
Zápisnica 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 04. 05. 2021 

________________________________________________________________________________ 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

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

                                              Lapšanský, Tomáš Novák, Mariana Horká, Ing. Miroslava Revajová  

                                             Vávrová, Richard Kuchár 

Neprítomní: -                        

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

Verejnosť: -  

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Rozpočet obce Mlynky na rok 2021, 2022 a 2023 

5. Dotácia pre Obecný športový klub (OŠK) Mlynky a jeho oddiely na rok 2021 

6. Návrh vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra, podrobnosti o spôsobe a vykonaní     

voľby hlavného kontrolóra obce Mlynky  

7. Žiadosť Rastislava Mašlonku o odpustenie nájmu za Lyžiarske stredisko (LS) Mlynky-Gugel 

8. Žiadosť Petra Poliaka o odpustenie nájmu za Lyžiarske stredisko (LS) Biele Vody  

9. Žiadosť Adriany Kuľbákovej o odpustenie nájmu za Pohostinské zariadenie v obci Mlynky 

10.  Žiadosť Ivana Teplického o prenájom časti pozemku, parcely registra E – KN, parcela č.         

71124/6 

11. Žiadosť Rastislava Ilašenka o vrátenie časti pozemku, parcely registra C-KN, parcela č. 22/1  

12. Zmluva o odchyte, umiestnení a darovaní túlavých psov 

13. Rôzne   

14. Diskusia  

15. Uznesenie 

16. Záver 

    

K bodu 1. Otvorenie 

  

   Rokovanie obecného zastupiteľstva (OZ) otvorila Ing. Iveta Geletková, starostka obce o 16:15 

h. Privítala všetkých prítomných na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva a určila zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice. Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je 

uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Tomáš Novák, Ing. Miroslava Revajová Vávrová 

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 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

 

Schválenie programu 14. zasadania OZ 

 

        Ing. Iveta Geletková, starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, ktorý 

prečítala z pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla doplniť program zasadania 

OZ o žiadosti, ktoré došli v čase, kedy už bola zaslaná pozvánka na zasadanie OZ a to následné tak, 

že bod 13. Rôzne bude nahradený znením:  

13.  Žiadosť Róberta Móla o odpustenie nájmu za pozemok pod požičovnou lyží na Bielych Vodách  

a doplnený o body 

14.  Príspevok na naftu pri preprave obecným nákladným autom V3S   

15.  Žiadosť organizácie MO SRZ v Nálepkove o finančnú podporu  

16.  Žiadosť Lukáša Černického o vysporiadanie príjazdovej cesty  

a bod Rôzne presunúť na bod 17., 

18.  Diskusia 

19.  Uznesenie 

20.  Záver  

 

  Po úprave a doplnení bodov bol program schválený s doplnenou zmenou. Pozvánka tvorí prílohu 

zápisnice. 

Návrhy poslancov: Žiadne 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Rozpočet obce Mlynky na rok 2021, 2022 a 2023 

5. Dotácia pre Obecný športový klub (OŠK) Mlynky a jeho oddiely na rok 2021 

6. Návrh vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra, podrobnosti o spôsobe a vykonaní     

voľby hlavného kontrolóra obce Mlynky  
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7. Žiadosť Rastislava Mašlonku o odpustenie nájmu za Lyžiarske stredisko (LS) Mlynky-Gugel 

8. Žiadosť Petra Poliaka o odpustenie nájmu za Lyžiarske stredisko (LS) Biele Vody  

9. Žiadosť Adriany Kuľbákovej o odpustenie nájmu za Pohostinské zariadenie v obci Mlynky 

10.  Žiadosť Ivana Teplického o prenájom časti pozemku, parcely registra E – KN, parcela č.         

71124/6 

11. Žiadosť Rastislava Ilašenka o vrátenie časti pozemku, parcely registra C-KN, parcela č. 22/1  

12. Zmluva o odchyte, umiestnení a darovaní túlavých psov 

13. Žiadosť Róberta Móla o odpustenie nájmu za pozemok pod požičovnou lyží na Bielych Vodách  

14. Príspevok na naftu pri preprave obecným nákladným autom V3S   

15.  Žiadosť organizácie MO SRZ v Nálepkove o finančnú podporu  

16.  Žiadosť Lukáša Černického o vysporiadanie príjazdovej cesty  

 17. Rôzne 

18.  Diskusia 

19.  Uznesenie 

20.  Záver  

 

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 102 – 103 / 2021 splnené.   

  

Uznesenie č. 104/2021 

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

berie na vedomie 
informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 04. 05. 2021. 

 

                      
Hlasovanie 

Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 4. Rozpočet obce Mlynky na rok 2021, 2022 a 2023 

 

     Predniesla starostka obce a uviedla, že tabuľku s rozpočtom za roky 2018, 2019, 2020 s jeho 

úpravou a skutočným čerpaním a návrh rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023 dostali poslanci k 

naštudovaniu e-mailom.  

 Starostka navrhla schváliť rozpočet na rok 2021 s prebytkom len 6 718,20 € a v 6. mesiaci 2021 

urobiť jeho úpravu na základe toho ako sa budú vyvíjať príjmy. ZŠ s MŠ Mlynky-Biele Vody 

dostane požadovanú sumu 95 000,00 €. Kapitálový rozpočet je navrhnutý na 500 000,00 €, ide o 

investíciu do čističky odpadových vôd (ČOV) Horná Kolónia (Prostredný Hámor) so spoluúčasťou 

obce 5 %. Tabuľky so skutočným čerpaním a navrhovanými rozpočtami sú súčasťou zápisnice. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 
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Uznesenie č. 105/2021 

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 na roky 2021 - 2023  

berie na vedomie 

a) rozpočet obce Mlynky na roky 2022, 

b) rozpočet obce Mlynky na roky 2023, 

schvaľuje 

a) rozpočet obce Mlynky na rok 2021 v členení:  

 

Bežný rozpočet 

- príjmy                            496 947,20 € 

- výdavky                         484 119,00 € 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy                           500 000,00  € 

- výdavky                        547 000,00  € 

Finančné operácie 

- príjmy                             53 000,00  € 

- výdavky                          12 110,00  € 

Rozpočet  SPOLU 

- príjmy                         1 049 947,20 € 

- výdavky                      1 043 229,00 € 

 

Celkom rozpočet - prebytok   6 718,20 € 

 

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

    3 000 € v jednotlivom prípade, 

odporúča starostke 

o vykonaných zmenách rozpočtu informovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 5. Dotácia pre Obecný športový klub (OŠK) Mlynky a jeho oddiely na rok 2021 
 

         Starostka obce uviedla, že na obec boli doručené dve žiadosti a to od Lyžiarskeho klubu (LK), 

ktorý žiada dotáciu vo výške 620,00 € a ktorý ako jediný doložil aj vyúčtovanie dotácie za rok 2020 

a Stolnotenisového oddielu (STO), ktorý žiada dotáciu vo výške 900,00 €. Cyklistický oddiel (CO) si 

žiadosť o dotáciu nepodal. STO dotáciu, ktorá mu bola pridelená na rok 2020 nepoužil. Predseda 

OŠK Mlynky pán Ľubomír Leskovjanský, žiadosti za jednotlivé oddiely OŠK stiahol z rokovania 

obecného zastupiteľstva, s odôvodnením, že z dôvodu pandémie COVID-19, ktorá stále pretrváva 

a je problém s organizovaním športových akcii, nebudú tieto finančné prostriedky potrebovať. 
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Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodnutie predsedu OŠK Mlynky pána Ľubomíra 

Leskovjanského akceptovali. 

 

K bodu 6. Návrh vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra, podrobnosti o spôsobe 

a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Mlynky  

 

 K predmetnému bodu starostka obce uviedla, že od 01. 05. 2020 obec nemá hlavného 

kontrolóra a z toho dôvodu je potrebné vyhlásiť nové voľby, stanoviť podmienky a úväzok hlavného 

kontrolóra obce. Po diskusii poslanci schváli dátum voľby na 22. 06. 2021, skrátený pracovný úväzok 

na 0,2, spôsob vykonania hlasovania - verejným hlasovaním a do funkcie predsedu komisie si zvolili 

poslankyňu Marianu Horkú. Návrh vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra, podrobnosti o 

spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Mlynky, návrh uznesenia a dôvodová správa sú 

súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie.   

 

Uznesenie č. 106/2021  
  Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky po prerokovaní návrhu na vyhlásenie dňa konania voľby 

hlavného kontrolóra obce Mlynky, návrhu na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby 

hlavného kontrolóra obce Mlynky, náležitosti prihlášky a návrhu na zriadenie komisie na otváranie 

obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Mlynky:  

 

  1. vyhlasuje 

  v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 22. 06. 2021 za deň konania voľby 

hlavného kontrolóra obce Mlynky, ktorá sa uskutoční v obradnej miestnosti Obecného úradu 

Mlynky, Prostredný Hámor 324,  

  2. určuje 

  nasledovné požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Mlynky: 

  a)  kvalifikačné predpoklady: 

       -  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 

  b)  iné predpoklady: 

       -   prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, 

       -   komunikatívnosť, 

       -   organizačné a riadiace schopnosti, morálna bezúhonnosť, 

  c)  náležitosti písomnej prihlášky: 

       -   profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 

       -   úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

       -   kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania, 

       -   osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a        

          doplnení niektorých zákonov, t. j.: 

          1.  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene 

   mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 

          2.  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby    

  narodenej v cudzine aj štát narodenia, 

          3.  štátne občianstvo, štátne občianstvo ako aj ďalšie štátne občianstvo iného členského štátu 

  Európskej únie, 

          4. pohlavie, 

         5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, 

      -   na overenie totožnosti kandidáta u občana SR je potrebné uviesť číslo občianskeho preukazu, 

      -   čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

      -   súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane  

        osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného  
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         kontrolóra v obecnom zastupiteľstve, 

  d)  miesto a spôsob doručenia prihlášok: 

       - kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Mlynky svoju písomnú prihlášku spolu s     

  požadovanými dokladmi doručí osobne alebo poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania 

  voľby hlavného kontrolóra t. j. do 08. 06. 2021 do 14:00 h v zalepenej obálke označenej - 

   „Voľba Hlavného kontrolóra Obce Mlynky - Neotvárať“ na adresu: Obec Mlynky, Prostredný 

  Hámor 324, 053 76  Mlynky. Platí odtlačok prezenčnej pečiatky podateľne Obecného úradu 

  Mlynky, 

e) dĺžku pracovného času hlavného kontrolóra – pracovný pomer na kratší pracovný čas a to 0,2 

 pracovného úväzku a plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

 obecnom zriadení, 

3.  a) zriaďuje 

 -  komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu  

  hlavného kontrolóra obce Mlynky v zložení všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, 

     b) volí 

    -  do funkcie predsedu komisie: Marianu Horkú,  

4. schvaľuje 
     spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Mlynky verejným hlasovaním.  

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 7. Žiadosť Rastislava Mašlonku o odpustenie nájmu za Lyžiarske stredisko (LS) 

Mlynky-Gugel 

 

 Starostka obce oboznámila poslancov, že dňa 18. 02. 2021 pán Rastislav Mašlonka podal 

elektronicky žiadosť o odpustenie nájmu za rok 2021 z dôvodu pandémie COVID-19 a prijatých 

pandemických opatrení vládou SR, ktoré znemožnili prevádzku lyžiarskych stredísk v rámci celej 

Slovenskej republiky a tým aj LS Mlynky-Gugel, čo malo za následok vytvorenie dlhu voči 

dodávateľov vo výške 10 000,00 €. Podpora nájmu pre podnikateľov, ktorú poskytuje štát sa 

nevťahuje na nájom LS Mlynky-Gugel. Pán Mašlonka platí obci ročný nájom vo výške 2 000,00 € 

v zmysle Nájomnej zmluvy, článku VI., bodu č. 1 uzatvorenej dňa 11. 10. 2016 a jej dodatku č. 2 zo 

dňa 28. 06. 2017. Poslanci prijali nasledovné uznesenie.  

 

Uznesenie č. 107/2021 

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

zriadení a na základe žiadosti pána Rastislava Mašlonku 

schvaľuje 

odpustenie ročného nájmu vo výške 2 000,00 € pre Rastislava Mašlonku, IČO: 34 630 732, Dr. 

Alexandra 125/14, 060 01 Kežmarok, ktorý má povinnosť platiť v zmysle Nájomnej zmluvy, článku 

VI., bodu č. 1 uzatvorenej dňa 11. 10. 2016 a jej dodatku č. 2 zo dňa 28. 06. 2017. 
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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 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 8. Žiadosť Petra Poliaka o odpustenie nájmu za Lyžiarske stredisko (LS) Biele Vody  

 

 Starostka obce oboznámila poslancov, že dňa 25. 01. 2021 pán Peter Poliak podal elektronicky 

žiadosť o odpustenie nájmu za rok 2021 z dôvodu pandémie COVID-19 a prijatých pandemických 

opatrení vládou SR, ktoré znemožnili prevádzku lyžiarskych stredísk v rámci celej Slovenskej 

republiky a tým aj LS Biele Vody, ktoré je jeho jedinou podnikateľskou činnosťou. Pán Poliak platí 

obci ročný nájom vo výške 1 000,00 € v zmysle Nájomnej zmluvy, článku VI., bodu č. 1 uzatvorenej 

dňa 12. 11. 2014 a jej dodatku č. 2 zo dňa 20. 04. 2017. Poslanci prijali nasledovné uznesenie.  

 

Uznesenie č. 108/2021 

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

zriadení a na základe žiadosti pána Petra Poliaka 

schvaľuje 

odpustenie ročného nájmu vo výške 1 000,00 € pre Petra Poliaka, IČO: 44 377 088, Budovateľská 

952/4, 049 25 Dobšiná, ktorý má povinnosť platiť v zmysle Nájomnej zmluvy, článku VI., bodu č. 1 

uzatvorenej dňa 12. 11. 2014 a jej dodatku č. 2 zo dňa 20. 04. 2017.  

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 9. Žiadosť Adriany Kuľbákovej o odpustenie nájmu za Pohostinské zariadenie v obci 

Mlynky 

  

  Starostka obce oboznámila poslancov, že dňa 23. 02. 2021 pani Adriana Kuľbáková podala 

písomnú žiadosť o dočasné odpustenie nájmu za rok 2021 z dôvodu pandémie COVID-19 a prijatých 

pandemických opatrení vládou SR, ktoré znemožnili prevádzku stravovacích zariadení a zariadení na 

poskytovanie rýchleho občerstvenia s osobnou návštevou klientov v rámci celej Slovenskej republiky 

a tým aj jej bolo znemožnené prevádzkovať Pohostinské zariadenie v obci Mlynky (prevádzka - 

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, Prostredný 

Hámor 194, Mlynky). O budovu sa riadne stará, aj v čase uzatvorenia prevádzky, nakoľko počas 

zimného obdobia je potrebné neustále vykurovať a platiť paušálne výdavky na jej prevádzku, ktoré 

zahŕňajú platenie elektrickej energie. Pani Kuľbaková platí obci mesačný nájom vo výške 100,00 € 

v zmysle Nájomnej zmluvy, článku III., bodu č. 1 uzatvorenej dňa 06. 07. 2011. Pani Kuľbaková 

doplnila začiatkom mája 2021 svoju žiadosť o odpustenie nájmu za obdobie počas ktorej bola 
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prevádzka zatvorená a to od 01. 01. 2021 do 30. 04. 2021. Od 01. 05. 2021 bola už prevádzka 

otvorená. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 109/2021 

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

zriadení a na základe žiadosti pani Adriany Kuľbákovej 

  schvaľuje 

odpustenie nájmu Adriane Kuľbákovej, IČO: 43 703 135, Biele Vody 259, 053 76 Mlynky za 

obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 04. 2021 vo výške 400,00 €, ktorý mala povinnosť platiť v zmysle 

Nájomnej zmluvy, článku III., bodu č. 1 uzatvorenej dňa 06. 07. 2011.   

  

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 10. Žiadosť Ivana Teplického o prenájom časti pozemku, parcely registra E – KN, 

parcela č. 71124/6 

 

          Starostka obce oboznámila poslancov s písomnou žiadosťou o dlhodobý prenájom časti 

pozemku, parcely registra E – KN, parcela č. 71124/6 vo výmere 50 – 60 m
2
,
 
ktorú podal dňa 12. 04. 

2021 pán Ivan Teplický. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že táto časť pozemku sa nachádza pred jeho 

rodinným domom č. 169 v Prostrednom Hámri cez miestnu komunikáciu. Nakoľko má k rodinnému 

domu malý pozemok cca 313 m
2
, nie je možné vo dvore parkovať motorové vozidla. Prenajatý 

pozemok by chcel využiť na parkovanie. O pozemok sa už teraz riadne stará, aj keď nie je jeho. 

V lete tam parkujú turisti, čím mu znemožňujú prístup k rodinnému domu. Pani poslankyňa Horká 

dala námietku, že je striktne proti prenájmu obecnej komunikácie. Nevie si predstaviť, ako sa v zime 

bude pluhovať. Poslankyňa pani Ing. Geletková poznamenala, že všetky podmienky užívania 

pozemku sa dajú zakotviť v nájomnej zmluve, nakoľko je to náš majetok a vlastník si určuje 

podmienky prenájmu (žiadne vysádzanie rastlín, žiadne stavebné úpravy, v čase zimy umožnenie 

umiestnenia snehu na pozemku). Ak sa dá pozemok do prenájmu, tak za podmienok bez stavebných 

úprav a výsadby, poznamenala pani poslankyňa Horká. Pán poslanec Bc. Lapšanský uviedol, aby 

bola nájomná zmluva spracovaná právnikmi a následne poslaná na kontrolu poslancom. Pani 

starostka uviedla, že ak bude nájomná zmluva spracovaná, tak ju pošle všetkým poslancom 

k pripomienkovaniu. Cenu nájmu navrhla starostka obce na 30,00 € ročne s prihliadnutím, že pán 

Teplický sa o predmetný pozemok stará. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 110/2021 

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

zriadení a na základe § 9a ods. 1 písm. a), ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a na 

základe žiadosti Ivana Teplického, 

  schvaľuje 
prenájom časti pozemku parcely registra E – KN, parcela č. 71124/6 ostatná plocha, katastrálne 

územie Mlynky, zapísanej na LV č.1 o výmere 60 m
2 

za cenu 30,00 € ročne. 
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Ako prípad hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok sa nachádza pred 

rodinným domom žiadateľa Ivana Teplického, č. 169, Prostredný Hámor, cez miestnu komunikáciu a 

žiadateľ ho užíva so svojom manželkou a riadne sa o pozemok stará,    

  odporúča 
  starostke obce uzavrieť nájomnú zmluvu. 

   

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 6 x  x x x x x 
Proti 1  x      
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 11. Žiadosť Rastislava Ilašenka o vrátenie časti pozemku, parcely registra C-KN, 

parcela č. 22/1   

 

 Starostka obce oboznámila poslancov s písomnou žiadosťou pána Rastislava Ilašenka podanej 

dňa 02. 03. 2021 v ktorej žiada o vrátenie časti pozemku parcely registra C-KN, parcela č. 22/1, ktorú 

mal v prenájme od Slovenského pozemkového fondu. V minulosti obec získala nenávratné finančné 

prostriedky na výstavbu parkoviska. Nakoľko chcel podporiť rozvoj obce, prepustil časť prenajatej 

parcely č. 22/1 do nájmu obci, ale bez vypracovania geometrického plánu. Teraz má záujem 

o nevyužitú časť parcely č. 22/1, vedľa parkoviska, znovu ju prenajať a na nej vybudovať jazierko na 

zachytenie vody v krajine. Starostka obce ďalej uviedla, že nájomnú zmluvu ohľadom tejto parcely 

na obci nenašla a podľa výpisu z katastra nehnuteľností má ešte nájomnú zmluvu na túto parcelu 

uzatvorenú so Slovenským pozemkovým fondom iba pán Jozef Koštál, ktorý je už mŕtvy a obec a ani 

pán Ilašenko tam nefiguruje. Poslankyňa Ing. Iveta Geletková podotkla, že pán Ilašenko by mal 

v prvom rade osloviť Slovenský pozemkový fond. Po diskusii poslanci navrhli starostke osloviť pána 

Ilašenka a požiadať ho o osobné stretnutie na mieste realizácie zámeru s následným prednesením 

zámeru a určením časti a veľkosti pozemku, na ktorom chce predmetný zámer realizovať. Poslanci 

prijali nasledovné uznesenie.   

 

Uznesenie č. 111/2021 

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

berie na vedomie 

žiadosť Rastislava Ilašenka o vrátenie časti pozemku, parcely registra C-KN, parcela č. 22/ 1       

odporúča 

starostke osloviť pána Ilašenka a požiadať ho o osobné stretnutie na mieste realizácie zámeru s 

následným prednesením zámeru a určením časti a veľkosti pozemku, na ktorom chce predmetný 

zámer realizovať. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        
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K bodu 12. Zmluva o odchyte, umiestnení a darovaní túlavých psov 

 

         Starostka obce uviedla, že tento bod sa prerokovával už na zastupiteľstve dňa 15. 12. 2020 a už 

vtedy informovala poslancov, že sa skontaktovala s útulkami a to s útulkom Mesta Spišská Nová 

Ves, ktorý však rozviazal zmluvu so všetkými obcami nakoľko má problém s umiestnením psov, 

s útulkom Labka pomoci, Mokrá Lúka a s útulkom Šťastný psík, Matejovce nad Hornádom. Každý 

z útulkov má svoj cenník. Obci boli útulkami poskytnuté vzorové Zmluvy o spolupráci týkajúcej sa 

odchytu a umiestnení túlavých psov, cenníky, ale sú ochotne po rozhodnutí obce uzavrieť zmluvu až 

v novom roku. Starostka oslovila aj mesto Rožňava, bezúspešne. Po zhodnotení, najlepšiu ponuku, čo 

sa týka služieb a ceny, ponúkol útulok Labka pomoci, Mokrá Lúka – Bc. Kvetoslava Slaná, 47, 05 01 

Mokrá Lúka. Obec bude platiť ročný paušálny poplatok a potom za poskytnuté služby. Cenník 

služieb je súčasťou návrhu zmluvy, ktorý je prílohou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné 

uznesenie.   

 

   Uznesenie č. 112/2021 

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

obecnom zriadení  

  schvaľuje  

podpísanie Zmluvy o odchyte, umiestnení a darovaní túlavých psov s poskytovateľom služby: Bc. 

Kvetoslava Slaná – odchyt túlavých zvierat,  IČO: 44821603, 47, 050 01 Mokrá Lúka. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 13. Žiadosť Róberta Móla o odpustenie nájmu za pozemok pod požičovnou lyží na 

Bielych Vodách 

 

      Starostka obce uviedla, že dňa 03. 05. 2021 pán Róbert Mól podal písomnú žiadosť 

o odpustenie poplatku za požičovňu lyží Mlynky – Biele Vody. V roku 2021 z dôvodu pandémie 

COVID-19 a prijatých pandemických opatrení vládou SR, neprevádzkoval svoju živnosť a teda 

nezískal žiaden zisk. Pán Róbert Mól platí ročný nájom za pozemok pod požičovňou lyží na Bielych 

Vodách vo výške 135,00 € ročne. Nájomná zmluva sa uzatvára na dva roky a platnosť zmluvy 

skončila 31. 12. 2020. Nájomná zmluva na tento rok nebola podpísaná, z dôvodu obmedzených 

pandemických opatrení na úrade a z dôvodu pandémie COVID-19 a prijatých pandemických opatrení 

vládou SR na základe ktorých boli uzatvorené všetky lyžiarske strediska a tým nefungovali ani 

požičovne lyží. Nová nájomná zmluva sa už pripravuje, uviedla nakoniec starostka obce.   

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali predmetnú žiadosť na vedomie. 

 

K bodu 14. Príspevok na naftu pri preprave nákladu obecným nákladným autom V3S  
 

 Starostka obce uviedla, že stará V3S, ktorá sa využívala na prepravu nákladu Obecnými 

službami s.r.o. Mlynky je v zlom technickom stave a spoločnosť Obecné služby s.r.o. Mlynky sa ruší. 

Obec musí použiť na prepravu nákladu novú V3S, ktorú sme nadobudli z vlastníctva štátu, správy 

Ministerstva obrany SR, ale nemôžeme ju používať na podnikateľské účely. Podľa článku II. 
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darovacej zmluvy môže však obec V3S použiť na rozvoz palivového dreva do domácností fyzických 

osôb, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili 

dôchodkový vek a na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov obci pri odstraňovaní následkov 

mimoriadnych udalostí v obci. Súčasťou zápisnice je odpoveď na žiadosť o udelenie výnimky na 

použite V3S, ktorú zaslala starostka obce na Ministerstvo obrany. Starostka obce navrhla do cenníka 

služieb obce doplnil príspevok na naftu za prepravu nákladu v zmysle článku II. darovacej zmluvy. 

Poslanci sa inšpirovali cenami Obecných služieb s.r.o. Mlynky, ktoré podstate zachovali, až na malú 

úpravu. Paušál do 20 km upravili na 35,00 € z pôvodných 37,00 €. Návrh cenníka príspevku na naftu 

na V3S je súčasťou zápisnice. Poslankyňa Ing. Geletková z novým cenníkom nesúhlasila, lebo tento 

bol spracovaný na V3S, pri ktorej spotreba bola prepočítavaná na spotrebu 23 l nafty na 100 km 

a u novej (darovanej) V3S je uvedená spotreba v Osvedčení o evidencii vozidla 32 l na 100 km. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

  Uznesenie č. 113 /2021 

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

a na základe § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

  schvaľuje 

  Dodatok č. l k Cenníku za služby poskytované Obcou Mlynky s účinnosťou od 01. 05. 2021. 

  

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 6  x x x x x x 
Proti 1 x       
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 15. Žiadosť Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu ( MO SRZ) 

v Nálepkove o finančnú podporu  

 

 Starostka obce uviedla, že Miestna organizácia SRZ Nálepkovo si podala dňa 03. 05. 2021 

písomnú žiadosť o finančnú podporu na činnosť organizácie MO SRZ v Nálepkove. Starostka obce 

ďalej dodala, že nejde o našu miestnu organizáciu, ale o miestnu organizáciu Obce Nálepkovo a obec 

by mala v prvom rade, ak je to finančne možne, podporovať miestne organizácie i napriek tomu, že 

organizácia MO SRZ argumentuje tým, že ich rybársky revír zasahuje na rieke Hnilec až do katastra 

našej obce a majú záujem zakúpiť násady rýb a zarybniť aj horný úsek rieky Hnilec v obci Mlynky. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie.  

 

  Uznesenie č. 114 /2021 

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

obecnom zriadení 

  neschvaľuje 

  finančný príspevok pre  Miestnu organizáciu SRZ Nálepkovo, Hámorská 35, 053 33 Nálepkovo. 
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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 6  x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 1 x       
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 16. Žiadosť Lukáša Černického o vysporiadanie príjazdovej cesty 

 

 Starostka obce k predmetnému bodu uviedla, že dňa 23. 04. 2021 podal žiadosť pán Lukáš 

Černický o vysporiadanie príjazdovej cesty spolu s podpísanými žiadateľmi: Ivan Pavlikovský, 

Andrea Geisser a Ivana Černická. Ide o vysporiadanie príjazdovej cesty k rodinným domom 

žiadateľov v obci Mlynky, časť Biele Vody - Píla. Bývalí aj súčasní vlastníci im poskytli podklady 

ktoré nasvedčujú, že príjazdová cesta už bola v riešení obcou v roku 1991 a z tohto roku doložili aj 

geometrický plán č. 244-361-722-90, kde sa uvádza, že cesta na parcele CKN - 40/1 mala byť 

obecnou cestou. Žiadajú o preskúmanie archívnych spisov od roku 1990, kde by sa mohla nachádza 

zmluva, ktorá nebola zapísaná do Katastra nehnuteľností. Pani poslankyňa Horká uviedla, že v tejto 

časti obce obecné pozemky nikdy neboli a niekedy sa do katastra dalo zapísať teleso cesty, ale nevie 

ako je to teraz a zároveň si nespomína, aby obec bola dávala vyhotovovať geometrický plán na túto 

prístupovú cestu. Pani starostka k uvedenému dodala, že ide tu zrejme len o to, že pán Lukáš 

Černický má v tejto časti obce firmu a nemôže skolaudovať budovu nakoľko potrebuje k firme 

prístupovú cestu, no obec tam skutočne nie je vlastníkom pozemkov na ktorej sa nachádza predmetná 

príjazdová cesta k rodinným domom, ale táto sa nachádza na pozemkoch súkromných osôb. Všetci 

poslanci sa zhodli, že by bolo vhodné, aby sa žiadatelia obrátili na vlastníkov predmetných 

pozemkov a dohodli sa s nimi napr. o dlhodobom prenájme časti pozemkov na ktorých sa nachádza 

predmetná príjazdová cesta. Poslanci prijali nasledovné uznesenie.    

 

Uznesenie č. 115 /2021 

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

berie na vedomie 

žiadosť Lukáša Černického o ostatných podpísaných žiadateľov o vysporiadanie príjazdovej cesty, 

parcely registra C-KN, parcela č. 40/1      

odporúča 

starostke obce preskúmať archív Obce Mlynky.  

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 7 x x x x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 17. Rôzne 

 

 Starostka obce oboznámila poslancov o zakúpení nádob na separovaný zber a o ich 

rozmiestnení do jednotlivých častí obce Mlynky, aby boli vytvorené podmienky na separovanie 
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komunálneho odpadu hlavne pre turistov, ktorí prechádzajú našou obcou v letnom období vo 

zvýšenom počte a aby sa znížilo množstvo odpadkov nimi rozhadzovaných po území obce. 

 Ekonómka obce pani Tokarčíková predložila na oboznámenie poslancom vypracované tabuľky 

týkajúce sa testovania obyvateľov na COVID-19, ktoré prebiehalo v našej obci pod záštitou mesta 

Spišská Nová Ves od januára do apríla 2021, po finančnej stránke a budú slúžiť ako príloha žiadosti 

o refundáciu nákladov na testovanie. 

 

K bodu 18. Diskusia 

 

 Pani poslankyňa Horká požiadala starostku obce o vysvetlenie, že koľko finančných 

prostriedkov obec zaplatila spoločnosti, ktorá vyhrala v projekte výstavby autobusových zastávok. 

 Pán poslanec Novák k veci uviedol, že kedy už konečne budeme vedieť, či budeme alebo 

nebudeme mať schválené finančné prostriedky na projekt výstavby autobusových zastávok. 

 Pani starostka uviedla, že spoločnosti neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky nakoľko je 

Projekt autobusové zastávky, ktorý ide cez výzvu 7.2., kód výzvy MAS_082/7.2/2, Ciele opatrenia - 

zvýšenie dopravnej dostupnosti a dopravnej bezpečnosti vrátane doplnenia a rekonštrukcie 

dopravného vybavenia, vrátane autobusových zastávok, bol podaný, ale čaká sa na je schválenie. 

Finančné prostriedky boli v tomto prípade vyplatené iba za vypracovanie projektovej dokumentácie, 

ktorú bolo potrebné doložiť ako prílohu k predmetnej výzve. Pani starostka ďalej uviedla, že nakoľko 

od minulého roku trvá mimoriadna situácia kvôli pandémii COVID-19 a bol vyhlásený núdzový stav, 

lehoty na vybavovanie neplynú, tak musíme počkať, kým sa situácia zmení, nakoľko to čo nie je 

prioritné a nevydaním rozhodnutia sa nespôsobia žiadne škody, tak to sa v tomto štáte teraz nerieši 

a to platí aj pre predmetnú výzvu. 

 Pán poslanec Bc. Lapšanský požiadal o vysvetlenie starostku obce, že prečo MUDr. 

Kamenická, ktorá prevzala ambulanciu po nebohom pánovi doktorovi Vokálovi, nechodí ordinovať 

aj na Mlynky. 

 Pani starostka k veci uviedla, že ambulanciu prevzala od 01. 04. 2021 MUDr. Kamenická, 

ktorá bude ordinovať len v ambulancii na Tarči, na Mlynky odmietla dochádzať. 

 Pán poslanec Bc. Lapšanský navrhol, aby obec MUDr. Kamenickej zabezpečila dovoz do 

a z ambulancie na Mlynkoch nakoľko v Mlynkoch bol vždy lekár. 

 Pani poslankyňa Ing. Revajová Vavrová uviedla, že veľké mestá majú problém so všeobecnými 

lekármi a nie takéto obce ako sú Mlynky. Mesto Dobšiná má už roky takýto problém. Ordinuje tam 

už lekárka v dôchodkovom veku a nemá za seba žiadnu náhradu.  

 Pani starostka naviazala v diskusii na pani poslankyňu a oboznámila poslancov, že po smrti 

pána doktora Vokála sa spojila so zdravotníckou komisiou VÚC Košice a začala riešiť tento problém 

a bolo jej prisľúbené, že ak sa nič neudeje, tak od 01. 01. 2022 by mal začať v Mlynkoch ordinovať 

nový lekár. Bolo jej vysvetlené, že v celom štáte je veľký problém so všeobecnými lekármi, je ich 

veľmi málo a nedokážu pokryť všetky žiadosti o pridelenie všeobecných lekárov o ktoré ich žiadajú 

obce a mesta Košického samosprávneho kraja. 

 Pán poslanec Kuchár sa opýtal, či sa bude opravovať ešte komunikácia pri ZŠ s MŠ Mlynky – 

Biele Vody nakoľko sa tam nachádzajú diery a je tam problém prechádzať autami. 

 Pani starostka uviedla, že bude sa to opravovať zakúpeným studeným asfaltom. 

 Pán poslanec Novák požiadal o vysvetlenie, že prečo sa nedovezú prázdne konvy na 

komunálny odpad po ich vysypaní na miesto odkiaľ boli zobrané, ale sa nechávajú pri moste 

(železničný most – vstup na Kolóniu) a čo keď ich niekto ukradne. 

 Pani starostka uviedla, že si je vedomá, že sa to stáva, ale stáva sa to iba v tom prípade keď 

auto spoločnosti FURA, s.r.o. príde vysypávať komunálny odpad nie skoro ráno, ale v poobedňajších 

hodinách. 

 Na to naviazala pani poslankyňa Ing. Geletková, ktorá uviedla, že ak by občania zodpovedne 

pristúpili k separovaniu, tak by nemuseli mať obavy o smetné nádoby pretože by žiadne nemuseli 
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používať, nakoľko by pred svoje domy dávali iba vrecia so separovaným odpadom podľa 

harmonogramu. 

  

K bodu 19. Uznesenie 

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 19. Záver 

 

    Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva 

o 19:00 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Tomáš Novák 

                           Ing. Miroslava Revajová Vávrová                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                              

 

     

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce                  


