
Uznesenie č. 4/2022 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 16. septembra 2022 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2022 

    c/ Informáciu riaditeľky MŠ p. Jany Törökovej o pripravenosti MŠ na školský rok 2022/2023 

    d/ Informáciu riaditeľa ZŠ Mgr.Ľuboslava Jablonského o pripravenosti ZŠ na školský rok 2022/2023 

    e/ Správu k návrhu ÚP obce Málinec 

    f/ Správu nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 

    g/ Informáciu o ponuke na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. 

    h/ Žiadosť Dajany Čičmancovej  bytom Sklárska 506/24, 987 01 Poltár o uvolnenie z funkcie   

       hlavného kontrolóra obce – rozviazanie pracovného pomeru k 1.10.2022 

     

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Ján Kvasnica 

                                                 2. Ján Semerák 

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

                                                       členovia – Ing.Dušan Michalove, Andrea Mužíková 

    c/ Smernicu pre vykonanie inventarizácie 

    d/ Plnenie rozpočtu k 30.6.2022 

    e/ Návrh ÚP obce Málinec -záväznú časť s regulatívmi a verejnoprospešnými stavbami 

    f/ VZN č. 5/2022, ktorým sa vyhlasuje záverečná časť ÚP obce Málinec 

    g/ PHSR obce Málinec na roky 2022-2027 

    h/ Minimálnu cenu za prenájom obecných pozemkov v intraviláne obce s využitím na drobné stavby 

        nasledovne: 

        a/ od 25 m2 do 50 m2 vo výške 1,50 €/m2/rok 

        b/ od 50 m2 do 100 m2 vo výške 1,--€/m2/rok 

  ch/ Ing. Stanislavu Pagáčovú za preventivára obce Málinec 

    i/ Pridelenie bytu č.6 Na štadióne 130/2 pre Janu Kanckovú, bytom Hlavná 187/18, Málinec od   

       1.10.2022 

    j/ Žiadosť Michala Takáča, bytom Družstevná 484/15,Málinec o zaradenie do poradovníka bytov 

    k/ Žiadosť Martiny Slávikovej, bytom Okružná 143/36 Málinec o zaradenie do poradovníka bytov 

    l/ Žiadosť Miroslavy Balogovej, bytom Lipová 295/24 Málinec o zaradenie do poradovníka bytov 

  m/ Navýšenie dotácie pre TJ Jednota Málinec, futbalový oddiel na rok 2022 o sumu 2.000,--€ 

   n/ Zmluvu o zriadení vecného bremena pre stavbu “Rozšírenie kanalizácie Málinec - časť Huta” 

       na pozemku KNC 900/1 v zmysle geometrického plánu č. 46545077-80/2018, rozsah vecného   

       bremena  44 m2, finančná náhrada 360,--€ + DPH  /t.j. 432,--€ / + 66,--€ správny poplatok 

 

 

3. Vyhlasuje: 

    a/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č.742, parc.č.CKN 474/1, 

        zastavaná plocha a nádvorie o výmre 40 m2 

    b/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č.742, parc.č.CKN 474/1, 

        zastavaná plocha a nádvorie o výmre 75 m2 

    c/ Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č.742, parc.č.CKN 474/1, 

        zastavaná plocha a nádvorie o výmre 45 m2 

 



 

4. Ukladá: 

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

        Termín: 31.12.2022 

    b/ OcÚ, zabezpečiť funkčné využitie územia obce Málinec podľa schváleného ÚP obce Málinec 

        Termín: trvalý 

    c/ OcÚ, zabezpečiť rozvoj obce podľa bodu 2/g tohto uznesenia 

        Termín: 2022-2027 

    d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom obecných pozemkov podľa bodu 2/h tohto uznesenia 

        Termín: trvalý 

    e/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/i tohto uznesenia 

        Termín: 30.9.2022 

    f/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodov 3/a, 3/b, 3/c tohto uznesnia 

        Termín: 30.9.2022 

    g/ OcÚ, zabezpečiť navýšenie dotácie podľa bodu 2/m tohto uznesenia 

        Termín: 31.10.2022 

    h/ OcÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Málinec 

        Termín: 15.10.2022 

   ch/ OcÚ, zaradiť do programu najbližšieho zasadnutia OZ výmenu bytu č.3 a následne  pridelenie 

        uvolneného  bytu 

 

5. Súhlasí: 

    a/ So spôsobom vyhodnotenia pripomienok vznesených v rámci prerokovania návrhu ÚP obce 

        Málinec 

 

6. Neschvaľuje: 

    a/ Žiadosť o nánávratnú finančnú výpomoc pre Martinu Pištulovú, bytom Družstevná 515/21, 

        Málinec 

 

 

 

V Málinci, 19.9.2022 

 

                                                                                                        Ing. Igor Lacko 

                                                                                                          starosta obce 


