Peter Turic  

       6. Ján Kvasnica 

       7.  Bc. Jozef Starove 

        

Ospravedlnení: Jaroslava Kminiaková, Bc. Ivan Karlík 

Hlavný kontrolór obce: Dajana Čičmancová 

Zapisovateľka:  Milota Janštová 

 

Zasadnutie OZ zahájil a viedol starosta obce Ing. Igor Lacko, konštatoval, že z celkového počtu 9 

poslancov je prítomných 7 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. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Málinec 

6. Delegovanie členov do Rady školy pri MŠ Málinec 

7. Dodatok  č.5 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec 

8. VZN obce Málinec č. 2/2021 o určení spádovej  MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

9. VZN obce Málinec č. 3/2021 o určení školského obvodu pri ZŠ v Málinci 

10. Plnenie rozpočtu k 30.9.2021 

11. Rozpočtové opatrenie č.4/2021 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 18.11.2021 

12. Stanovisko hl.kontrolóra obce k RO č.4/2021 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 18.11.2021 

13. Prenájom nehnuteľností  

14. Došlé žiadosti 

15. Rôzne 

16. Diskusia 

17. Rekapitulácia uznesení 

18. Záver 

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

v pozvánke ? 

Z celkového počtu 7 prítomných poslancov hlasovalo:     za: 7        proti:  0         zdržal sa:  0  

Poslanci   jednohlasne schválili program zasadnutia OZ.  

 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

    Starosta obce predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli: 1. Ing. Dušan Michalove 

                                                                                                          2. Mgr. Peter Turic 

Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky 



 

 

 

 

Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?  

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo: 

Hlasovanie:  za: 7          proti:  0              zdržal sa: 0  

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Ing. Dušan Michalove 

                                          2. Mgr. Peter Turic 
 

3. Voľba návrhovej komisie  

     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:  

Predseda: Bc. Jozef Starove 

Členovia: Ján Semerák, Andrea Mužíková  

Pripomienky neboli. 

Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?   

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/b 

návrhovú komisiu v zložení: predseda- Bc. Jozef Starove , členovia –  Ján Semerák,  

                                                                                                                       Andrea Mužíková 

 

4. Plnenie uznesení OZ 
- predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ 16.9.2021 bolo prijaté uznesenie č. 5/2021, kde v bode 4 bolo uložené: 

a/ OcÚ, zabezpečiť vykonanie inventarizácie podľa bodu 2/c tohto uznesenia – zabezpečujeme, termín je   

    do konca roka 2021. Starosta obce dal na zváženie poslancom odpredaj alebo recykláciu osobného 

automobili Felícia, skončila platnosť STK+EK. 

Semerák J.– navrhol odpredaj aj keď za 100 € 

Bc. Starove J. - súhlasí s návrhom a do budúcna sa treba zamyslieť nad kúpou auta pre obec, ktoré bude 

vhodné do terénu ako i na prevoz rôznych materiálov 

Poslanci sa zhodli v názore – odpredať osobný automobil Felícia. 

b/ OcÚ, zabezpečiť odstránenie problému SVB Málinec 140 – splnené  

c/ OcÚ, zapracovať do aktualizácie rozpočtu žiadosť ZŠ Málinec - splnené 

d/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti -podľa bodu 5 tohto uznesenia – splnené 

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

sa tým zaoberať na dnešnom zasadnutí  

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

č. 6/2021, v bode 1/a.  

 

5. Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Málinec 

 

- predkladal starosta 

Skončilo 4-ročné obdobie RŠ, starosta oboznámil prítomných o výsledkoch volieb, ktoré prebehli v ZŠ. 

Rada školy má 11 členov a to 4 zástupcov rodičov, 2 pedagogických zamestnacov, 1-nepedagogického 

zamestnanca a 4-zástupcov obce. Za rodičov voli zvolení: Mgr. Miroslav Straško, Katarína Illéšová, 

Miroslav Bitala a Edita Kalafúsová Petríková. Za pedagogických zamestnancov: Mgr. Zuzana Vrábľová, 

Ing. Lucia Adamcová a za nepedagogických zamestnancov- Bc. Anna Farkašová.  

Keďže v štatúte obce nemáme delegačnú právomoc danú, starosta využil svoju právomoc a oznámil, že 

členom RŠ pri ZŠ budú  za obec : Ing. Igor Lacko, Mgr. Peter Turic, Bc. Ivan Karlík a Ján Kvasnica. 

Poslanci nemali pripomienky. 



 

 

 

 

Uznesením č. 6/2021 vzali jednohlasne na vedomie v bode 1/b informáciu starostu obce                   

o delegovaní členov  do RŠ pri ZŠ Málinec v zložení: 1. Ing. Igor Lacko, 2. Mgr. Peter Turic,      

3. Bc.Ivan Karlík, 4. Ján Kvasnica. 

 

6. Delegovanie členov do Rady školy pri MŠ Málinec 
    - predkladal starosta 

Aj v MŠ skončilo 4-ročné obdobie RŠ, starosta oboznámil prítomných o výsledkoch volieb, ktoré 

prebehli v MŠ. Rada školy má 5 členov a to 2 zástupcov rodičov, 2 pedagogických zamestnacov,            

1 zástupcu zriaďovateľa. Za rodičov boli zvolené : JUDr. Zuzana Debnáriková a Bc. Iveta Geľhošová, 

za pedagogických zamestnancov- Anna Valentýniová a Nataša Tatranská. Keďže v štatúte obce nemáme 

delegačnú právomoc danú, starosta využil svoju právomoc a oznámil, že členom RŠ pri MŠ bude          

za obec on.  

Poslanci nemali pripomienky. 

Uznesením č. 6/2021 vzali jednohlasne na vedomie v bode 1/c informáciu starostu obce                     

o delegovaní člena do RŠ pri MŠ Málinec zástupcu zriaďovateľa –  Ing.Igora Lacka 

 

 

7. Dodatok  č. 5 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú 

    úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec 
    - predkladal starosta 

Písomne vypracovaný dodatok bol doručený poslancom spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu 

tejto zápisnice. Rozdiel je len v dotáciách na stravu  

desiata   0,36 € 

obed      0,85 € 

olovrant 0,24 € 

--------------------------- 

spolu:    1,45 € 

 

Dieťa v hmotnej núdzi: dotácia na stravu 1,30 €  //rodič hradí 0,15 €   / predtým bolo 1,20 € - 0,25 €/ 

Dieťa predškolák :  dotácia 1,30 € // rodič hradí 0,15 €     / predtým 1,25 € - 0,20 €/  

doplnkové jedlo (desiata) pre I. a II. stupeň ZŠ 0,53€  dotácia 0,00 € //rodič hradí 0,53 € 

obed žiaka I. stupňa ZŠ 1,15 € dotácia 1,30€ //rodič hradí 0,00 €         / predtým 1,25 / 

obed žiaka II. stupňa ZŠ 1,23 € dotácia 1,30€ //rodič hradí 0,00 €       / predtým 1,25 / 

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie Dodatku č.5 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške 

príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach                  

v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec ? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7      proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/c 

Dodatok  č.5 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú   

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec.  

 

8. VZN obce Málinec č. 2/2021 o určení spádovej  MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

    - predkladal starosta 

  Písomne vypracovaný návrh VZN č. 2/2021 dostali poslanci spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež 

prílohu tejto zápisnice.    



 

 

 

 

Toto VZN určuje spádovú materskú školu, ktorej zriaďovateľom je obec Málinec pre deti, ktoré plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v obciach Málinec, Ozdín  vrátane časti Bystrička 

a  Rovňany.   

Spádovou MŠ je Materská škola, Školská 192/ 9  Málinec a spádovým územím je  územie obce Málinec, 

Ozdín a Rovňany, s ktorou zriaďovateľ  spádovej MŠ obec Málinec uzavrel písomnú dohodu o spádovej 

MŠ a zabezpečení povinného predprimárneho vzdelávania.  

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie VZN obce Málinec č. 2/2021 o určení spádovej  MŠ                 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce ? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7      proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/d 

VZN obce Málinec č. 2/2021 o určení spádovej  MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zároveň 

uložili v bode 3/a OcÚ, uzatvoriť písomnú dohodu podľa bodu 2/d tohto uznesenia  

Termín: 11/2021 

 

9. VZN obce Málinec č. 3/2021 o určení školského obvodu pri ZŠ v Málinci 

     - predkladal starosta 

  Písomne vypracovaný návrh VZN č. 3/2021 dostali poslanci spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež 

prílohu tejto zápisnice.   

Pre ZŠ v obci Málinec, v ktorej je zabezpečená povinná školská dochádzka je určený školský obvod 

nasledovne:  

1. Obec Málinec 

2. Obec Ozdín, vrátane časti Bystrička 

3. Obec Rovňany 

Poslanci nemali pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie VZN obce Málinec č. 3/2021o určení školského obvodu pri ZŠ 

v Málinci ? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7      proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/e 

VZN obce Málinec č. 3/2021 o určení školského obvodu pri ZŠ v Málinci, zároveň uložili v bode    

3/b OcÚ, uzatvoriť písomnú dohodu podľa bodu 2/e tohto uznesenia    Termín: 11/2021  

 

10. Plnenie rozpočtu k 30.9.2021 

 - 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 30.9.2021  ? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/f 

plnenie rozpočtu obce Málinec  k 30.9.2021. 
 

11. Rozpočtové opatrenie č.4/2021 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 18.11.2021 

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

tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. K uvedenému RO zasadala finančná komisia dňa 15.11.2021. Predseda 

komisie Ing. Dušan Michalove oboznámil prítomných so zápisom zo zasadnutia. Finančná komisia 

analyzovala dôvody zmien v príjmovej aj výdavkovej oblasti a v závere konštauje, že navrhovaná 

aktualizácia rozpočtu je vypracovaná ako mierne prebytková. 

Bc. Starove J. - mal otázku, či sa prebytok prenesie do budúceho roka ? 



 

 

 

 

Ing. Michalove I. - odpovedala, že nie, je to cca 18 €, ešte bude RO k 10.12. 2021,  na konci roka to 

bude vyrovnané 

Kvasnica J. - mal otázku k prekročeniu rozpočtu pri plynofikácii MŠ ? 

Starosta odpovedal – nedošlo k prekročeniu do rerervého fondu sme dali 12 tis.€, projektorá cena bola 

17.400 €, robili sme prípojku plynu  za 4160 €,  prebehla súťaž na plynofikáciu – cena cca 10 tis.€, celá 

plynofikácia bola cca 15 tis.€ . Je tam rozdiel cca 3000 € z dôvodu, že  sme do rezervného fondu dali 

čiastku 12 tis. € na plynofikáciu MŠ. 

Viac pripomienok nebolo . 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené RO  č.4/2021 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec 

k 18.11.2021? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/g  

Rozpočtové opatrenie č.4/2021 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 18.11.2021.  

 

 

12. Stanovisko hl.kontrolóra obce k RO č.4/2021 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 18.11.2021 

- písomne vypracovala p. Dajana Čičmancová, hlavný kontrolór obce . Poslancom bol materiál zaslaný 

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

p.Dajana Čičmancová uviedla, že by bolo vhodné zasielať jej zápis zo zasadnutia fin. komisie ešte pred 

zasadnutím OZ. Pre poslancov by bolo vhodné vypracovať podrobnejší komentár k jednotlivým 

položkám v aktualizácii rozpočtu pre lepšie pochopenie.  

Starosta – uviedol, že predseda fin. komisie ju bude informovať o zasadnutiach komisie, na ktorých sa 

môže zúčastniť. Tento-krát to bola výnimočná situácia, keďže bola na PN.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Uznesením č. 6/2021 vzali jednohlasne na vedomie v bode 1/d stanovisko hlavného kontrolóra        

k RO č. 4/2021 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 18.11.2021.  

 

 

13. Prenájom nehnuteľností  
      - predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ dňa 16.9.2021 bol vyhlásený zámer na prenájom nehnuteľnosti vedenej na LV č. 742, 

parcela č. 838/1 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v k.ú. Málinec o výmer 9 m2.  

V stanovenom termíne bola doručená jedna ponuka a to od p. Eleny Findrovej, bytom Málinec, Hlavná 

6/13, ktorá ponúka sumu 2,--€/m2/rok.  

Starosta informoval poslancov, že uvedenej žiadosti nebude možné vyhovieť a to na základe vyjadrenia  

SPP – distribúcia a.s. Banská Bystrica, ktorý nesúhlasí s umiestnením záhradného domčeka na uvedenej 

parcele z dôvodu poručenia ochranného pásma plynovodu, SPP požaduje dodržať vzdialenosť 

minimálne 2 m od plynovodu.  Pokiaľ bude mať záujem, môže si požiadať o prenájom iného pozemku. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky . 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby nebol schválený prenájom nehnuteľnosti vedenej na LV č. 742, 

parcela č. 838/1 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v k.ú. Málinec o výmer 9 m2 pre Elenu 

Findrovú bytom Málinec, Hlavná 6/13,z dôvodu nedodržania minimálnej vzdialenosti / ochranné pásmo/ 

2m od plynovodu ? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne neschválili uznesením č. 6/2021 v bode 4/a 

prenájom nehnuteľnosti vedenej na LV č. 742, parcela č. 838/1 zastavané plochy a nádvoria,  

nachádzajúcej sa v k.ú. Málinec o výmer 9 m2 pre Elenu Findrovú bytom Málinec, Hlavná 6/13, 

z dôvodu nedodržania minimálnej vzdialenosti / ochranné pásmo/ 2m od plynovodu.          



 

 

 

 

14. Došlé žiadosti 

     - predkladal starosta obce 

a/ Zora Balogová Málinec, Mlynská 510/15 – žiadosť o výmenu WC  

    Žiada o výmenu WC v prenajatom byte č.7 z dôvodu opotrebovanosti / preteká, zlý splachovač /. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť Zory Balogovej bytom Mlynská 510/15, 

Málinec o výmenu WC ? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/h 

žiadosť Zory Balogovej bytom Mlynská 510/15, Málinec o výmenu WC, zároveň uložili v bode 3/c  

OcÚ, zabezpečiť výmenu WC podľa bodu 2 /h tohto uznesenia       Termín: 31.12.2021 

Janšto J. - predložil návrh, aby podobné žiadosti boli riešené priebežne na obecnom úrade, občania 

musia čakať na zasadnutie OZ, čo je niekedy zdĺhavé. 

 

b/ Jakub Kocka Málinec, Sklárska 380/9 – žiadosť o pridelenie nájomného bytu 

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

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená žiadosť  Jakuba Kocku bytom Sklárska 380/9, 

Málinec o zaradenie do poradovníka bytov ? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/ch  

žiadosť Jakuba Kocku bytom Sklárska 380/9, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov 

 

c/ Mikroregión Hornohrad ISC Málinec – žiadosť o finančnú výpomoc 

   Žiadajú o finančnú dotáciu na úhradu faktúry od dodávateľa MF catering s.r.o. Lučenec v sume 506,- € 

a na zakúpenie potravín, čistiacich  a hygienických prostriedkov pre zariadenie vo výške 50,- €. Uvedené 

finančné prostriedy zabezpečia jednu zo základných životných potrieb klientov ISC Málinec.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená dotácia pre Mikroregión Hornohrad ISC Málinec 

vo výške 556,-- € na úhradu fa č.0000021193 v sume 506,-- € a nákup potravín , čistiacich a 

hygienických prostriedkov v sume 50,--€ ? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/i  

dotáciu pre Mikroregión Hornohrad ISC Málinec vo výške 556,-- € na úhradu fa č.0000021193        

v sume 506,-- € a nákup potravín , čistiacich a hygienických prostriedkov v sume 50,--€, zároveň 

uložili v bode 3/d OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre ISC Málinec podľa bodu 2/i tohto uznesenia  

Termín: 11/2021  

 

d/ DHZ Málinec – žiadosť o zníženie dotácie na rok 2021 
     Žiadajú o zníženie dotácie na činnosť v roku 2021 o sumu 2.000,-€ za podmienky, že uvedená suma 

bude využitá na kúpu materiálu na zveľadenie podkrovia v Požiarnej zbrojnici.  

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola znížená dotácia pre DHZ Málinec o sumu 2.000 € za 

podmienky, že bude využitá na opravu  budovy Hasičskej zbrojnice ? 

Z celkového počtu 7 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 6/2021 v bode 2/j 

zníženie dotácie pre DHZ Málinec o sumu 2.000 € za podmienky, že bude využitá na opravu  



 

 

 

 

budovy Hasičskej zbrojnice, zároveň uložili v bode 3/e OcÚ, zabezpečiť nákup materiálu podľa 

bodu 2/j tohto uznesenia                  Termín: 31.12.2021 

Bc. Starove – uviedol, že v dôsledku pandémie boli súťaže DHZ obmedzené, došlo k úspore finančných 

prostriedkov. Začalo by sa s budovaním schodiska do podkrovia + podkrovnej miestnosti 

 

e/ Ján Najmajer Málinec, Mlynská 511/17 – žiadosť o finančnú pomoc  

    Žiada o finančnú výpomoc pri platení za teplo v čase vykurovacieho obdobia a to z dôvodu, že má v 

byte zimu, byt sa nedá vykúriť. Zároveň žiada aj o finančnú výpomoc pri platení za elektrinu, ktorú 

spotrebuje pri prevádzke elektrického zariadenia na pohlcovanie vlhkosti v byte . V byte je stále vlhko, 

steny neustále sajú vlhkosť  a v chladnom období sa tvorí vlhkosť. 

Bc. Starove J. - na základe čoho mu má OZ schváliť finančnú pomoc keď  neuvádza fin.čiastku, podľa 

tejto žiadosti nevieme, čo vlastne chce 

Janšto J. - hovorí, že má zvýšené náklady o 200 € , treba to porovnať z ročného vyúčtovania,  

Lacková I. - uviedla, že podľa údajov z vyúčtovania nemá zvýšené  náklady 

starosta – navrhol túto žiadosť vziať na vedomie, na dnešnom zasadnutí sa budeme zaoberať možnosťou 

prijatia úveru na rekonštrukciu bytoviek 510,511, ktorú by sme realizovali na budúci rok 

Poslanci nemali pripomienky k návrhu  

Uznesením č. 6/2021 vzali jednohlasne na vedomie v bode 1/e žiadosť Jána Najmajera bytom 

Málinec, Mlynská 511/17. 

 

15. Rôzne 

- predkladal starosta 

 

a/ Osobný automobil Felícia – budeme sa zaoberať odpredajom, podľa predchádzajúcej diskusie, 

 

b/ Rekonštrukcia bytoviek 510,511 – na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo uznesením č. 5/2021 v 

bode 4/e uložené  OcÚ, pripraviť možnosti financovania opravy bytových domov Mlynská 510,511. 

Starosta obce informoval poslancov, že máme vypracované dve cenové ponuky , ktoré zahŕňajú 

komplexnú rekonštrukciu bytoviek. Prima banka nám urobila ponuku na úver 140 tis. €, doba splácania 

20 rokov, úroková sadzba 0,6 % s mesačnou splátkou 650,-€ . Pri dobe splácania 15 rokov je mesačná 

splátka 850,-€. Ponuka na prijatie úveru platí do 31.12.2021. Forma financovania je nasledovná: banka 

bude mať fin.prostriedky na účte, zhotoviteľ stavby jej bude predkladať faktúruy na úhradu. Urobíme  

Mgr. Turic P. - prikláňa sa k úveru na obdobie splácania 15 rokov a zároveň doporučuje vyžiadať si 

aspoň jednu ponuku z inej banky. 

Poslanci sa zhodli v názore zrealizovať komplexnú rekonštrukciu bytoviek ku spokojnosti nájomníkov 

Uznesením č. 6/2021 vzali jednohlasne na vedomie v bode 1/f Informáciu starostu obce o možnosti 

prijatia úveru na rekonštrukciu bytovách domov 510,511 a zároveň v bode 3/f  

OcÚ, poveriť hlavného kontrolóra obce k vypracovaniu stanoviska k prijatiu úveru na 

rekonštrukcu bytových domov 510,511 podľa bodu 1/f tohto uznesenia     Termín: do najbližšieho 

zasadnutia OZ a v bode 3/g uložili  OcÚ, vyžiadať kalkuláciu úveru v inej banke  k rekonštrukci  

bytových domov 510,511       Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ  

 

c/ Predpoklad nákladov za odpady- písomne vypracovala Mgr. Grulišová Ružena , poslancom bol 

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

Starosta obce uviedol, že na budúcom zasadnutí OZ bude schvaľované VZN o dani z nehnuteľnosti a 

poplatkoch za odpady. Aby rokovanie nebolo zdĺhavé na dnešnom OZ sa budeme zaoberať návrhom na 

úpravu daní a poplatkov, ktoré budú priamo zapracované na návrhu VZN a následne schvaľované 

10.12.2021. Starosta otvoril diskusiu k predloženým návrhom. 



 

 

 

 

1. Daňa za ornú pôdu – v k.ú. Málinec a Ipeľský Potok sa nemení, sadzby ostávajú na úrovni roku 2020 

2. Daň z bytov a daň zo stavieb – starosta uviedol, že   k 1.1.2024 sme povinní dodržať násobky sadzieb 

dane z nehnuteľnosti. Vzhľadom k tomu, že nemáme tieto násobky dodržané, musíme upraviť dane zo 

stavieb k uvedenému termínu. 

Bc. Starove J. - uviedol, že pokiaľ je to možné, treba upraviť dane na potrebnú hodnotu a v budúcom 

roku sa už tým nebudeme zaoberať. Navrhnutú úpravu dane zo stavieb mali poslanci k dispozícii v 

tabuľkovej forme. Upravili zníženie dane z priemyselných, podnikateľských a ostatných stavieb z 

návrhu 1,20 €/m2 na 1,10 €/m2. Daň za psa na rok 2022 – ostáva na úrovni roku 2021, nenavrhuje sa 

žiadne zvýšenie.  

3. Poplatky za odpady – starosta obce navrhol ponechať tieto poplatky bez zmeny na úrovni roku 2021 

Poslanci s upraveným návrhom súhlasili. Zmeny sadzieb budú zapracované do návrhu VZN, ktoré bude 

predložené na schválenie na nasledujúce zasadnutie OZ.  

 

 

16. Diskusia 

 
Janšto J. - predložil návrh vyčleniť do rozpočtu obce na budúci rok finančné prostriedky na oplotenie 

evanjelického cintorína. Zver narobila veľké škody, občania sa sťažujú. Plot je nízky a v zanedbalom 

stave. Treba vybudovať aspoň 2 m plot.  

Starosta  uviedol, že  súhasí s návrhom , plot je nízky, rozpadá sa, treba s tým niečo robiť. Celková dĺžka 

je cca 300 m, najlepší by bol betónový plot vo výške 2 m. Budeme sa tým zaoberať.  

Janšto J. - upozornil na voľný pohyb psov po obci hlavne vo večerných a nočných hodinách ako i na 

opílenie prípadne spílenie briez na pozemku MŠ, ktoré škodia a znečisťujú pozemok A. Kancka.  

Starosta uviedol, že v budúcom roku budeme riešiť spílenie týchto stromov 

Janšto J. - poplatok 10 € za hrobové miesto na desať rokov nepokryje ani náklady na kosenie 

cintorínov, do budúcna bude potrebné uvažovať s jeho úpravou. Pre informáciu uviedol, že obec  

vyčistila po 30 rokoch cintorín na Chladnej Studni na základe telefonického podnetu bývaleho občana 

tejto časti obce, urobila si tým dobré meno 

Bc. Starove J. - bolo by dobré riešiť nejaké uzatvorené zberné miesto na TKO v časti Ipeľ a Dobrý 

Potok. Chalupári nechávajú vrecia s odpadom pred chalupami a zver to roznáša po okolí, ďalej mal 

otázku či obec robí deratizáciu obecnej kanalizácie. 

Starosta odpovedal - 1-krát za 5 rokov na pokyn prevádzkovateľa /Ing.Herchlová / 

Ing. Michalove D. - mal otázku, či obec neuvažuje s rozšírením kamerové systému pri vstupe a výstupe 

z obce.  

Starosta odpovedal- zatiaľ sme o tom neuvažovali, teraz nie sú žiadne projekty na kamerový systém,  

môžeme sa o tom poradiť s odobrníkom  

Semerák J. - v mene občanov poďakoval za opravu lavičky cez Ipeľ pri lesnej správe, bolo by potrebné 

ešte  upraviť výjazd z lavičky smerom do Salaša, aby nedošlo k úrazu. Navrhol umiestniť  smetné koše 

na Družstevnú ulicu, nakoľko sú všade rozhádzané obaly z potravín 

Starosta obce – informoval na záver poslancov o stretnutí s manželmi Sekáčovcami a ich ponuke na 

odpredaj pozemkov / záhrady pri Ipli/ v časti Huta 

 

 

17. Rekapitulácia  uznesení 

 

Predseda návrhovej komisie Bc. Jozef Starove  prečítala prijaté uznesenie č. 6/2021 

 



 

 

 

 

Uznesenie č. 6/2021 

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

 

1. Berie na vedomie: 

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Informáciu starostu obce o delegovaní členov do RŠ pri ZŠ Málinec v zložení: 

        1. Ing. Igor Lacko ,  2. Mgr. Peter Turic,  3. Bc. Ivan Karlík , 4. Ján Kvasnica 

    c/ Informáciu starostu obce o delegovaní člena do RŠ pri MŠ Málinec zástupcu zriaďovateľa –   

        Ing.Igora Lacka 

    d/ Stanovisko hlavného kontrolóra k RO č.4/2021 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 18.11.2021 

    e/ Žiadosť Jána Najmajera bytom Málinec, Mlynská 511/17 

    f/ Informáciu starostu obce o možnosti prijatia úveru na rekonštrukciu bytovách domov 510,511 

 

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ing. Dušan Michalove 

                                                 2. Mgr. Peter Turic 

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

                                                       členovia – Andrea Mužíková, Ján Semerák 

    c/ Dodatok  č.5 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú   

        úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec 

    d/ VZN obce Málinec č. 2/2021 o určení spádovej  MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

    e/ VZN obce Málinec č. 3/2021 o určení školského obvodu pri ZŠ v Málinci 

    f/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.9.2021 

    g/ Rozpočtové opatrenie č.4/2021 k aktualizácii rozpočtu obce Málinec k 18.11.2021  

    h/ Žiadosť Zory Balogovej bytom Mlynská 510/15, Málinec o výmenu WC 

  ch/ Žiadosť Jakuba Kocku bytom Sklárska 380/9, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov  

    i/ Dotáciu pre Mikroregión Hornohrad ISC Málinec vo výške 556,-- € na úhradu fa č.0000021193        

       v sume 506,-- € a nákup potravín , čistiacich a hygienických prostriedkov v sume 50,--€ 

    j/ Zníženie dotácie pre DHZ Málinec o sumu 2.000 € za podmienky, že bude využitá na opravu  

       budovy Hasičskej zbrojnice 

 

3. Ukladá: 

    a/ OcÚ, uzatvoriť písomnú dohodu podľa bodu 2/d tohto uznesenia  

        Termín: 11/2021 

    b/ OcÚ, uzatvoriť písomnú dohodu podľa bodu 2/e tohto uznesenia 

        Termín: 11/2021  

    c/ OcÚ, zabezpečiť výmenu WC podľa bodu 2 /h tohto uznesenia  

        Termín: 31.12.2021 

    d/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu pre ISC Málinec podľa bodu 2/i tohto uznesenia  

        Termín: 11/2021  

    e/ OcÚ, zabezpečiť nákup materiálu podľa bodu 2/j tohto uznesenia 

        Termín? 31.12.2021 

    f/ OcÚ, poveriť hlavného kontrolóra obce k vypracovaniu stanoviska k prijatiu úveru na rekonštrukcu 

        bytových domov 510,511 podľa bodu 1/f tohto uznesenia 

        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 

    g/ OcÚ, vyžiadať kalkuláciu úveru v inej banke  k rekonštrukcii bytových domov 510,511 

        Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ  

 



 

 

 

 

 

 

4. Neschvaľuje: 

    a/ Prenájom nehnuteľnosti vedenej na LV č. 742, parcela č. 838/1 zastavané plochy a nádvoria,  

        nachádzajúcej sa v k.ú. Málinec o výmer 9 m2 pre Elenu Findrovú bytom Málinec, Hlavná 6/13, 

        z dôvodu nedodržania minimálnej vzdialenosti / ochranné pásmo/ 2m od plynovodu 

         

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené o  18.50  hod. 

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

na Obecnom úrade v Málinci.  

 

 

 

 

    I. overovateľ:                                                                  II. overovateľ : 
                    Ing. Dušan Michalove                                                  Mgr. Peter Turic 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

                  

                                                          zapísala: Milota Janštová 

   

 

 


