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Zápisnica  

z   ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Mlynky,  

konaného dňa 06.12.2018   
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:      Alfréd Franko, starosta obce 

                       Ing. Iveta Geletková, zástupca starostu 

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

                       Leskovjanský, Tomáš Novák, Mariana Horká, Ing. Miroslava Revajová Vávrová 

                       Náhradník za poslanca: Richard Kuchár 

Neprítomní:                     

Predseda MVK: Jana Fabianová 

Ďalší prítomní :  Bc. Anna Krištofčová - referent  

                                                 

K bodu 1. Otvorenie 

  

Rokovanie 0Z  otvoril p.  Alfréd Franko, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných na 

ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva a určil zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Ľubomír Leskovjanský, Mariana Horká  

Zapisovateľka:                Bc. Anna Krištofčová 

 

K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 2018 a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Jana Fabianová, predseda MVK oboznámila prítomných s výsledkami volieb do 

samosprávy obce. V obci sme mali jeden volebný obvod a jeden volebný okrsok.  

 Počet zapísaných voličov v zozname voličov 450, volieb sa zúčastnilo 302 voličov, 

počet odovzdaných obálok 301,  počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7, počet zvolených 

poslancov 7  a to v tomto poradí: Ing. Iveta Geletková, str., Bc. Radoslav Lapšanský, Ing. Iveta 

Geletková, Ľubomír Leskovjanský, Tomáš Novák, Mariana Horká, Ing. Miroslava Revajová 

Vávrová.           

 Náhradníci v tomto poradí: Richard Kuchár, Ivan Korpalla, Ing. Ján Deneš a Adriana 

Kuľbáková Bc. Zdena Benadiková!!!!.         

 Za starostu obce bola zvolená Ing. Iveta Geletková.     

 Po oboznámení s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce pani Jana Fabianová, 

predseda MVK odovzdala novozvolenej starostke a poslancom OZ  osvedčenie o zvolení  

a zablahoželala  im k zvoleniu.  

Súčasťou zápisnice je správa MVK o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva 

a starostu obce Mlynky. 
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b) Vzdanie sa mandátu poslanca a vyhlásenie náhradníka za poslanca  
 

Ing. Iveta Geletková, nar. 21.12.1986 sa písomne vzdala mandátu poslanca OZ obce 

Mlynky, do ktorého bola zvolená dňa 10.11.2018 voľbami do orgánov samosprávy obcí.   

 V zdanie sa mandátu je súčasťou zápisnice.   

Nastupuje prvý náhradník Richard Kuchár. 

 

c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  

 

Ing. Iveta Geletková, novozvolená starostka zložila zákonom stanovení sľub starostu 

obce, ktorý na znak súhlasu podpísala.  

Sľub starostu obce Mlynky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) je súčasťou 

zápisnice. 

 

d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Mariana Horká prečítala sľub poslanca OZ, ktorý na znak súhlasu novozvolení poslanci 

podpísali.  

Sľub poslanca podpísal aj náhradník Richard Kuchár.  

Sľub poslancov OZ  Mlynky podľa zákona o obecnom zriadení je súčasťou zápisnice. 

 

e)  Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

Ing. Iveta Geletková, novozvolená starostka obce vystúpila s krátkym príhovorom. 

Starostka obce poslancom zablahoželala k zvoleniu a teší sa na spoluprácu s nimi. 

 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch 

A . b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolená starostka obce Ing. Iveta Geletková, zložila zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

 

2. zvolení poslanci :  Ing. Iveta Geletková str., Mariana Horká, Bc. Radoslav Lapšanský,  

                                  Ľubomír Leskovjanský, Tomáš Novák, Ing. Miroslava Revajová Vávrová  

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

  

3. náhradník za poslanca: Richard Kuchár zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 

 

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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nahlasovali 0        
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K bodu 4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ 

 

Ing. Iveta Geletková, starostka obce predložila prítomným poslancom program 

rokovania, ktorý prečítala z pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla 

preložiť body 5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu a 7. Voľba 

komisií, voľba ich predsedov na nasledujúce zastupiteľstvo.  Po vypustení týchto bodov bol  

program schválený. 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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nahlasovali 0        

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1. Otvorenie zasadnutia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

 a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 2018 a odovzdanie    

     osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného   

     zastupiteľstva  

 b) Vzdanie sa mandátu poslanca a vyhlásenie náhradníka za poslanca 

       c)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 

       d)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

       e)  Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

     4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ 

     5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 

       obecného zastupiteľstva                           

     6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného    

       záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba   

jej členov  

     7.  Voľba členov rady ZŠsMŠ Mlynky 

   8.  Určenie platu starostu obce 

   9.  Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

 10.  Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

 11.  Záver 

     

K bodu 5.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

                          

Ing. Iveta Geletková, starostka obce predložila OZ návrh na poverenie poslanca p. 

Marianu Horkú, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 
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ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom 

zriadení. Poslanci OZ návrh schválili. 

 

Uznesenie č. 2/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch 

poveruje 
poslanca Marianu Horkú, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva  

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona o obecnom zriadení.  

 

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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nahlasovali 0        

 

 

K bodu 6 . Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. a voľba jej členov 

 

Táto jediná komisia je povinná zo zákona, pripomenula kontrolórka Ing. Erika 

Pamulová, ktorú musí obec vytvoriť. Ing. Iveta Geletková, starostka obce navrhla  poslancov: 

Bc.  Radoslav  Lapšanský,  Tomáš Novák, Ing. Miroslava Vávrová Revajová. Poslanci OZ 

návrh schválili. 

        

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch 

A . z r i a ď u j e  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B . v o l í 

členov komisie :  

Bc. Radoslav Lapšanský,  Tomáš Novák, Ing. Miroslava Vávrová Revajová 

 

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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nahlasovali 0        
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K bodu 7. Voľba členov rady ZŠsMŠ Mlynky 

 

Požiadavku na voľbu dvoch členov rady školy predložil riaditeľ  ZŠsMŠ Mlynky 

PeaDr. Ing. Jozef Mitra.  

Ing. Iveta Geletková, starostka obce navrhla, aby do rady školy boli zvolení poslanci, 

Richard Kuchár, ktorého dieťa navštevuje ZŠsMŠ Mlynky a Ľubomír Leskovjanský, ktorý 

s deťmi pracuje ako tréner OŠK-LO. Zároveň poslanci odvolali z rady školy pána Ivana 

Korpallu. 

 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch 

A. v o l í 

členov do rady ZŠsMŠ Mlynky poslancov Richarda Kuchára a Ľubomíra Leskovjanského  

B. o d v o l á v a  

člena rady školy Ivana Korpallu 

 

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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nahlasovali 0        

 

 

K bodu 8. Určenie platu starostu obce 

 

Návrh platu starostky obce predniesla pani Bc. Anna Krištofčová. V súlade so zákonom 

NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom OZ zo dňa 28.06.2018 

uznesením č. 148/2018 mesačný plat starostu  je v rozsahu 1, a to súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (ďalej len PMM v NH) vyčíslenej na základe 

Štatistického úradu SR za rok 2017 a  (podľa § 4 ods. 1) 1,83 násobku s účinnosťou odo dňa 

zloženia sľubu.  

Pani Mariana Horká podotkla, že pre starostku, z hľadiska zmeny zákona, je postačujúci 

základný plat, nakoľko základný plat mal určený aj predchádzajúci starosta obce. Poslanci 

schválili starostke základný plat. 

Výpočet: PMM v NH r.2017 = 954,00 € x 1,83 koeficient = 1 746,00 € 

 

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch 

určuje 

starostke obce Ing. Ivete Geletkovej v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov  mesačný plat vo výške 1 746,00 € 
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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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nahlasovali 0        

 

 

K bodu 9. Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

 

Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ predniesla pani Bc. Anna Krištofčová.  

Zásady odmeňovania sa musia zmeniť kvôli odmene zástupcu starostu, ktorý nemôže 

brať mesačný plat, ako to bolo doteraz, ale iba za vykonanú činnosť, a keď nevykonáva 

činnosť, tak  iba odmenu poslanca. Pani Bc. Anna Krištofčová pripomenula potrebu 

prehodnotenia odmien poslancov a členov jednotlivých komisií. Po diskusii poslanci schválili 

zásady odmeňovania poslancov. Zásady odmeňovanie poslancov OZ tvoria prílohu zápisnice. 

 

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch 

schvaľuje 

zásady odmeňovania poslancov 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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nahlasovali 0        

 

 

K bodu č. 10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce 

 

Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce predniesla pani Bc. 

Anna Krištofčová.  

Starosta Alfréd Franko má nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu  27,50 dňa.  

Nová p. starostka bola za preplatenie. Po diskusii poslanci prijali uznesenie. 

 

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch 

schvaľuje 

vyplatenie náhrady platu starostu obce Alfréda Franka za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 

v rozsahu 27,50 dňa. 
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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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nahlasovali 0        

 

 

K bodu 11. Záver 

 

Starostka  obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,00 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová 

                                               

Overovatelia: Mariana Horká                                    

                  Ľubomír Leskovjanský                       

 

 

 

 

 

 

 

     .                     .                                                                  Ing.  Iveta Geletková 

                                                                                                     starostka obce 

 


