
Uznesenie č. 1/2022 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 17. februára 2022 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021 

    c/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2021 

    d/ Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č. 6/2021 

 

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ing. Dušan Michalove 

                                                 2. Andrea Mužíková       

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ján Kvasnica 

                                                       členovia – Ján Semerák, Mgr. Peter Turic 

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

        inventarizácii z  31.12.2021 

    d/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 

        Vyraďovacia komisia: Juraj Janšto, Ingrida Lacková, Dušan Kminiak 

        Likvidačná komisia: Bc. Jozef Starove, Jaroslava Kminiaková, Július Paprnák 

    e/ VZN č. 1/2022 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia 

        v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2022 

    f/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5-15 rokov pre rok 2022 vo výške 30,-- 

€ 

        na dieťa s trvalým pobytom v obci Málinec 

    g/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2021 

    h/ Žiadosť Jakuba Baryho bytom Stupník 374/2 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov 

  ch/ Žiadosť Jána Trčana bytom Nová 501/10 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov 

    i/ Žiadosť Michaely Farkašovej bytom Sklárska  389/7 o zaradenie do poradovníka na pridelenie 

bytov 

    j/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do 31.3.2023 nasledovným nájomníkom: 

       byt č. 1 – Jaroslav Gajdoš            byt č. 3 – Ján Kudzbeľ            byt č. 5 – Darina Maslágová 

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

   k/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2023 nasledovným nájomníkom: 

        byt č. 1- Júlia Farkašová            byt č. 3 - Mário Oláh                 byt č. 5 – Dušan Farkaš 

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

                                                                                                              byt č. 7 – Denisa Čunková 

    l/ Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Územný plán obce Málinec – čistopis v zmysle 

       uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 2015 zo dňa 18.6.2020, článok V. 

   m/ Dodatok č.3 k Vnútornej smernici – cenník služieb za služby poskytované OÚ v Málinci   

    n/ Predaj čadičových obrubníkov v cene 5,--€/bm 

 

3. Ukladá: 

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

       tohto uznesenia 

       Termín: 05/ 2022 

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

       Termín: rok 2022 

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

       Termín: rok 2022 



 

   d/ OcÚ, vyhlásiť zámer podľa bodu 4/a tohto uznesenia 

       Termín: 2/2022 

   e/ OcÚ, vyhlásiť zámer podľa bodu 4/b tohto uznesenia 

       Termín: 02/2022 

   f/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov podľa bodov 2/j a 2/k tohto uznesenia 

       Termín: 04/2022 

   g/ OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti podľa bodu 2/l tohto uznesenia 

       Termín: 02/2022 

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

       Termín: trvalý 

 

4. Vyhlasuje: 

     a/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č. 742, parc.č. 818/2-zastavané 

         plochy a nádvoria o výmere 9 m2 

     b/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č. 749, parc.č. 1564/1 – orná   

         pôda o výmere 36054 m2 

 

 

5. Súhlasí: 

    S procesom obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce 

    Málinec, ktorý potrvá najviac tri roky od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie 

 

 

V Málinci, 18.2.2022 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                                        Ing. Igor Lacko 

                                                                                                          starosta obce 


