
Uznesenie č. 1/2023 

    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 22. februára 2023 

 

1. Berie na vedomie:   

    a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení 

    b/ Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2022 

    c/ Informáciu o ponuke na odkúpenie akcií od Prima banka Slovensko a.s. 

    d/ Žiadosť Júliusa Findru, bytom Mlynská 489/5 

 

 

2. Schvaľuje: 

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Jaroslav Valentíny 

                                                 2. JUDr. Zuzana Debnáriková 

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Jaroslava Kminiaková 

                                                       členovia – Ing. Dušan Michalove, Bc.Jozef Starove 

    c/ Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Málinec na 1.polrok 2023 

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

        inventarizácii k 31.12.2022 

    e/ Zloženie vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: 

        Vyraďovacia komisia:  Juraj Janšto, Ingrida Lacková, Dušan Kminiak 

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

     f/ Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5-15 rokov pre rok 2023 vo výške 30,--€ 

        na dieťa s trvalým pobytom v obci Málinec 

    g/ Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2022 

    h/ Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce vedenej na LV č.742, č.p. 790/3 o výmere 131 m2, 

        zastavané plochy a nádvorie 

  ch/ Žiadosť Jenifer Žigmundovej bytom Sklárska 379/6, Málinec o zaradenie do poradovníka na 

        pridelenie bytov 

    i/ Žiadosť Letície Gábrišovej, bytom Sklárska 379/6, Málinec o zaradenie do poradovníka na 

       pridelenie bytov 

    j/ Žiadosť Jána Krnáča bytom Školská 208/30, Málinec o zaradenie do poradovníka na pridelenie bytov 

    k/ Pridelenie bytu č.1 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Karolínu Farkašovú od 1.3.2023 

    l/ Prenájom bytov v bytovom dome Na štadióne 130/2 do 31.3.2024 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 – Jana Kancková 

   m/ Prenájom bytov v bytovom dome Družstevná 515/21 do 31.3.2024 nasledovným nájomníkom: 

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

        byt č. 2- Adriana Oláhová          byt č. 4 – Martina Pištulová      byt č. 6 – Jakub Bary 

                                                                                                              byt č. 7 – Denisa Čunková 

   n/ Vyradenie projektov ako zmarené investície v dôsledku toho, že pre obec už nemajú využiteľný 

        potenciál: 

       - Projektová dokumentácia „Sanácia miest nezákonne umiestneným odpadom v obci Málinec“ 

         od dodávateľa Ing. Radoslava Slobodníková v sume 235,--€ 

       - Projektová dokumentácia „Obnova obecných studní v obci Málinec“ od dodávateľa ARCH-STUDIO 

         Ing. Peter Machava v sume 235,68 € 

    o/ Dodatok č.1 k Vnútornej smernici-cenník služieb za služby poskytované OcÚ v Málinci 

 

 

 



3. Ukladá: 

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

       tohto uznesenia 

       Termín: 05/ 2023 

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

       Termín: rok 2023 

   c/ OcÚ, zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/h tohto uznesenia 

       Termín: 03/2023 

   d/ OcÚ, vypracovať nájomnú zmluvu podľa bodu 2/k tohto uznesenia 

       Termín: 28.2.2023 

   e/ OcÚ, zabezpečiť prenájom bytov podľa bodov 2/l a 2/m tohto uznesenia 

       Termín: od 1.4.2023 

   f/ OcÚ, zabezpečiť vyradenie projektova podľa bodu 2/n tohto uznesenia 

       Termín: do 30.4.2023 

   g/ OcÚ, inkasovať poplatky podľa bodu 2/o tohto uznesenia 

       Termín: trvalý 

   h/ OcÚ, upraviť zmluvu o podnájme chalupy č. 630 v k.ú. Ipeľský Potok v časti „podnájomník“ 

       Termín: 03/2023 

 

 

4. Mení: 

    Uznesenie č.3/2022 v bode 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 10.159,04,-- €   

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

  v sume 6.000,-- € 

- rekonštrukcia kanalizácia v sume  5.580.22-- € 

- vybudovanie odsávania v Školskej jedálni v sume 8.319,83 € 

 

 

V Málinci, 27.2.2023 

 

 

                                                                                                Ing. Igor Lacko 

                                                                                                  starosta obce 


