
Z ápi s ni ca

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 17.2.2022
 



Zápisnica
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 17.2.2022

Prítomní: 
       1. Juraj Janšto
       2. Bc. Ivan Karlík
       3. Ing. Dušan Michalove
       4. Andrea Mužíková
       5. Mgr. Peter Turic 
       6. Ján Kvasnica
       7.  Ján Semerák
       8. Jaroslava Kminiaková
       
Neospravedlnení: Bc. Jozef Starove
Hlavný kontrolór obce: Dajana Čičmancová – ospravedlnená 
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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
6. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2021
7. Návrh na vyradenie majetku a schválenie vyraďovacej a likvidačnej komisie
8. Návrh VZN č. 1/2022 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2022
9. Stanovenie  výšky dotácie na záujmovú činnosť pre deti 5 – 15 rokov na rok 2022
10. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021  
11. Prenájom nehnuteľností
12. Prejednanie došlých žiadostí
13. Prejednaie nájomných zmlúv v bytových domoch Družstevná 515/21, Na štadióne 130/2
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:     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. Ing. Dušan Michalove
                                                                                                          2. Andrea Mužíková
Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky
Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh? 
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:       za: 8          proti:  0              zdržal sa: 0 
Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/a
Overovateľov zápisnice: 1. Ing. Dušan Michalove
                                          2. Andrea Mužíková

3. Voľba návrhovej komisie 
     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 
Predseda: Ján Kvasnica
Členovia: Ján Semerák, Mgr. Peter Turic
Pripomienky neboli.
Starosta obce dal hlasovať kto je za uvedený návrh?  
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/b návrhovú 
komisiu v zložení: predseda- Ján Kvasnica,     členovia – Ján Semerák
                                                                                                                  Mgr. Peter Turic
4. Plnenie uznesení OZ
- predkladal starosta obce
Na zasadnutí OZ 10.12.2021 bolo prijaté uznesenie č. 7/2021, kde v bode 3 bolo uložené:
a/ OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle VZN č.4/2021, podľa bodu 2/d tohto uznesenia- plní sa
b/ OcÚ, riadiť sa Plánom investičných akcií podľa bodu 2/g tohto uznesenia  - plní sa
c/ OcÚ, poskytovať dotácie podľa bodu 2/h tohto uznesenia- úloha trvalá, 
d/ OcÚ, poskytnúť dotácie podľa bodov 2/ch a 2/i tohto uznesenia - splnené
e/ OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu podľa bodu 2/j tohto uznesenia – plní sa 
f/ OcÚ, zabezpečiť odpredaj nehnuteľností podľa bodu 2/k a 2/l tohto uznesenie a zverejniť kúpno-
    predajnú zmluvu na webe – splnené, zmluvy sú zavkladované na Okresnom úrade-odbore katastra 
g/ OcÚ, vypracovať kúpno-predajnú zmluvu podľa bodu 2/m tohto uznesenia- Felíciu sme dali zošrotovať, 
vyplatili nám 90,--€, bolo to pre obec najefektívnejšie
h/ OcÚ, zabezpečiť použitie fondu prevádzky a opráv podľa bodu 2/n tohto uznesenia - splnené
ch/OcÚ, uzavrieť zmluvu o úvere podľa bodu 2/o tohto uznesenia – splnené, zmluva je podpísaná, 
     zverejnená na webe, do 30.4.2022 budeme mať finančné prostriedky na účte
  i/OcÚ, zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu podľa bodu 2/o tohto uznesenia – zabezpečujeme, 
    do septembra by mali byť práce zrealizované
Poslanci nemali žiadne pripomienky k tomuto bodu programu. 
Uznesením č. 1/2022, v bode 1/a poslanci jednohlasne  vzali na vedomie informáciu  starostu obce    o 
plnení uznesení OZ. 

5.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
     Podrobnú správu písomne vypracovala p.Dajana Čičmancová, hlavný kontrolór obce, ktorá nebola 
prítomná na zasadnutí OZ z dôvodu karantény covid-19. Správa zahŕňa obdobie od 1.10. do 31.12.2021. 
Poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky 
Uznesením č. 1/2022, v bode 1/b poslanci jednohlasne  vzali na vedomie  správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1.10.2021 do 31.12.2021.



6. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2021

    Písomne vypracovala Mgr. Ružena Grulišová, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na 
zasadnutie OZ a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Majetok obce tvoria:
                                                                                              celková hodnota k 31.12.2021
pozemky: 031                                                                       152.851,07 €
budovy a stavby: 021                                                        4.759.016,27 € 
kultúrne pamiatky: 032                                                          17.574,99 €
stroje,prístroje a zariadenia:                                                194.415,47 €
dopravné prostriedky: 023                                                  256.415,64 €
dlhodobý drobný hmotný majetok: 028                                46.060,28 €
majetok vedený na podsúvahovom účte 752:                     240.911,31 €
zásoby: 112                                                                                317,63 €
Nehmotný investičný majetok obec nemá.
Celkový stav hmotného  majetku obce k 31.12.2021 predstavuje sumu 5.650.987,67 €. 
V tejto sume nie je započítaný finančný majetok obce / účet 063 /, nedokončené investície / účet 042 /,
analytické účty 756 majetok vo výpožičke / matrika, Materská škola / suma majetku na týchto účtoch je 
súčasťou dokladovej inventúry.
Poslanci nemali žiadne pripomienky 
Uznesením č. 1/2022, v bode 1/c poslanci jednohlasne vzali na vedomie správu o stave majetku obce 
Málinec k 31.12.2021. 

7. Návrh na vyradenie majetku a schválenie vyraďovacej a likvidačnej komisie 
- písomne vypracovala Mgr. Grulišová, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na OZ a tvorí tiež
prílohu tejto zápisnice. Návrh na vyradenie je podrobne vypracovaný tabuľkovou formou, celková hodnota 
inventára na vyradenie predstavuje čiastku 7.153,56 € €.
Janšto J. - v návrhu na vyradenie sú 2 altánky- mal otázku, či obec preberá po zapožičaní stav altánkov
starosta odpovedal-  sú to altánky zakúpené v rokoch 2017 a 2018, boli poškodené pri búrke a vetre, nové 
altánky / 4 x 6 m / nezapožičiavame. 
Viac pripomienok nebolo 
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného 
majetku obce Málinec zisteného pri inventarizácii k 31.12.2021 ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0
/Ing. Michalove Dušan nebol prítomný pri hlasovaní / 
Starosta   skonštatoval,   že   poslanci     schválili   uznesením   č.   1/2021   v bode   2/c  návrh  na   vyradenie
poškodeného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec zisteného pri   inventarizácii k 31.12.2021.

Poslancom bol predložený písomne aj návrh členov vyraďovacej a likvidačnej komisie :
Vyraďovania komisia: Janšto Juraj, Ingrida Lacková, Kminiak Dušan
Likvidačná komisia:    Bc. Jozef Starove, Jaroslava Kminiaková, Július Paprnák
Poslanci  nemali k návrhu žiadne pripomienky
Starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bolo schválené zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie v zmysle 
predloženého návrhu?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8     proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/d
Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne:
Vyraďovacia komisia: Juraj Janšto, Ingrida Lacková, Dušan Kminiak 
Likvidačná komisia: Bc. Jozef Starove, Jaroslava Kminiaková, Július Paprnák



Zároveň bolo uložené v bode 3/a OcÚ, vyraďovacej a likvidačnej komisii previesť vyradenie a 
likvidáciu prebytočného majetku obce Málinec, podľa podľa bodu 2/c  tohto uznesenia
Termín: 05/2022

8. Návrh VZN č. 1/2022 o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského
    zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2022

Písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, poslancom bol materiál zaslaný spolu s pozvánkou na OZ 
a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. 
Starosta obce uviedol, že VZN musíme mať prijaté zo zákona. Toto VZN má význam pre mestá, kde je viac 
škôl, aby dotácie boli rozdelené rovným dielom. Návrh VZN bol zverejnený 1.2.2022, po schválení OZ bude
opäť zverejnený na 15 dní a následne nadobudne účinnosť.
Poslanci nemali žiadne pripomienky
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bolo schválené  VZN č. 1/2022 o  určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2022 ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/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,   zároveň   bolo   uložené   v  bode   3/b  OcÚ,
zabezpečiť dotáciu na prevádzku a mzdy podľa bodu 2/e tohto uznesenia   Termín: rok 2022

9. Stanovenie  výšky dotácie na záujmovú činnosť pre deti 5 – 15 rokov na rok 2022
- predkladal starosta obce
V minulom roku bola schválená dotácie vo výške 30 €/1 dieťa,  starosta doporučil  poslancom ponechať
výšku dotácie na úrovni minulého roku. 
Mgr. Jablonský Ľ.- uviedol, že výška dotácie je primeraná nákladom. V roku 2021 bola časť dotácie vrátená
obecnému úradu z dôvodu covidu. Súhlasí s návrhom 30 €/1 dieťa
Mgr. Turic P. - doporučuje ponochať výšku dotácie 30 €/1 dieťa
Ing. Michalove Iveta-pre informáciu uviedla, že MŠ bola v r.2021  s 5 deťmi na zmrzlinu a zakúpili si
hračky
Viac pripomienok nebolo
Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená výška dotácie pre záujmové vzdelávanie                  a
činnosť detí od 5 –15 rokov pre rok 2022 vo výške 30,-- € na dieťa s trvalým pobytom v Málinci ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  7       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/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, zároveň bolo uložené v bode 3/c  OcÚ, zabezpečiť dotáciu podľa
bodu 2/f tohto uznesenia                        Termín: rok 2022 

10. Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
        písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta, materiál dostali poslanci 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 k 31.12.2021 ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta   skonštatoval,   že   poslanci     jednohlasne   schválili   uznesením   č.   1/2022   v bode   2/g   plnenie
rozpočtu obce k 31.12.2021.



Súčasťou tohto bodu programu bolo aj Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č.6/2021,
ktoré písomne vypracovala Ing. Michalove Iveta a poslancom bolo predložené priamo na zasadnutí OZ   a
tvorí prílohu tejto zápisnice .
Starosta obce informoval poslancov, že sme sa zapojili do výzvy na miestne komunikácie kde  sme boli
úspešní a získali  dotáciu vo výške 193.482,-- €. Zmluva je podpísaná, VO už prebehlo , budeme robiť
Potočnú ulicu a Pánsku cestu+ úsek popred skláreň až ku bufetu. Vklad obce je 10 tis. €. 
Ing. Michalove D. - treba upozorniť občanov na prípojky ku pozemkom kým nie je urobená cesta
Janšto J. - mal otázku, či sa bude na Potočnej ulici dvíhať výpust do Ipľa?
Starosta odpovedal – zospáduje sa to tak, aby to bolo funkčné, je to zahrnuté do rozpočtu 
Janšto J. - upozornil na popraskaný asfalt na Vrecovej ulici- bolo by to potrebné pozalievať
starosta uviedol, že najhoršia je Okružná ulici ale aj na Mlynskej ulici sú už praskliny. Poradíme sa 
a zatrieme praskliny na cestách
Ing. Michalove D. - mal otázku, či sa na Potočnej ulici bude zalievať čadičový obrubník na chodníku popri
Ipli
starosta odpovedal, že sa to bude zalievať
Viac pripomienok nebolo
Uznesením č. 1/2022, v bode 1/d poslanci jednohlasne vzali na vedomie Rozpočtové opatrenie starostu
obce Málinec č. 6/2021.

11. Prenájom nehnuteľností
      - predkladal starosta obce 

a/ Elena Findrová Málinec, Hlavná 6/13 – žiadosť o prenájom pozemku
     Žiada o prenájom časti pozemku z CKN p.č. 818/2- zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Málinec vedenej
na LV č. 742 o výmere 9 m2 na umiestnenie typizovaného plechového záhradného domčeka o rozmeroch
3x3 m.
Starosta obce uviedol, že OZ musí vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti a na nasledujúcom zasadnutí
schváli prenájom v zmysle predloženej ponuky.
Poslanci  nemali  žiadne  pripomienky,  starosta  dal  hlasovať,  kto  je  za  to,  aby  bol  vyhlásený  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 ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne uznesením č. 1/2022 v bode 4/a vyhlásili 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,   zároveň  uložili   v  bode  3/d  OcÚ,  vyhlásiť  zámer podľa  bodu 4/a   tohto
uznesenia.                  Termín: 2/2022

b/ Vladimír Semerák Málinec, Stupník 374/2- žiadosť o prenájom pozemku 
     Žiada o prenájom pozemku orná pôda parc.č.1564/1 o výmere 36054 m2, vedeného na LV č. 749        v
k.ú.  Málinec,  ktorého vlastníkom je obec Málinec.  Pozemok chce využívať na poľnohospodárske účely.
Starosta uviedol, že mu končí prenájom uvedeného pozemku, ktorý plánuje naďalej užívať. 
OZ musí  vyhlásiť  zámer na prenájom nehnuteľnosti  a  následne na  nasledujúcom zasadnutí  prenájom v
zmysle predloženej ponuky. 
Poslanci  nemali  žiadne  pripomienky,  starosta  dal  hlasovať,  kto  je  za  to,  aby  bol  vyhlásený  zámer  na
prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č. 742 parc.č. 1564/1 – orná pôda 
o výmere 36054 m2 ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne uznesením č. 1/2022 v bode 4/b vyhlásili zámer



na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č. 749, parc.č. 1564/1 – orná pôda
o výmere 36054 m2, zároveň uložili v bode 3/e OcÚ, vyhlásiť zámer podľa bodu 4/b tohto uznesenia
Termín: 02/2022

12. Prejednanie došlých žiadostí
      - predkladal starosta obce
a/  Jakub Bary Málinec, Stupník 374/2 – žiadosť o pridelenie nájomného bytu
       Žiada o  pridelenie  nájomné bytu  v bytovom dome 515/21,  spĺňa  podmienky zaradenia  žiadosti  do
poradovníka uchádzačov o byty. 
Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená žiadosť
Jakuba Baryho bytom Stupník 374/2 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/h žiadosť
Jakuba Baryho bytom Stupník 374/2 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov.

b/ Ján Trčan Málinec, Nová 501/10 – žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
   Žiada  o  pridelenie  1-3  izbového  bytu  v  obci  Málinec,  spĺňa  podmienky  na  zaradene  žiadosti  do
poradovníka uchádzačov o byty.
Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená žiadosť
Jána Trčana bytom Nová 501/10 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/ch
žiadosť Jána Trčana bytom Nová 501/10 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov .

c/ Michaela Farkašová Málinec, Sklárska 389/7 – žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
   Žiada  o  pridelenie  1-3  izbového  bytu  v  obci  Málinec,  spĺňa  podmienky  na  zaradene  žiadosti  do
poradovníka uchádzačov o byty.
Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať, kto je za to, aby bola schválená žiadosť
Michaely Farkašovej bytom Sklárska  389/7 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov? 
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta   skonštatoval,   že   poslanci     jednohlasne   schválili   uznesením   č.   1/2022   v bode   2/i  žiadosť
Michaely Farkašovej bytom Sklárska  389/7 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov.

13. Prejednaie nájomných zmlúv v bytových domoch Družstevná 515/21, Na štadióne 130/2
- predkladal starosta obce , uviedol, že zmluvy na  prenájom bytov v bytových domoch Na štadióne 130/2 a
Družstevná 515/21  sú platné do 31.3.2022. 
Bytový dom Na štadióne 130/2 – prebehlo vyúčtovanie,  nedoplatky sú v troch bytoch,  nie sú vysoke,
nájomníci  ich  budú  splácať  v  mesačných  splátkach.  Starosta  obce  informoval  poslancov,  že  Ján  Šuľaj
zomrel,  nájomnú zmluvu bola uzavretá  s  p.  Darinou Maslágovou,  ktorá má v byte trvalý pobyt  a  bola
uvedená na evidenčnom liste v byte č.5. 
Starosta doporučil poslancom predĺžiť nájomné zmluvy všetkým nájomníkom do 31.3.2023.
Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prenájom v bytovom
dome Na štadióne 130/2 do 31.3.2023 nasledovným nájomníkom:
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



Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/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

Bytový dom Družstevná 515/21 – nie sú problémy s platením nájomného, zatiaľ nemáme vyúčtovanie ale
pokiaľ  by  vznikli  nedoplatky,  budú ich  nájomníci  splácať  mesačne.  Starosta  obce  doporučil  poslancom
predĺžiť nájomné zmluvy na ďalší rok.
Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený prenájom 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
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/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
Zároveň uložili v bode 3/f  OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov podľa bodov 2/j a 2/k tohto uznesenia
Termín: 04/2022

14. Rôzne
- predkladal starosta obce

a/ ÚP obce Málinec- čistopis – starosta informoval, že v júni 2022  budeme schvaľovať na zasadnutí OZ
územný plán- čistopis. Je možné získať dotáciu na čistopis ÚP z Ministerstva dopravy- maximálna suma je
80 % zo sumy 1700 € . Žiadosť budeme zasielať budúci týždeň. Prílohou je výpis uznesenia, kde OZ súhlasí
s procesom obstarávania a schvaľovania  územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce  Málinec,
ktorý potrvá najviac tri roky od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie ako i schválenie podania 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. 
Poslanci nemali  pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za schválenie podania   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. ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/l podanie 
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. 
Ďalej  da  starosta  hlsovať  o  súhlase  s  procesom  obstarávania  a  schvaľovania  územnoplánovacej
dokumentácie  -  Územný  plán  obce  Málinec,  ktorý  potrvá  najviac  tri  roky  od  uzatvorenia  Zmluvy  o
poskytnutí dotácie ?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne uznesením č. 1/2022 v bode 5 súhlasili s procesom 
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Málinec, ktorý 
potrvá najviac tri roky od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí dotácie, zároveň uližili v bode 3/g  OcÚ, 
zabezpečiť podanie žiadosti podľa bodu 2/l tohto uznesenia         Termín: 02/2022



b/ Dodatok č.3 k Vnútornej smernici – cenník služieb za služby poskytované OÚ v Málinci 
Jedná sa o doplnenie cenníka bod 4. Pohrebné a cintorínske služby – za ozvučenie smútočného obradu 
mimo Domu smútku v sume 20,--€ a to z dôvodu , že počas covidu prebiehali pohreby pred domom smútku 
prípadne nad hrobom a bolo potrebné zabezpečiť toto ozvučenie prenostnou aparatúrou. Uvedený poplatok 
nemáme zahrnutý v cenníku. 
Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby bol schválený Dodatok č.3 k Vnútornej
smernici – cenník služieb za služby poskytované OÚ v Málinci?
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta skonštatoval, že poslanci  jednohlasne schválili uznesením č. 1/2022 v bode 2/m Dodatok č.3 k
Vnútornej smernici – cenník služieb za služby poskytované OÚ v Málinci , zároveň uložili v bode 3/h
OcÚ, inkasovať poplatky podľa bodu 2/m tohto uznesenia        Termín: trvalý

c/ Čadičové obrubníky –  starosta informoval poslancov, že na zbernom dvore v Stupníku sú uskladnené
čadičové obrubníky, ktoré ostali po rekonštrukcii chodníkov. Pokiaľ by občania mali záujem, môžeme ich
odpredať. OZ stanoví uznesením cenu a občania si môžu vybrať, aký budú potrebovať. Je tam viac druhov
obrubníkov. Starosta obce navrhol stanoviť cenu za kus. Zároveň prečítal zápis stavebnej komisie, ktorá
navrhuje stanoviť cenu 100 € za  m3 z toho dôvodu, že tieto obrubníky sú rôznych tvarov. 
Poslanci sa v diskusii zhodli v názore, že treba stanoviť cenu za bežný meter a navrhli sumu 5,-€/bm.
Starosta dal hlasovať o uvedenej sume.
Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:      Za:  8       proti: 0           zdržal sa:  0
Starosta   skonštatoval,   že   poslanci     jednohlasne   schválili   uznesením   č.   1/2022   v bode   2/n   predaj
čadičových obrubníkov v cene 5,--€/bm. 

15. Diskusia

Kminiaková J. - tlmočila pripomienku občanov, či obec bude zabezpečovať nádobu na zber 
                            zálohovaných fliaš ?
Starosta odpovedal – keď má prevádzka 300 m2, je povinná zabezpečiť zbernú nádobu na zálohované 
                                 fľase 
Bc. Karlík I. - na vysvetlenie uviedol, že aj prevádzka do 300 m2 môže zabezpečovať tento zber, 
najlacnejší stroj však stojí cca 12.tis. € alebo predajňa bude mať skener, fľaše sa tam budú skladovať nesmú
sa však poškodiť, pretože ich nezoberú a predajňa prerobí 0,15 € za fľašu 
Starosta uviedol, že sú to nedomyslené veci, obec však  nemá povinnosť zabezpečiť zbernú nádobu
Ing. Michalove D. - tieto zberné nádoby by mal poskytnúť štát , obec by poskytla priestor na ich 
umietnenie. Do budúcna však teba vyvinúť iniciatívu, aby v obci bolo takého zariadenie. Ďalej uviedol, že
by bolo potrebné upozorniť SVP š.p. na čistenie rieky Ipeľ pretože sa opäť vytvárajú sa ostrovčeky
starosta odpovedal – na upozornenie obce reagovali tým, že prietok Ipľa je dobrý
Janšto J. - upozornil na drevokaznú hubu, ktorá sa rozširuje v drevených hranoloch v štíte zvoničky, bolo by
dobré,  aby to  prišli  pozrieť  z  Pamiatkového úradu.  Ďalej  poukázal  na skládku odpadu,  ktorú vytvárajú
občania na prašnej ceste pri zákrute.
Starosta uviedol,že odpad tam vozia niektorí občania z horného konca obce,niektorí boli upozornení
Kvasnica J.- na Ulici za lesami pri dome Ing.Melichovej je sadnutý kanalizačný poklop 
starosta uviedol, že to budeme robiť, dáme tam prstenec a zaasfaltujeme to 
Kvasnica J. - na Podhradskej ulici pri dome p.Ľuptáka je vymytý priestor na panalovej ceste, bolo by dobré
to vyrovnať. Ďalej upozornil na zlý stav vchodových dverí na budove Pošty, treba ich opraviť 
alebo vymeniť za nové. 
Starosta uviedol, že je to budova obce a do budúcna plánujeme vymeniť okná + dvere za plastové 



Bc. Karlík I. - pripomenul, že Nadácia COOP Jednota  vyhlásila výzvu na podporu- je možné získať max.
6000 €, môžu sa tam zapojiť aj obce
starosta odpovedal, že už dva-krát sme sa zapojili do tejto výzvy, projekty robili pracovčníky KC , zapojila
sa obec, škola, ISC. Doteraz nevieme ako sa tam hlasuje, je to neprehľadné. Dostali sme odpoveď, že sme
neboli úspešní. 
Mgr.  Jablonský  Ľ.  -  uviedol,  že  je  tam zlá  komunikácia,  nikto  nevie  kto bude hlasovať,  kde  sa  bude
hlasovať. 
Bc. Karlík I. - na ceste smerom do Salaša  v časti pri záhrade p.Bitalu chýba zábradlie popri Ipľu, úsek je
dosť nebezpečný 
starosta odpovedal- nie je to problém, budeme to riešiť- pôjde to pozrieť stavebná komisia
Mgr. Jablonský Ľ. -  uviedol, že od apríla 2022 má byť v platnosti novela zákona o VO, bude potrebné
upraviť smernicu, nakoľko ZŚ sa musí riadiť podľa smernice obce.
Starosta uviedol, že obec musí mať vypracovanú novú smernicu v zmysle schválenej novely, do
najbližšieho zasadnutia OZ ju pripravíme na schválenie.
Semerák J. - pod kontajner na sklo v Okružnej ulici treba dať betónové kocky alebo panel, keď je plný zle
sa s ním robí pri vývoze. Ďalej poukázal na zlý stav mostíka pred domom p.Ľubomíra Šnúrika, kde je diera v
rúre. V Okružnej ulici je viac takých častí, ktoré do budúcna by to bolo potrebné riešiť.  
Starosta odpovedal- pod kontajenr na sklo dáme betónové kocky aby bola pevná plocha, čo sa týka mostíka,
rúra je nad úrovňou cesty, asfaltu bola daná len tekná vrstva a tá nedrží, budeme sa tým 
zaoberať.

16. Rekapitulácia uznesení

Predseda návrhovej komisie Ján Kvasnica prečítal prijaté uznesenie č. 1/2022

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



17. Záver
      Starosta obce Ing. Igor Lacko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.             
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené  o  18.00  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                                                       Andrea Mužíková                                        

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

                 
                                                          zapísala: Milota Janštová
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