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 Zápisnica  

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Mlynky,  

konaného dňa 12.12.2018   
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

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

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

                     Richard Kuchár 

Neprítomní:    -                 

Ďalší prítomní :  Bc. Anna Krištofčová – referent, Ing. Erika Pamulová - kontrolórka  

Verejnosť: Zuzana Geletková, Eva Odstrčilová 

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie   

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky 

5. Zriadenie  komisií obecného zastupiteľstva,  zaradenie poslancov do komisií a voľba  

    predsedov komisií 

6.  Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 

7.  Prevádzkovane verejnej kanalizácie a ČOV obce Mlynky - cenová ponuka 

     8.  Schválenie dotácie pre OŠK Mlynky a jeho oddiely na rok 2019 

     9.  Schválenie VZN č.  

    10. Rôzne 

    11. Uznesenie 

         12. Záver   

                                                

K bodu 1. Otvorenie zasadania 

  

Rokovanie OZ otvorila starostka obce Ing. Iveta Geletková. Privítala všetkých prítomných na 

1. zasadnutí obecného zastupiteľstva a určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Starostka 

obce konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Miroslava Revajová Vávrová, Bc. Radoslav Lapšanský 

Zapisovateľka:               Bc. Anna Krištofčová 

 

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        

Nehlasoval 0        
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Schválenie programu 1. zasadania OZ 

 

Starostka obce Ing. Iveta Geletková predložila prítomným poslancom program rokovania, 

ktorý prečítala z pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla doplniť body 9. 

Inventarizačná komisia a 10. Krízový štáb obce. Po doplnení 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        

Nehlasoval 0        

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

     4. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky 

     5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľba  

         predsedov komisií 

     6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 

     7. Prevádzkovane verejnej kanalizácie a ČOV v katastri obce Mlynky - cenová ponuka 

     8. Schválenie dotácie pre OŠK Mlynky a jeho oddiely na rok 2019 

     9. Schválenie VZN č. 

   10. Inventarizačná komisia 

   11. Krízový štáb obce 

   12. Rôzne 

   13. Uznesenie 

        14. Záver  

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

  Predložila starostka obce. Uznesenia 1-7/2018 splnené.  

  

Uznesenie č. 8/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 12.12.2018. 
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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        

Nehlasoval 0        

 

K bodu 4. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky 

 

Starostka obce Ing. Iveta Geletková predložila OZ oznámenie o poverení poslanca 

zastupovaním starostu p. Ing. Ivetu Geletkovú, str., ktorá bude oprávnená zastupovaním 

starostu v prípade neprítomnosti . Poslanci OZ oznámenie zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 9/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce, že poverená zastupovaním starostu bude poslankyňa Ing. Iveta 

Geletková, str.. 

       

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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 1      x       

Nehlasoval 0        

 

K bodu 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a 

voľba predsedov komisií 

 

Starostka obce Ing. Iveta Geletková navrhla, aby sa zriadili také komisie, ktoré budeme 

potrebovať a ktoré budú počas volebného obdobia aj pracovať.   

Poslanci zriadili tieto komisie:  

- komisiu pre šport a cestovný ruch  

- finančnú komisiu 

a 

- zbor pre občianske záležitosti.  

Do komisie pre šport a cestovný ruch boli navrhnutý za členov pán Ing. Jozef Černický a pani 

Ing. Miroslava Revajová Vávrová a za predsedu komisie pán Ľubomír Leskovjanský. Za 

predsedu finančnej komisie bol zvolený pán Bc. Radoslav Lapšanský a za členov komisie pán 

Ing. Peadr Jozef Mitra a pán Richard Kuchár.  
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Za predsedu Zboru pre občianske záležitosti bola navrhnutá pani Mariana Horká. Za členov 

Zboru pre občianske záležitosti bola navrhnutá pani Cecília Čisárová, ktorá kreslí do obecnej 

kroniky a pán Miroslav Leskovjanský, ktorý je členom hudobnej skupiny Meteor.  

 

Uznesenie č. 10/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

A . z r i a ď u j e  

komisie, a to  

1. komisiu pre šport a cestovný ruch 

2. finančnú komisiu  

3. zbor pre občianske záležitosti 

 

B . v o l í 

     

a) predsedu komisie pre šport a cestovný ruch - Ľubomíra Leskovjanského 

                                 pre finančnú komisiu   - Bc. Radoslava Lapšanského 

                                 pre Zbor pre občianske náležitosti - Marianu Horkú 

 

  b) členov komisie : pre šport a cestovný ruch - Ing. Miroslavu Vávrovú Revajovú                                                                                          

                                                                    - Ing. Jozefa Černického 

                           pre finančnú komisiu       - Richarda Kuchára  

                                                                    - Ing. Peadr. Jozefa Mitru 

                           pre Zbor pre občianske náležitosti občanov - Cecíliu Čisárovú  

                                                                                                   Miroslava Leskovjanského 

 

 

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        

Nehlasoval 0        

 

 

K bodu 6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 predniesla starostka obce Ing. Iveta Geletková na základe 

podkladov, ktoré predložil ekonóm obce Marian Fiolek a riaditeľ ZŠ s MŠ Ing. Peadr. Jozef 

Mitra. Návrh rozpočtu poslanci zobrali na vedomie ešte dňa 08.11.2018 Uznesením č. 

175/2018. Ekonóm obce Marian Fiolek navrhol schváliť rozpočet pre ZŠ s MŠ vo výške 

90 000,00 €, vzhľadom k výške podielových daní pridelených obci Mlynky na rok 2019 zo 

štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu  obce a ZŠ s MŠ je súčasťou zápisnice. Komentár 

k rozpočtu obce na rok 2019 podala aj pani kontrolórka obce Ing. Erika Pamulová. 
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Uznesenie č. 11/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a § 4 ods. 5, § 10 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

berie na vedomie 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Mlynky na rok 2019, 

 

schvaľuje 

a) návrh rozpočtu na rok 2019 v sume: 

 

Bežný rozpočet 

- príjmy                        430 337,00 € 

- výdavky                     391 477,00 € 

 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy                        150 000,00 € 

- výdavky                     157 895,00 € 

 

Finančné operácie 

- príjmy                            3 440,00 € 

- výdavky                       15 560,00 € 

 

Rozpočet  SPOLU 

- príjmy                        583 777,00 € 

- výdavky                     564 932,00 € 

 

Celkom rozpočet  

- prebytok                     18 845,00 € 

 

b) rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starostka, a to presuny do výšky 1000,00 € 

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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasoval 0        
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K bodu 7. Prevádzkovane verejnej kanalizácie a ČOV obce Mlynky - cenová ponuka  

 

Cenovú ponuku na prevádzkovane verejnej kanalizácie a ČOV v katastri obce Mlynky 

predniesla starostka obce Ing. Iveta Geletková. Túto cenovú ponuku od firmy Prox T.E.C. 

Poprad s.r.o. obdŕžal bývalý pán starosta Alfréd Franko a obsahuje: 

- kontrolu prevádzky ČOV 12 hod., 

- nastavenie technologických zariadení 10 hod., 

- poučenie obsluhy ČOV 4 hod., 

- správy z kontroly prevádzky 8 hod., 

- analýza odpadových vôd 8 hod., 

- legislatívna činnosť 20 hod., 

- jazdný výkon. 

Poslanci chceli vedieť, či je to cenová ponuka ak sa spustí ČOV a načo je nám kontrola 

prevádzky ak nie je ČOV spustená. Na to nevedela pani starostka odpovedať. Po diskusii sa 

poslanci vzali cenovú ponuku na vedomie a odporúčali pani starostke Ing. Ivete Geletkovej, 

aby zistila podmienky spustenia ČOV Mlynky a prípadne oslovila aj iné firmy. Cenová ponuka 

tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

Uznesenie č. 12/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky  

berie na vedomie 

cenovú ponuku na prevádzkovane verejnej kanalizácie a ČOV v katastri obce Mlynky od Prox 

T.E.C. Poprad s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad, IČO: 31677550. 

 

 

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        

Nehlasoval 0        

 

K bodu 8. Schválenie dotácie pre OŠK Mlynky a jeho oddiely na rok 2019 

 

Predniesla starostka obce Ing. Iveta Geletková a uviedla, že doručené na obecný úrad boli tri 

žiadosti o dotáciu a to : 

- lyžiarsky klub žiada dotáciu vo výške 600,00- €,  

- stolnotenisový oddiel žiada dotáciu vo výške 500,00 €,  

- cyklistický oddiel žiada dotáciu vo výške 300,00 €.  

V rozpočte na rok 2019 sú naplánované pre obecné športové kluby (ďalej len“OŠK“) Mlynky 

finančné prostriedky vo výške 1 100,00 €, ktoré treba rozdeliť spravodlivým oddielom. 

Najviac by bolo vhodné podporiť tých, kde sú deti. Po diskusii poslanci dotáciu pre OŠK 

Mlynky rozdelili nasledovne:  

a)   lyžiarsky oddiel vo výške           500,00 €, 

b)  stolnotenisový oddiel vo výške   400,00 €, 

c)  cyklistický oddiel vo výške         200,00 €. 
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Uznesenie č. 13/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov na základe žiadosti 

schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu obce pre OŠK Mlynky na rok 2019 a to nasledovne: 

a)  lyžiarsky oddiel vo výške           500,00 €, 

b)  stolnotenisový oddiel vo výške  400,00 €, 

c)  cyklistický oddiel vo výške        200,00 €. 

 

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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 1     x   

Nehlasoval 0        

 

K bodu 9. Schválenie návrhu VZN č. 7/2018 

 

Predniesla pani starostka Ing. Iveta Geletková. Firma Fúra s.r.o. Rozhanovce od januára 2019 

bude zvážať komunálny odpad z obce aj právnickým osobám a bude to účtovať obci, a obec 

následne bude fakturovať zvoz odpadu jednotlivým právnickým osobám. V zmysle týchto 

skutočností je potrebné upraviť poplatok za odpad a zaviesť množstvový zber. Potrebné je 

upraviť vo VZN aj daň z ubytovania v zmysle úpravy týkajúcej sa platobnej disciplíny zo 

strany právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb poskytujúcich 

ubytovanie.  

 

Uznesenie č. 14/2018 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení 

schvaľuje 

VZN č. 7/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady na území 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        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasoval 0        
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K bodu 10. Inventarizačná komisia 

 

Pani starostka Ing. Iveta Geletková navrhla, aby v inventarizačnej komisii boli všetci poslanci, 

ktorí si rozdelia jednotlivé úseky. Za predsedu inventarizačnej komisie navrhla pracovníčku 

obecného úradu pani Bc. Annu Krištofčovú, ktorá má prehľad o tom, kde sa čo v obci 

nachádza. 

 

Uznesenie č. 15/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

A . z r i a ď u j e  

inventarizačnú komisiu 

B . v o l í  
a)  predsedu inventarizačnej komisie Bc. Annu Krištofčovú 

b)  členov inventarizačnej komisie: Ing. Iveta Geletková str., Bc. Radoslav Lapšanský, 

                                                  Ľubomír Leskovjanský, Tomáš Novák, Mariana Horká, 

                                                  Ing. Miroslava Revajová Vávrová, Richard Kuchár 

 

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        

Nehlasoval 0        

 

K bodu 11. Krízový štáb obce Mlynky      

                  

Pani starostka Ing. Iveta Geletková informovala poslancov, že sa má obnoviť krízový štáb 

obce a to pri každej zmene, ktorá nastane a informovať písomne o tejto zmene Okresný úrad 

Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia.  

Zmena nastala výmenou starostov a v krízovom štábe sú občania ktorí v obci už nebývajú 

alebo sa nezdržiavajú, ako napr. pán Peter Horník a pán Imrich Makara. 

Na začiatok je potrebné vymeniť a nahlásiť starostov a potom osloviť nových ľudí 

a informovať ich, že budú v krízovom štábe obce. 

 

K bodu 12. Rôzne 

 

V rôznom pani Ing. Miroslava Vávrová Revajová navrhla, aby na Bielych Vodách sa doplnilo 

označenie jednosmernej cesty pri pánovi Čisárovi, pretože turisti, ktorí sa vracajú 

z vodopádov zabudnú, že prišli po jednosmernej ceste a často idú naspäť v protismere, čím 

ohrozujú premávku. Ďalším nebezpečným miestom je úsek cesty Biele Vody-Píla, kde by 

bolo potrebné osadiť na križovatke zrkadlo. Pani starostka Ing. Iveta Geletková prisľúbila, že 

pozisťuje čo sa dá v týchto veciach urobiť. 
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K bodu 13. Uznesenie 

 

Uznesenia sú súčasťou zápisnice. 

 

K bodu 14. Záver 

 

Starostka obce Ing. Iveta Geletková poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:30 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová 

Overovatelia: Ing. Miroslava Revajová Vávrová,  

                        Bc. Radoslav Lapšanský 

 

                    

     .                     .                                                                  Ing.  Iveta Geletková v. r.  

                                                                                                     starostka obce 

 


