
Zápisnica 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 03. 03. 2022 
 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

                       Poslanci OZ: Ing. Iveta Geletková str., Ľubomír Leskovjanský, Bc. Radoslav  

                                              Lapšanský, Mariana Horká, Ing. Miroslava Revajová Vávrová, Richard 

                    Kuchár 

Neprítomní: Tomáš Novák - neospravedlnený, Richard Kuchár                          

Ďalší prítomní : Bc. Anna Krištofčová – referentka, Ľubomíra Tokarčíková – ekonómka obce, Ing. 

Erika Pamulová – kontrolórka obce 

Verejnosť: Eva Odstrčilová, Zuzana Geletková 

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Žiadosť spoločnosti PATRIOT Corporation spol. s r.o. o prenájom časti pozemku, parcely 

registra E-KN, číslo parcely 71104  

4. Žiadosť Pavla Kána o odkúpenie časti pozemku, parcely registra C-KN, parcela číslo 178/3  

5.   Žiadosť Jána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti pozemku, parcely registra E-KN, parcela 

číslo 71124/6 

6.  Žiadosť Marty Murzovej o odkúpenie plochy, časť pozemku, parcely registra E-KN, parcela 

číslo 71124/6 

7. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy (MŠ), správu 

MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Mlynky a záujmovú činnosť detí s 

trvalým pobytom v Mlynkoch na rok 2022 

8. Rozpočet obce a rozpočet ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na rok 2022  

9. Investícia – Lyžiarske stredisko (LS) Mlynky – Biele Vody   

10. Návrh dofinancovania nabíjacej stanice pre elektrobicykle   

11.  Rôzne  

12. Diskusia  

13. Uznesenie 

14. Záver 

    

K bodu 1. Otvorenie 

  

   Rokovanie obecného zastupiteľstva (OZ) otvorila Ing. Iveta Geletková, starostka obce o 16:00 

h. Privítala všetkých prítomných na 23. zasadnutí OZ a určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné 

v majetkových veciach (prenájom, kúpa, predaj). 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Bc. Radoslav Lapšanský,  Ľubomír Leskovjanský  

Zapisovateľka:                Bc. Anna Krištofčová 
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Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

Schválenie programu 23. zasadania OZ 

 

         Starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, ktorý prečítala z 

pozvánky.  

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice.  

 

Návrhy poslancov: Žiadne  

     

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami.  

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Žiadosť spoločnosti PATRIOT Corporation spol. s r.o. o prenájom časti pozemku, parcely 

registra E-KN, číslo parcely 71104  

4. Žiadosť Pavla Kána o odkúpenie časti pozemku, parcely registra C-KN, parcela číslo 178/3  

5.  Žiadosť Jána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti pozemku, parcely registra E-KN, 

parcela číslo 71124/6 

6. Žiadosť Marty Murzovej o odkúpenie plochy, časť pozemku, parcely registra E-KN, parcela 

číslo 71124/6  

7. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy (MŠ), 

správu MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Mlynky a záujmovú 

činnosť detí s trvalým pobytom v Mlynkoch na rok 2022 

8. Rozpočet obce a rozpočet ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na rok 2022 

9. Investícia – Lyžiarske stredisko (LS) Mlynky – Biele Vody   

10. Návrh dofinancovania nabíjacej stanice pre elektrobicykle   

11.  Rôzne  

12. Diskusia  

13. Uznesenie 

14. Záver 
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K bodu 3. Žiadosť spoločnosti PATRIOT Corporation spol. s r.o. o prenájom časti pozemku, 

parcely registra E-KN, číslo parcely 71104 

 

 Predložila starostka obce, ktorá pripomenula, že uznesením č. 138/2021 bol OZ schválený 

zámer prenájmu časti pozemku parcely registra E-KN, číslo parcely 71104 pre spoločnosť PATRIOT 

Corporation spol. s r.o. so zámerom zriadenia kaviarne ako je to v Telgárte (DEPO Cafe). Konateľ 

spoločnosti PATRIOT Corporation spol. s r.o. Ing. Ján Deneš navrhol na začiatok ročný nájom za 

časť pozemku, kde bude stáť kaviareň, vo výške 100,00 € a nie je proti navýšeniu nájmu keď sa 

kaviareň rozbehne. Poslanci sa dohodli dať do nájmu 80 m
2  

za 100,00 € ročne s dobou nájmu na 5 

rokov.  

  

Uznesenie č. 150/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a na základe žiadosti  

schvaľuje 
na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom časti pozemku, 

parcely registra E-KN, číslo parcely 71104, trvalý trávnatý porast, o výmere 80 m
2
, evidovaný na LV 

č. 1300, k. ú. Mlynky pre žiadateľa, PATRIOT Corporation spol. s r.o., Prostredný Hámor 289, 

Mlynky, IČO: 36 656 038 v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Jánom Denešom, za cenu 100,00 € 

ročne, s dobou nájmu na 5 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že 

pozemok bude slúžiť na rozvoj služieb a cestovného ruchu v obci. 

 

                      
Hlasovanie 

Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 4. Žiadosť Pavla Kána o odkúpenie časti pozemku, parcely registra C-KN, parcela číslo 

178/3 

 

 Starostka obce uviedla, že na zasadnutí OZ dňa 30. 09. 2021 bola prejednaná žiadosť pána 

Kána o odkúpenie časti pozemku, parcely registra C-KN, parcela číslo 178/3 a uznesením č. 

126/2021 bol schválený zámer predaja. Pán Kán mal dodať na OZ vyhotovený geometrický plán 

(GP), aby OZ mohlo schváliť odpredaj novovytvorenej parcely, no nakoľko GP na nasledujúce OZ 

dňa 16. 12. 2021 nebol doručený, rozhodnutie o odpredaji sa odročilo na nasledujúce zastupiteľstvo. 

GP bol doručený na OZ dňa 24. 02. 2022, ale rozhodnutie o odpredaji sa odročilo na nasledujúce 

zastupiteľstvo z dôvodu nízkeho počtu poslancov na OZ. Podľa GP č. 45308381-274/2021 je 

novovytvorená parcela registra C-KN, evidovaná pod novým číslom parcely 178/9, zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 69 m
2
, ktorá bola odčlenená od parcely číslo 178/3. Tento GP však nebol 

úradne overený a pán Kán bol vyzvaný na predloženie úradne overeného GP, ktorý bude podkladom 

k následnému uzavretiu kúpnopredajnej zmluvy. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 151/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení, § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a na základe žiadosti 

Pavla Kána 
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schvaľuje 

odpredaj pozemku registra C-KN, parcela číslo 178/9, zastavané plochy a nádvoria v celkovej 

výmere 69 m
2
, k. ú. Mlynky, vytvorený na základe geometrického plánu, Pavlovi Kánovi, rod. Kán, 

bytom Jaseňová 14943/31, Banská Bystrica, za cenu 10,00 €/m
2
, t.j. celkom za cenu 690,00 € ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pozemok bezprostredne susedí s 

pozemkom a rodinným domom žiadateľa, súpisné číslo 281, a v zimnom období slúži ako prístup 

k predmetnému rodinnému domu. Žiadateľ sa o pozemok riadne stará. Zmluva bude podpísaná po 

dodaní overeného geometrického plánu. Odpredaj pozemku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov. 

 

                      
Hlasovanie 

Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 5. Žiadosť Jána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti pozemku, parcely registra E-

KN, parcela číslo 71124/6 

 

         Starostka uviedla, že žiadosť pána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti pozemku, parcely 

registra E-KN, parcela číslo 71124/6 bola zaradená do rokovania OZ dňa 24. 02. 2022, ale 

rozhodnutie o odpredaji sa odročilo na nasledujúce zastupiteľstvo z dôvodu nízkeho počtu poslancov 

na OZ. Starostka sa bola pozrieť na predmetnom mieste a jedná sa o úzky prechod medzi rodinným 

domom Lojovcov a drevárňou pani Čuchranovej, ktorý je zároveň vchodom do ich rodinného domu 

s prístupom na ich pozemok za týmto domom a je vo výmere 8 m
2
. Pani Čuchránová ma prístup aj 

z druhej strany, takže by tu nemal byť problém čo sa týka odpredaja tejto časti pozemku na základe 

GP, ktorý dá vyhotoviť na vlastné náklady pán Loj. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 152/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení a na základe žiadosti 

schvaľuje 

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predaja časti pozemku, 

parcela E-KN, parcela číslo 71124/6, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 8 m
2
, k. ú Mlynky, 

zapísaného na LV č. 1, pre žiadateľov: Ján Loj, rod. Loj, nar.: 25. 05. 1959 a Edita Lojová, rod. 

Janktová, nar.: 01. 02. 1960, obaja bytom Prostredný Hámor 395, 053 76 Mlynky, za cenu 10,00 

€/m
2
, ako prípad hodný osobitného zreteľa nakoľko na predmetnom pozemku sa nachádza jediná 

prístupová cesta k rodinnému domu, súpisné číslo 395 a pozemku, parcela číslo 1640/66, ktorých 

žiadatelia sú vlastníci. Žiadatelia a sa o pozemok riadne starajú. 
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Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 6. Žiadosť Marty Murzovej o odkúpenie plochy, časť pozemku, parcely registra E-KN, 

parcela číslo 71124/6 

 

 Starostka uviedla, že žiadosť pani Marty Murzovej o odkúpenie plochy, časť pozemku, parcely 

registra E-KN, parcela číslo 71124/6 bola zaradená do rokovania OZ dňa 24. 02. 2022, ale 

rozhodnutie o odpredaji sa odročilo na nasledujúce zastupiteľstvo z dôvodu nízkeho počtu poslancov 

na OZ. Ide o plochu pod bývalým rodinným domom pána Gustáva Tökölyho, oproti jej 

nehnuteľnosti, ktorú už roky využíva na parkovanie auta, no mohol by tu nastať problém v prípade 

odpredaja alebo prenájmu a to v zimnom období, keď bude potrebné čistiť miestnu komunikáciu 

a nebude možnosť v tomto priestore uskladniť sneh, uviedla starostka obce. Pani poslankyňa Horká 

podotkla, že nech tam parkuje aj ďalšie roky, ale odpredať ani prenájom v žiadnom prípade, nakoľko 

sa spustí reťazová reakcia a budú chcieť na parkovanie plochy aj ostatní chatári a bude v zime 

problém. Poslanci sa zhodli, že danú časť pozemku nebudeme odpredávať ani dávať do prenájmu. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 153/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení a na základe žiadosti 

neschvaľuje 

predaj a ani prenájom časti pozemku E- KN, parcela číslo 71124/6, ostatná plocha, zapísaného na LV 

č. 1, k. ú. Mlynky, žiadateľke: Marta Murzová, Sládkovičova 500, Gemerská Poloma. 

 

  Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 7. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

(MŠ), správu MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Mlynky a záujmovú 

činnosť detí s trvalým pobytom v Mlynkoch na rok 2022 
 

 Starostka obce uviedla, že toto VZN bolo prezentované už na zasadnutí OZ dňa 16. 12. 2021 

v rôznom a každá obec, ktorá má zriadenú Materskú školu (MŠ) by mala mať takého VZN o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy (MŠ), správu MŠ a na žiaka školských 

zariadení so sídlom na území obce Mlynky a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Mlynkoch 

na rok 2022 (ďalej len „Návrh VZN“) schválené, skonštatovala starostka. Tento návrh VZN nám 

ukazuje výpočet dotácie na 1 dieťa navštevujúce MŠ v Mlynkoch na rok 2022, výpočet dotácie na 
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Školský klub deti (ŠKD) a výpočet dotácie na potenciálneho stravníka školskej jedálne (ŠJ) a 

nakoniec výšku dotácie spolu vo výške 77 222,88 €. Na porovnanie rozpočet ZŠ s MŠ Mlynky – 

Biele Vody na rok 2021 bol 95 000,00 € z celkového ročného rozpočtu obce, ktorý si vybrali v plnej 

výške a nepostačoval na vykrytie nákladov. Na rok 2022 má ZŠ a MŠ Mlynky – Biele Vody 

požiadavku 100 000,00 €. Aj keď schválime takéto VZN a peniaze nebudú stačiť, obec je povinná 

dofinancovať školu zriadenú v svojej pôsobnosti. Tu sa nám bijú dva predpisy a to zákon o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a územnej samosprávy, dodala nakoniec starostka obce. Návrh VZN je súčasťou zápisnice. Poslanci 

prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 154/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v zmysle § 6 ods. 12 písm. a), c), d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 11/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy (MŠ), správu MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 

Mlynky a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Mlynkoch na rok 2022 s účinnosťou od 01. 04. 

2022. 

 

  Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

    

K bodu 8. Rozpočet obce a rozpočet ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na rok 2022 

 

 Starostka obce uviedla, že rozpočet obce a financovanie ZŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody boli 

zaradené do rokovania OZ dňa 24. 02. 2022, ale financovanie ZŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody vo 

výške 100 000,00 € nebolo schválené uznesením č. 148/2022 a tým pádom rozpočet obce sa presunul 

na nasledujúce OZ. Tabuľku s rozpočtom obce na roky 2019, 2020, 2021 s jeho úpravou a 

skutočným čerpaním a návrhy rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 dostali poslanci k naštudovaniu 

emailom. Financovanie ZŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody na rok 2022 je narozpočtované vo výške 100 

000,00 €, a to sa nezmenilo, dodala starostka. Poslanci s touto výškou nesúhlasili a navrhli upraviť 

rozpočet na 95 000,00 € a tento bol aj schválený. Predpokladaný príjem podielových daní zo ŠR je 

238 372,00 €. Tabuľky s návrhom rozpočtu sú súčasťou zápisnice.  

 

Uznesenie č. 155/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a § 4, § 5, § 7, § 9, § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní návrhu rozpočtu obce Mlynky 

na roky 2022 - 2024  

berie na vedomie 



 7 

a)  stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2022, 

b)  rozpočet obce Mlynky na roky 2023 - 2024, 

schvaľuje 

a) rozpočet obce Mlynky na rok 2022 v členení:  

 

 Príjmy rozpočtu:     

- Bežné príjmy 507 983,60  € 

- Kapitálové príjmy        500 000,00 €  

- Príjmové finančné operácie                     70 360,00 € 

Rozpočtové príjmy spolu                    1 078 343,60 €  

Výdavky rozpočtu:   

- Bežné výdavky 501 578,60 € 

- Kapitálové výdavky 547 000,00 € 

- Výdavkové finančné operácie                 16 820,00 € 

Rozpočtové výdavky spolu                 1 065 398,60 € 

 

Celkom rozpočet prebytkový                  12 945,00 € 

  

b) rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starostka, a to presuny medzi položkami do výšky  

3000 € v jednotlivom prípade a 

odporúča  

starostke obce o vykonaných zmenách rozpočtu informovať na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

  Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 9. Investícia – Lyžiarske stredisko (LS) Mlynky – Biele Vody   

 

 Starostka obce uviedla, že na predchádzajúcom OZ zo dňa 24. 02. 2022 nás pán Peter Poliak 

(bod Rôzne) informoval o stave lyžiarskeho strediska (LS) Mlynky - Biele Vody. Skonštatoval, že 

technológia na LS je stará, potrebovali by investíciu. Nasledujúcu sezónu už nechce prevádzkovať 

LS. Bol by rád, ak by mu obec preplatila lano vo výške 4 006,65 €, do ktorého musel zainvestovať na 

základe vykonanej kontroly vlekov. Starostka navrhla, aby obec preplatila lano pánovi Petrovi 

Poliakovi, bola by to investícia do nášho majetku formou kapitálového výdavku. Na to zareagoval 

pán poslanec Bc. Radoslav Lapšanský, ktorý uviedol, že ak sa preplácajú náklady jednému, tak by sa 

mali preplatiť aj druhému prenajímateľovi LS Mlynky – Gugel. Starostka s tým súhlasila a uviedla, 

že na budúci rok môžeme podporiť pána Rastislava Mašlonku. Je to náš majetok a je potrebné ho 

zveľaďovať, podotkla poslankyňa Ing. Miroslava Revajová Vávrová. Poslanci prijali nasledovné 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 156/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a na základe žiadosti Petra Poliaka 

schvaľuje 
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na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 12. 11. 2014 a dodatku č. 2 zo dňa 20. 04. 2017, podľa 

článku IV., bod č. 4 a 5, preplatenie lana pánovi Petrovi Poliakovi, IČO: 44 377 088, Budovateľská 

952, 049 25 Dobšiná, vo výške 4 006,56 € na základe predložených dokladov z rezervného fondu 

obce. 

 

  Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 10. Návrh dofinancovania nabíjacej stanice pre elektrobicykle 

 

       Starostka obce uviedla, že ešte minulý rok sme sa zapojili do  projektu Cyklistické odpočívadlo 

s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle. Nakoľko nie všetky obce v projekte pokračujú, tým 

pádom sa balík peňazí znížil a je potrebné aby obce, ktoré v ňom ostali dofinancovali projekt vo 

výške 10 % zo sumy, čo činí pre našu obec sumu vo výške 2 400,00 €, čo bude kapitálový výdavok. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 157/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení  a na základe projektu  

schvaľuje 

dofinancovanie projektu Cyklistické odpočívadlo s nabíjacou stanicou pre elektrické bicykle 

spoluúčasťou 10 % vo výške 2 400,00 € z rezervného fondu obce. 

 

  Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2   x   x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 11. Rôzne 

 

 Starostka obce informovala, že pani Viera Klimentová, Mlynky 51, sa opätovne obrátila na 

obec so žiadosťou o opravu oporného múru krajnice obecnej cesty, ktorá je v havarijnom stave. 

Žiadosť podala ešte 08. 04. 2019, ktorá bola prerokovaná dňa 09. 05. 2019 na OZ a Uznesením č. 

31/2019 bol havarijný stav oporného múru pri krajnici miestnej komunikácie na pozemku majiteľov 

rodinného domu č. 51 zobratý na vedomie. Tento stav sa časom ešte zhoršil, oporný múr je na 

spadnutie. Starostka uviedla, že urobí prieskum trhu, aby zistila, čo by nás táto oprava stala, ale 

v prvom rade sa spojí s našou stavbárkou, ktorá je odborné spôsobila riešiť tieto veci. Pani 

poslankyňa Ing. Miroslava Revajová Vávrová navrhla, či by to obec nemohla urobiť svojpomocne, 

menej by nás to stalo, ako keby sme išli cez nejakú firmu. Obec nie je tak personálne obsadená, aby 

mohla svojpomocne riešiť takéto závažne stavebné opravy, a aj tak by musela obec robiť verejné 
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obstarávanie na služby i materiál, nakoľko nedisponuje stavebnými mechanizmami, poznamenala 

pani poslankyňa Ing. Iveta Geletková. 

 

K bodu 12. Diskusia 

  

 Do diskusie sa prihlásila pani Eva Odstrčilová, predsedníčka zväzu dôchodcov v Mlynkoch, 

ktorá poďakovala za maximálnu pomoc od obce pre členov klubu dôchodcov čo sa týka po 

materiálnej ale aj finančnej stránke (výlety a obed pre dôchodcov členov klubu v minulom roku) 

a požiadala o miestnosť na stretnutie členov klubu dôchodcov na 8. marca 2022. Ďalej informovala, 

že do klubu dôchodcov sa prihlásili aj dôchodcovia z Dediniek a Dobšinej.  Starostka obce uviedla, 

že v každoročnom rozpočte je pre našich dôchodcov schválený rozpočet na ich činnosť a nakoľko sú 

členmi klubu aj dôchodcovia z Dediniek a Dobšinej, tak osloví dotknutú obec a mesto na 

zafinancovanie ich dôchodcov, ktorí sú teraz členmi v našom klube dôchodcov.   

  

K bodu 13. Uznesenie 

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 14. Záver 

 

    Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o 18:00 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Bc. Radoslav Lapšanský   

                          Ľubomír Leskovjanský 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                               

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce   

 

 


