
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ápi s ni ca 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 23.6.2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápisnica 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  v Málinci, konané dňa 23.6.2022 

 

Prítomní: 

       1. Juraj Janšto 

       2.  Mgr. Peter Turic 

       3. Ing. Dušan Michalove 

       4. Bc. Jozef Starove 

       5. Ján Kvasnica 

       6.  Ján Semerák 

       7. Jaroslava Kminiaková 

       8. Andrea Mužíková 

        

Ospravedlnení:  Bc. Ivan Karlík                  , 

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,  

ktorý bol uvedený v pozvánke na OZ a po konzultáciis hlavným kontrolórom obce navrhol bod č.8 

vypustiť. Zároveň upravil znenie bodu č.11 a to: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 

vleku-TATRAPOMA. Poslanci nemali k uvedenému návhu pripomienky 

 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Plnenie uznesení OZ 

5. Informácia o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku 

6. Prejednanie výšky stočného na rok 2022 

7. Záverečný účet obce na rok 2021 

8. Rozpočtové opatrenie č.1/2022- aktualizácia rozpočtu k 23.6.2022 

9. Prenájom nehnuteľností 

10. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj lyžiarskeho vleku Tatrapoma 

11. Prejednanie došlých žiadostí 

12. Stanovenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Málinec na volebné obdobie 2022-2026 

13. Stanovenie počtu poslancov OZ v Málinci na volebné obdobie 2022-2026 a počtu volebných 

obvodov 

14. Rôzne   

15. Diskusia 

16. Rekapitulácia uznesení 

17. Záver 

 

Starosta obce dal hlasovať, kto je za to, aby sa zasadnutie OZ riadilo  programom ? 

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. Andrea Mužíková 

                                                                                                          2. Bc. Jozef Starove 

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. 3/2022 v bode 2/a 

Overovateľov zápisnice: 1. Andrea Mužíková 

                                          2. Bc. Jozef Starove 

 

3. Voľba návrhovej komisie 

     Starosta obce predložil návrh na zloženie návrhovej komisie: 

Predseda: Mgr. Peter Turic 

Členovia: Bc. Ing. Dušan Michalove, Ján Semerák 

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. 3/2022 v bode 2/b 

návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Peter Turic,     členovia – Ing. Dušan Michalove 

                                                                                                                       Ján Semerák 

 

4. Plnenie uznesení OZ 

- predkladal starosta obce 

Na zasadnutí OZ 21.4.2022 bolo prijaté uznesenie č. 2/2022, kde v bode 3 bolo uložené: 

a/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu pre Elenu Findrovú na prenájom pozemku - splnené 

b/ OcÚ,vypracovať nájomnú zmluvu pre Vladimíra Semeráka na prenájom pozemku- splnené 

c/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľností podľa bodu 4/a, 4/b, 4/c – splnené, ponuky budú    

     predmetnom dnešného zasadnutia v bode č.9 

d/ OcÚ, pripraviť možný odpredaj lyžiarskeho vleku – splnené, na dnešnom zasadnutí sa tým budeme 

zaoberať v bode č. 10 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k tomuto bodu programu. 

Uznesením č. 3/2022, v bode 1/a poslanci jednohlasne  vzali na vedomie informáciu  starostu obce    

o plnení uznesení OZ. 

 

5. Informácia o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku 

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

zasadnutia vyraďovacej komisie, ktorá sa konala dňa 9.5.2022   ako i zasadnutia likvidačnej komisie, 

ktorá sa konala dňa 30.5.2022. Obe zápisnice tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

Uznesením č. 3/2022 vzalo OZ na vedomie v bode 1/b Informáciu o vyradení a likvidácii 

neupotebiteľného a prebytočného majetku obce Málinec. 

 

 

6. Prejednanie výšky stočného na rok 2022 

     

- prehľad nákladov a tržieb za rok 2021 písomne vypracovala Mgr. Faťarová, poslancom bol materiál 

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

2021 boli 36.159,38€ ,  príjmy 31.515,16 € , rozdiel predstavuje sumu 4.644,22 €. Starosta podrobne 



okomentoval predložený materiál uviedol, že máme z ÚRSO schválenú výšku stočného pre PO a FO 

0,95 €/m3. Pre PO účtujeme 0,85 € a pre FO -0,95 €/m3. 

Bc. Starove J. - navrhol ponechať sumy na úrovni roku 2021 pre PO aj FO a zároveň doporučil prehľad 

nákladov zverejniť do Málinského hlásnika, by boli aj občania informovaní 

Poslanci nemali k výške stočného žiadne pripomienky, súhlasili s týmto návrhom 

Starosta dal hlasovať kto je za to, aby bola schválená výška stočného pre rok 2022 pre PO 0,95 €/m3  a 

pre FO 0,85 €/m3 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 2/c 

výšku stočného pre rok 2022 nasledovne: 1. Právnické osoby  0,95 €/m3 

                                                                       2. Fyzické osoby      0,85 €/m3 

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

Termín: trvalý 

 

 

7. Záverečný účet obce na rok 2021 

 

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

tiež prílohu zápisnice. Hlavný kontrolór obce Dajana Čičmancová vypracovala stanovisko                       

k záverečnému účtu za rok 2021, ktoré poslanci dostali písomne spolu s pozvánkou na OZ a tvorí prílohu  

zápisnice. 

K záverečnému účtu obce zasadla aj Finančná komisia dňa 20.6.2022,  Ing. Michalove Dušan predseda 

komisie prečítal zápis zo zasadnutia. 

Komisia prešla rozbor plnenia príjmov a výdavkov, ktorý vychádza z plnenia rozpočtu obce k 

31.12.2021, venovala sa zhodnoteniu použitia prebytku z hospodárenia roku 2021, kde sú zároveň 

uvedené aj všetky dotácie , ktoré prechádzajú do roku 2022 a v tomto roku sa použijú. Vyčíslený 

prebytok, ktorý je určený na tvorbu rezervného fondu v navrhovanej sume 30.059,09 € sa aj v zmysle 

návrhu aktualizácie rozpočtu k 23.6.2022 odporúča použiť nasledovne: vlastný vklad na rekonštrukciu 

kanalizácie v sume 7.000,--€, vlastný vklad na rekonštrukciu ciest 10.200,--€, na šatne na športovom 

areáli v sume 6.000,--€ a výstavbu plotu v cintoríne 6.859,09 €. Požitie a čerpanie fondov v roku 2021 

bolo v zmysle schválených uznesení OZ. 

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

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

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

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

Zároveň uskutočnila audit  v ZŠ a vypracovala správu nezávislého audítora, ktorá tiež tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

Hlavný kontrolór obce v zmysle §16 ods 10, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy odporúča OZ schváliť záverečný účet obce Málinec za rok 2021s výrokom: celoročné 

hospodárenie schvaľuje bez výhrad.   

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

rok 2021  nasledovne: 

       - tvorba Rezervného fondu v sume 30.059,09 € 

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

       - tvorba Fondu rozvoja bývania 64,46 € 

 

Zároveň predložil návrh na  schválenie použitia Rezervného fondu z roku 2021 na kapitálové výdavky 

nasledovne: 

 



       - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

          Málinec „ v sume 10.200,-- €   

       - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia futbalových šatní v obci Málinec „ 

          v sume 6.000,-- € 

       - výstavba plotu v cintoríne v sume 6.859,09 € 

       - rekonštrukcia kanalizácia v sume  7.000,-- € 

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

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

za rok 2021 bez výhrad, za rozdelenie prebytku rozpočtu obce Málinec za rok 2021 nasledovne:               

- tvorba Rezervného fondu v sume 30.059,09 € 

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

- tvorba Fondu rozvoja bývania 64,46 € 

ako i použitie Rezervného fondu z roku 2021 na kapitálové výdavky nasledovne: 

 - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Málinec „    

   v sume 10.200,-- €   

 - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia futbalových šatní v obci Málinec „ 

   v sume 6.000,-- € 

 - výstavba plotu v cintoríne v sume 6.859,09 € 

 - rekonštrukcia kanalizácia v sume  7.000,-- €  ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 

2/d  Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad 

2/e Rozdelenie prebytku rozpočtu obce Málinec za rok 2021 nasledovne: 

   - tvorba Rezervného fondu v sume 30.059,09 € 

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

   - tvorba Fondu rozvoja bývania 64,46 € 

2/f Použitie Rezervného fondu z roku 2021 na kapitálové výdavky nasledovne: 

     - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

        Málinec „ v sume 10.200,-- €   

   - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia futbalových šatní v obci Málinec „ 

      v sume 6.000,-- € 

   - výstavba plotu v cintoríne v sume 6.859,09 € 

   - rekonštrukcia kanalizácia v sume  7.000,-- € 

Zároveň OZ vzalo na vedomie v bode 

1/c Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2021 

1/d Správu nezávislého audítora individuálnej ročnej závierky za rok 2021 

1/e Správu nezávislého audítora individuálnej ročnej závierky ZŠ za rok 2021 

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

tohto uznesenia        Termín: rok 2022 

 

 

8. Rozpočtové opatrenie č.1/2022- aktualizácia rozpočtu k 23.6.2022 

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

a tvorí tiež prílohu tejto zápisnice. Hlavný kontrolór obce Dajana Čičmancová vypracovala písomne 

stanovisko k RO č.1/2022, ktoré tiež poslanci dostali písomne a tvorí prílohu  zápisnice. Hlavný 

kontrolór obce odporúča OZ v Málinci návrh zmeny rozpočtu /opatrenie č.1/2022/ na rok 2022 schváliť. 

K RO č.1/2022  zasadala aj finančná komisia dňa 20.6.2022, predseda komisie Ing. Dušan Michalove 

oboznámil poslancov so zápisom. 



Finančná komisia na základe predloženého RO č.1/2022 analyzovala dôvody zmien v príjmovej a 

výdavkovej oblasti a očakávaného vývoja. V príjmovej časti bež.rozpočtu sa dopĺňa do rozpočtu položka 

príjmu za nevýherné hracie automaty, znižuje sa položka príjmu za ubytovanie z dôvodu zreálnenia 

príjmu. Na základe skutočnosti sa rozpočtuje aj príjem za porušenie predpisov, náhrad poistného plnenia, 

dobropisy, vratky a refundácie. Uvedené príjmy predstavujú preplatenie nákladov z vlastných 

prostriedkov obce, ktoré obec vynaložila v r.2021. Do dotácií bež.rozpočtu bola dopracovaná dotácia na 

činnosť MOPS a mzdy preplácané cez úrad práce. V oblasti prenesených príjmov dotácií boli zreálnené 

dotácie na činnosť ZŠ a návrat pracovníčky TSP, čo sa prejaví aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Obec 

dostala dotáciu z VÚC na Jánske dni a letný tábor. Na zlepšenie činnosti DHZ prišla dotácia, ktorá bola 

zapracovaná do aktualizácie. Príjmová časť rozpočtu ZŠ sa zvyšuje o príjmy od FO za škodové udalosti a 

bola zapracovaná dotácia na projekt “Gramotnosť”. V príjmovej časti kapitálového rozpočtu sú v 

aktualizácii zohľadnené dotácie na rekonštrukciu autobusových zastávok a šatní na ŠA. Príjmové 

finančné operácie boli upravené o výšku nepoužitej dotácie v obci aj v škole z r.2021, ktoré prešli do 

roku 2022 v oblasti normatívnych prostriedkov a dopravného školy, činnosti TSP a KC, dotácie na stravu 

detí a prídavky na deti a rekonštukciu ciest. Zároveň je zohľadnená aj výška fondov vytvorených zo 

záverečného účtu za rok 2021. 

Vo výdavkovej časti boli zmeny v cenách PHM v oblastiach, kde je to predmetné. Pri výkonných a 

zákonodarných orgánoch je potrebné vyčleniť prostriedky na dopracovanie územného plánu a PHSR ako 

aj čerpanie PN-ky zamestnancov.  V oblasti matričnej činnosti na výrazný nárast výdavkov, ktorý je 

spojený s opravami v sobášnej miestnosti. V tejto súvislosti je potrebné oproti existujúcemu návrhu 

urobiť ešte jednu zmenu rozpočtu a to poníženie bežných výdavkov na nový koberec a zapracovanie 

tohto výdavku do kapitálovej časti rozpočtu, nakoľko koberec bol vo výške zodpovedajúcej 

kapitálovému výdavku. Ďalej je do aktualizácie rozpočtu zapracované splácanie úrokov z úveru na 

bytovky. V časti ochrany pred požiarmi je zapracovaná dotácia z DPO SR a presun medzi položkami 

materiálu a službami. Zvýšenie výdavkovej časti rozpočtu zohľadňuje aj výdavky na činnosť občianskej 

hliadky, opravy nábehov na chodníky na Potočnej ulici. Pri nakladaní s odpadmi je zohľadnená zvýšená 

cena PHM. Činnosť ČOV si vyžaduje zvýšené výdavky na externé služby. Pri ochrane prírody a krajiny 

je potrebné výdavky rozložiť aj na nákup náhradnej výsadby. Zvýšené náklady na verajné osvetlenie 

súvisia s ich opravami. V časti bytového hospodárstva sa uvažuje s nákupom nových dverí do bytovky a 

zreálňuje sa suma vynaložená na opravy strechy bytovky 515. Na športovom areáli je potrebné zvýšiť 

výdavky na opravy a služby. Po opätovnom uvoľnení Covidových opatrení sa rozbehli kultúrne akcie, 

bolo potrebné uvažovať aj o zvýšení kultúrnych služieb. V cintoríne sa plánuje realizovať oprava 

chodníkov, preto je potrebné zvýšiť aj výdavky na nákup materiálu vrátane dopravy a služieb s tým 

spojených. V MŠ úpravy rozpočtu súvisia s predĺžením projektu pedagogickej asistentky. ZŠ zapája do 

výdavkov nepoužité prostriedky minulého roku ak aj zaúčtovanie nepoužitých, vrátených dotácií do ŠR. 

Zo ŠJ odišla kuchárka do dôchodku a výdavky s tým spojené sú tiež zahrnuté v navrhovanej aktualizácii. 

V časti rodina a deti sa zapracoval výdavok na vrátenie nepoužitej dotácie na stravu detí. Výdavky na 

TSP zohľadňujú zvýšené náklady na činnosti súvisiace so zvýšením počtu zamestnancov. V kapitálovom 

rozpočte sa zreálňuje náklad na rekonštrukciu autobusových zastávok a ciest, rekonštrukciu bytoviek 

podľa uzavretých zmlúv. Na základe horespomenutého je potrebné do kapitálového rozpočtu zapracovať 

nákup koberca do sobášnej miestnosti. V časti športových služieb je zapracované projektové riešenie 

rekonštrukcie šatní na ŠA. Na základe požiadaviek občanov sa uvažuje aj s vybudovaním oplotenia 

cintorína. Výdavkové finančné operácie zohľadňujú splátky novoprijatého úveru na bytovky. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie RO č. 1/2022- aktualizácia rozpočtu k 23.6.2022  ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 

2/g  Rozpočtové opatrenie č. 1/2022- aktualizácia rozpočtu k 23.6.2022 , zároveň OZ vzalo na 

vedomie v bode 1/f stanovisko hlavného kontrolóra obce Málinec k RO č. 1/2022. 



 

9. Prenájom nehnuteľností 

- predkladal starosta obce 

Na predchádzajúcom zasadnutí OZ boli vyhlásené zámery na prenájom nehnuteľností, na základe 

ktorých boli na obecný úrad doručené cenové ponuky: 

 

a/ Alena Machalová Málinec, Sklárska 382/2- cenová ponuka na prenájom nehnuteľnosti  zapísanej na 

LV č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, za účelom umiestnenia garáže v 

sume 2,--€/m2/rok. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to aby bol schválený prenájom 

nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., 

zapísanej na LV č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, za účelom 

umiestnenia garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Alena Machalová, bytom Sklárska 382/2, 

Málinec na dobu určitú 10 rokov so začiatím nájmu od 1.7.2022. Výška nájomného je stanovená  vo 

výške 2,--€/m2/rok ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 

2/h prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 

Z.z., zapísanej na LV č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, za účelom 

umiestnenia garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Alena Machalová, bytom Sklárska 382/2, 

Málinec na dobu určitú 10 rokov so začiatím nájmu od 1.7.2022. Výška nájomného je stanovená 

vo výške 2,--€/m2/rok. 

 

b/ Zuzana Klefflerová Málinec, Sklárska 382/2 – cenová ponuka na prenájom  nehnuteľnosti vo 

vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z.,zapísanej na LV č. 742, parc.č. 

474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, za účelom umiestnenia drevárne a oplotenia pre 

hydinu v sume 2,--€/m2/rok. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to aby bol schválený prenájom 

nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z.,zapísanej na LV 

č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, za účelom umiestnenia drevárne a 

oplotenia pre hydinu vybranému záujemcovi, ktorý je Zuzana Klefflerová, bytom Sklárska 382/2, 

Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1.7.2022. Výška nájomného je stanovená vo výške 

2,--€/m2/rok ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 

2/ch prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 

Z.z.,zapísanej na LV č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, za účelom 

umiestnenia drevárne a oplotenia pre hydinu vybranému záujemcovi, ktorý je Zuzana Klefflerová, 

bytom Sklárska 382/2, Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1.7.2022. Výška 

nájomného je stanovená vo výške 2,--€/m2/rok 

 

c/  Zuzana Klefflerová Málinec, Sklárska 382/2 – cenová ponuka na prenájom  nehnuteľnosti  

zapísanej na LV č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 za účelom  

umiestnenia typizovanej plechovej garáže v sume 2,--€/m2/rok. 

Poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to aby bol schválený prenájom 

nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z.,zapísanej na LV 

č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 za účelom umiestnenia typizovanej 

plechovej garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Zuzana Klefflerová, bytom Sklárska 382/2 Málinec 



na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1.7.2022. Výška nájomného je stanovená vo výške 2,--

€/m2/rok? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 

2/i prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., 

zapísanej na LV č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 za účelom 

umiestnenia typizovanej plechovej garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Zuzana Klefflerová, 

bytom Sklárska 382/2 Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1.7.2022. Výška 

nájomného je stanovená vo výške 2,--€/m2/rok 

Zároveň OZ uložilo v bode 3/c OcÚ, vypracovať nájomné  zmluvy podľa bodov 2/h, 2/ch, 2/i tohto 

uznesenia      Termín: 30.6.2022 

 

10. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj lyžiarskeho vleku Tatrapoma 

- predkladal starosta obce 

Obec dala vypracovať odborný posudok na stanovenie hodnoty lyžiarskeho vleku-TATRAPOMA – dĺžka 

330 m pre účely prevodu vlastníckych práv. Poslancom bol tento posudok zaslaný spolu s pozvánkou na 

zasadnutie OZ. 

Starosta obce uviedol, že obec musí vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj vleku, schváliť 

komisiu, ktorá vyhodnotí ponuky a následne potom obecné zastupiteľstvo schváli odpredaj vleku. 

JUDr. Gombala nám vypracoval návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, do ktorého je potrebné 

doplniť minimálnu výšku kúpnej ceny ako i termín na doručenie  ponúk. 

Mgr. Turic P.- uviedol, že suma v odbornom posudku je nízka, predložil návrh na minimálnu výšku 

kúpnej ceny v sume 5000 € 

Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili 

Starosta obce predložil návrh na zloženie komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 

1. Ing. Dušan Michalove- predseda finančnej komisie 

2. Mgr. Peter Turic – člen finančnej komisie 

3. Juraj Janšto – zástupca starostu 

Poslanci nemali žiadne pripomienky k návrh 

Viac pripomienok k tomuto bodu neboli, starosta predložil návrh na uznesenie: 

Kto je za to aby OZ schválilo: 

- Podľa § 9a ods.1, písm.a, ods. 2/,3/ zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí v znení neskorších 

   predpisov , obchodú verejnú súťaž na predaj lyžiarskeho vleku-TATRAPOMA, dĺžka 330 m, rok 

   výroby 1997, ktorý je vo vlastníctve obce Málinec 

- Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia 

- Komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

       1. Ing. Dušan Michalove 

       2. Mgr. Peter Turic 

       3. Juraj Janšto 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode: 

2/j Podľa § 9a ods.1, písm.a, ods. 2/,3/ zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí v znení neskorších 

      predpisov , obchodú verejnú súťaž na predaj lyžiarskeho vleku-TATRAPOMA, dĺžka 330 m, 

      rok výroby 1997, ktorý je vo vlastníctve obce Málinec 

2/k Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia 

2/l Komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

       1. Ing. Dušan Michalove 

       2. Mgr. Peter Turic 

       3. Juraj Janšto 



Zároveň OZ uložilo v bode 3/d OcÚ, zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej 

tabuli obce, web stránke obce podľa bodu 2/k tohto uznesenia     Termín: 30.6.2022 

 

11. Prejednanie došlých žiadostí 

- predkladal starosta obce 

 

a/ Dana Čániová Málinec, Mlynská 487/10- žiadosť o pridelenie bytu 

    Žiada o pridelenie 2-3 izbového bytu v obci Málinec, spĺňa podmienky na zaradenie do poradovníka 

Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky 

starosta dal hlasovať kto je za to aby bola schválená žiadosť Dany Čániovej  bytom Mlynská 487/10       

o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 2/m 

žiadosť Dany Čániovej  bytom Mlynská 487/10 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov 

 

b/ Eva Fodorová Málinec, Zdravotná 25/13-  žiadosť o pridelenie bytu 

    Žiada o pridelenie 2-3 izbového bytu v obci Málinec, spĺňa podmienky na zaradenie do poradovníka 

Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky 

starosta dal hlasovať kto je za to aby bola schválená žiadosť Evy Fodorovej bytom Zdravotná 25/13 o 

zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 2/n 

žiadosť Evy Fodorovej bytom Zdravotná 25/13 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov   

 

c/ Katarína Mikulášková Málinec, Vrecová 238/23 – žiadosť o pridelenie bytu 

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

Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky starosta dal hlasovať kto je za to aby bola schválená 

žiadosť Kataríny Mikuláškovej bytom Vrecová 238/23 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 2/o 

žiadosť Kataríny Mikuláškovej bytom Vrecová 238/23 o zaradenie do poradovníka na pridelenie 

bytov 

 

d/ Cirkevný zbor ECAV Málinec, Kostolná 75/6 – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

    Žiadajú o dotáciu vo výške  400,--€ na materiálne vybavenie, animácie a hry na „zborový deň“ ECAV 

v Málinci, ktorého cieľom bude rozvoj duchovného života v obci Málinec. 

Poslanci nemali k žiadosti žiadne pripomienky starosta dal hlasovať kto je za to aby bola schválená 

dotácia  pre Cirkevný zbor ECAV , Kostolná 75/6, Málinec v sume 400,--€ ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 2/p 

dotáciu pre Cirkevný zbor ECAV , Kostolná 75/6, Málinec v sume 400,--€, zároveň OZ uložilo v 

bode 3/e OcÚ, zabezpečiť dotáciu podľa bodu 2/p tohto uznesenia       Termín: 31.8.2022 

 

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

    Žiada o poskytnutie finančného príspevku vo výške 290,--€ na náku 8 ks sukní  pre rómsky súbor 

„Devleskere čave“ . Starosta uviedol, že  FO obec nemôže poskytnúť dotáciu. Uvedený tovar  pre súbor 

objednáme a uhradíme z pokladne obce, budú zaradené do majetku obce. Súbor  nás reprezentoval 

v Haliči, Poltári a budú tiež vystupovať na Jánskych dňoch. 



Uznesením č. 3/2021 OZ vzalo na vedomie v bode 1/g žiadosť Andrei Pokošovej o poskytnutie 

finančného príspevku, zároveň OZ uložilov bode 3/f OcÚ, zabezpečiť zakúpenie sukní pre rómsky 

súbor „Devleskere čave“  v počte 8 ks               Termín: 15.7.2022   

 

f/ ZŠ Málinec – žiadosť o čiastočné financovanie výmeny osvetlenia telocvične ZŠ 

   Riaditeľstvo ZŠ žiada o spolufinancovanie obce pri výmene reflektorov v telocvični školo so 

spoluúčasťou 50 % t.j. sumu 1.340 €, ide o náklady na materiál,ktoré predstavujú sumu 2680,--€. 

Nízka spotreba elektrickej energie  školy v minulom kalendárnom roku z dôvodu Covidu-u spôsobila, že 

škola v tomto roku nakupuje elektrickú energiu za výhodné-regulované ceny. Hranica pre možnosť 

nakupovať el.energiu za regulované ceny je potreba do 30 Mwh/rok. Minuloročná spotreba dosiahla cca 

27 MWh. Pri vyššie uvedenej investícii by mohla byť škola v regulovanom pásme dlhodobo tzn. 

nehrozilo by troj- a viacnásobné navýšenie nákladov spojených s úhradou el. enegie. 

Riaditeľ ZŠ bol prítomný na zasadnutí OZ, oboznámil poslancov so situáciou. 

Starosta obce uviedol, že telocvična je v správe ZŠ, ktorá má finančné prostriedky na túto investíciu. 

Obec má aj iné výdavky a do ZŠ investovala v tomto roku fin.prostriedky vo výške 2637,24 € do opravy 

strechy TV. 

Starosta dal hlasovať kto je za schválenie žiadosti  ZŠ v Málinci o čiastočné financovanie výmeny 

osvetlenia telocvične ZŠ? 

Z celkového počtu 8 prítomných  poslancov hlasovalo:       

Za:  1  /Mgr. Turic P. / 

proti: 5 / Janšto J., Kminiaková J., Mužíková A., Ing. Michalove D., Semerák J. / 

zdržal sa:  2  /Bc.Starove J., Kvasnica J. / 

Starosta obce skonštatoval, že poslanci neschválili uznesením č. 3/2022 v bode  5/a žiadosť ZŠ         

v Málinci o čiastočné financovanie výmeny osvetlenia telocvične ZŠ 

 

12. Stanovenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Málinec na volebné obdobie 2022-2026 

- predkladal starosta obce 

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na  29. októbra 2022. 

DO 90 dní pred voľbami je potrebné na zasadnutí OZ určiťstanovenie rozsahu výkonu funkcie starostu. 

Starosta obce predložil návrh na určenie rozsahu výkonu starostu obce Málinec na volebné obdobie    

2022 – 2026 na plný úväzok. 

Poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať kto je za to, aby OZ určilo podľa § 11 ods. 4 písm. i/ 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  plný rozsah výkonu funkcie 

starostu obce – 100% , t.j. plný pracovný úväzok,  na celé volebné obdobie 2022 až 2026 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne určili uznesením č. 3/2022 v bode 4/a 

podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,    

plný rozsah výkonu funkcie starostu obce – 100% , t.j. plný pracovný úväzok,  na celé volebné 

obdobie 2022 až 2026 

 

 

13. Stanovenie počtu poslancov OZ v Málinci na volebné obdobie 2022-2026 a počtu volebných 

     obvodov 

- predkladal starosta obce 

V zmysle zákona o obecnom zriadení môže OZ určiť počet poslancov v obci od 1001 – 3000 obyvateľov 

v počte 7 – 9 . Zároveň určí počet volebných obvodov v obci. V zmysle zákona, ak sa volí v obci 12 

alebo menej poslancov, môže sa utvoriť len jeden volebný obvod. 

Bc. Starove J. - predložil návrh  ponechať 9 poslancov a jeden volebný obvod 

Poslanci s návrhom súhlasili bez pripomienok 



starosta dal hlasovať kto je za to, aby OZ určilo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov,  na celé volebné obdobie 2022 až 2026, počet poslancov 9 

Obecného zastupiteľstva v Málinci  a § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre obec Málinec pre 

voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2022,   jeden /1  volebný obvod? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne určili uznesením č. 3/2022 v bode 

4/b Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  na 

      celé volebné obdobie 2022 až 2026, počet poslancov 9 Obecného zastupiteľstva v Málinci 

4/c Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a    

      doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre obec Málinec pre voľby do 

      orgánov samosprávy obce v roku 2022,   jeden /1  volebný obvod 

 

 

14. Rôzne 

- predklada starosta 

a/ predĺženie platnosti Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja a rozvoja 

    kultúry obce Málinec na roky 2014 – 2020  do 30.9.2022  - starosta informoval poslancov, že máme 

spracovaný tento dokument a bude predložený na schválenie na zasadnutí OZ v septembri 2022. Pokiaľ 

by sme podávali žiadosti o dotáciu pred jeho schválením, musíme mať platný tento dokument. 

Poslanci nemali pripomienky k predĺženiu platnosti tohto dokumentu, starosta dal hlaovať kto je za to, 

aby bolo schválené predĺženie platnosti Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho 

rozvoja a rozvoja kultúry obce Málinec na roky 2014 – 2020 do 30.9.2022 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 2/r 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja a rozvoja 

kultúry obce Málinec na roky 2014 – 2020 do 30.9.2022 

 

 

b/ Základná škola Málinec- návrh na počet prijatých žiakov a návrh na počet tried v školskom 

    roku 2022/2023 

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

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

žiakov do prvého ročníka sa zúčastnilo 15 detí všetci s trvalým pobytom v obci Málinec. V mesiaci máj 

dodatočne ohlásil plnenie dochádzky v budúcom šk.roku 1 žiak s trvalým pobytom v Málinci, žijúci v 

zahraničí. Riaditeľ školy rozhodol o prijatí 16 detí do 1. ročníka na šk.rok 2022/23. Jedno dieťa má 

závažnejšie zdravotné znevýhodnenie- s potrebou asistenta počas celého vzdelávacieho procesu. 

Riaditeľ školy navrhuje zriaďovateľovi otvoriť jednu triedu prvého ročníka pre 16 zapísaných žiakov      

a celkový počet tried deväť – jednu triedu v každom ročníku. 

Poslanci nemali k žiadosti pripomienky 

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

tried ZŠ Málinec v školskom roku 2022/2023 ? 

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

Starosta obce skonštatoval, že poslanci jednohlasne schválili uznesením č. 3/2022 v bode 2/s  návrh 

na počet prijatých žiakov a návrh na počet tried ZŠ Málinec v školskom roku 2022/2023. 

 

 

 

 



15. Diskusia 

 

Janšto J. - navrhol nejkou formou pomôcť rodine Petra Gabľasa, ktorej sa stala v mesiaci jún 

                  nepríjemnosť s požiarom 

starosta obce – nemal námietky k tomuto návrhu 

Semerák J. - uviedol, že by bolo dobré poopiľovať konáre stromov, ktoré zasahujú do cesty od skaly 

smerom do Salaša ako i zmlučovať tŕninu popri ceste smerom od Slančíkovcov do Salaša. Studničku v 

Salaši navrhol  obložiť z troch strán -len prednú časť nechať otovorenú. Mal pripomienku k Okružnej 

ulici, ktorá je v určitých úsekoch dosť úzka. Navrhol spevniť krajnice cesty násypom, čím by sa cesta 

rozšírila. 

Starosta obce  uviedol, že studnička v Salaši zatiaľ nie je dokončená, čo sa týka mulčovania tŕnia, 

budeme to robiť na jeseň keďže je vegetačné obdobie. 

Bc. Starove J. -  dňa 28.5.2022 sa konal  Málinský pivatlón,  poďakoval za akúkoľvek podporu všetkým, 

ktorí sa na tejto akcii podieľali 

Ing. Michalove D. -  máme nové autobusové zastávky, mal otázku, či by sa nedalo plexisklom prekryť 

prednú stranu, aby v zimných mesiacoch nedochádzalo k znečisťovaniu fasády vyhŕňaním snehu 

starosta obce odpovedal, že farba je umývateľná , možno do budúcna ju pretrieme inou farbou 

Kvasnica J. - mal otázku kedy sa budú realizovať práce na  Potočnej ulici a Pánskej ceste ? 

Starosta obce odpovedal, že zmluva je podpísaná, práce by sa mali zrealizovať do konca augusta 

 

16. Rekapitulácia uznesení 

Predseda návrhovej komisie Mgr. Peter Turic prečítal prijaté uznesenie č. 3/2022 

 

 

Uznesenie č. 3/2022 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 23. júna 2022 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Informáciu o o vyradení a likvidácii neupotrebiteľného a prebytočného majetku obce Málinec 

    c/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec za rok 2021 

    d/ Správu nezávislého audítora individuálnej ročnej závierky za rok 2021 

    e/ Správu nezávislého audítora individuálnej ročnej závierky ZŠ za rok 2021 

    f/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce Málinec k RO č. 1/2022 

    g/ Žiadosť Andrei Pokošovej o poskytnutie finančného príspevku 

   

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Andrea Mužíková 

                                                 2. Bc. Jozef Starove 

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

                                                       členovia – Ing. Dušan Michalove, Ján Semerák 

    c/ Výšku stočného pre rok 2022 nasledovne: právnické osoby 0,95 €/m3 

                                                                            fyzické osoby     0,85 €/m3 

    d/ Záverečný účet obce Málinec a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad 

    e/ Rozdelenie prebytku rozpočtu obce Málinec za rok 2021 nasledovne: 

       - tvorba Rezervného fondu v sume 30.059,09 € 

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

       - tvorba Fondu rozvoja bývania 64,46 € 

    f/ Použitie Rezervného fondu z roku 2021 na kapitálové výdavky nasledovne: 



       - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 

          Málinec „ v sume 10.200,-- €   

       - vlastný vklad na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia futbalových šatní v obci Málinec „ 

          v sume 6.000,-- € 

       - výstavba plotu v cintoríne v sume 6.859,09 € 

       - rekonštrukcia kanalizácia v sume  7.000,-- € 

    g/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2022- aktualizácia rozpočtu k 23.6.2022   

    h/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., 

        zapísanej na LV č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, za účelom 

        umiestnenia garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Alena Machalová, bytom Sklárska 382/2, 

        Málinec na dobu určitú 10 rokov so začiatím nájmu od 1.7.2022. Výška nájomného je stanovená 

        vo výške 2,--€/m2/rok 

  ch/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., 

        zapísanej na LV č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, za účelom 

        umiestnenia drevárne a oplotenia pre hydinu vybranému záujemcovi, ktorý je Zuzana Klefflerová, 

        bytom Sklárska 382/2, Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1.7.2022. Výška 

        nájomného je stanovená vo výške 2,--€/m2/rok 

    i/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve  obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z., 

       zapísanej na LV č. 742, parc.č. 474/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 za účelom 

       umiestnenia typizovanej plechovej garáže vybranému záujemcovi, ktorým je Zuzana Klefflerová, 

       bytom Sklárska 382/2 Málinec na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1.7.2022. Výška 

        nájomného je stanovená vo výške 2,--€/m2/rok 

    j/ Podľa § 9a ods.1, písm.a, ods. 2/,3/ zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí v znení neskorších 

       predpisov , obchodú verejnú súťaž na predaj lyžiarskeho vleku-TATRAPOMA, dĺžka 330 m, rok 

       výroby 1997, ktorý je vo vlastníctve obce Málinec 

   k/ Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v znení, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia 

    l/ Komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

       1. Ing. Dušan Michalove 

       2. Mgr. Peter Turic 

       3. Juraj Janšto 

  m/ Žiadosť Dany Čániovej  bytom Mlynská 487/10 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov 

   n/ Žiadosť Evy Fodorovej bytom Zdravotná 25/13 o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov   

   o/ Žiadosť Kataríny Mikuláškovej bytom Vrecová 238/23 o zaradenie do poradovníka na pridelenie 

       bytov 

   p/ Dotáciu pre Cirkevný zbor ECAV , Kostolná 75/6, Málinec v sume 400,--€ 

   r/ Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho rozvoja a rozvoja 

      kultúry obce Málinec na roky 2014 – 2020 do 30.9.2022 

   s/ Návrh na počet prijatých žiakov a návrh na počet tried ZŠ Málinec v školskom roku 2022/2023 

 

3. Ukladá: 

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

        Termín: trvalý 

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

        Termín: rok 2022 

    c/ OcÚ, vypracovať nájomné  zmluvy podľa bodov 2/h, 2/ch, 2/i tohto uznesenia 

        Termín: 30.6.2022 

    d/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli obce, web stránke obce 

        podľa bodu 2/k tohto uznesenia 

        Termín: 30.6.2022 



    e/ OcÚ, zabezpečiť dotáciu podľa bodu 2/p tohto uznesenia 

        Termín: 31.8.2022 

    f/ OcÚ, zabezpečiť zakúpenie sukní pre rómsky súbor „Devleskere čave“  v počte 8 ks 

       Termín: 15.7.2022   

 

4. Určuje: 

    a/ Podľa § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,    

        plný rozsah výkonu funkcie starostu obce – 100% , t.j. plný pracovný úväzok,  na celé volebné 

        obdobie 2022 až 2026 

    b/ Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  na celé 

        volebné obdobie 2022 až 2026, počet poslancov 9 Obecného zastupiteľstva v Málinci 

    c/ Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

        niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre obec Málinec pre voľby do orgánov 

       samosprávy obce v roku 2022,   jeden /1  volebný obvod. 

 

5. Neschvaľuje: 

    a/ Žiadosť ZŠ v Málinci o čiastočné financovanie výmeny osvetlenia telocvične ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha uznesenia č.3/2022 – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. Záver 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci bolo ukončené  o  18.45  hod. 

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

na Obecnom úrade v Málinci. 

 

 

    I. overovateľ:                                                                  II. overovateľ : 

                  Andrea Mužíková                                                           Bc. Jozef Starove 

 

 

 

 

               zástupca starostu:                                                            Starosta obce: 

                     Juraj Janšto                                                                  Ing. Igor Lacko 

 

 

 

                  

 

                                                          zapísala: Milota Janštová 


