
Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Mlynky,

konaného dňa 16. 12. 2019

________________________________________________________________________________

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starosta 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, Ing. Erika Pamulová - kontrolórka

Verejnosť: PaeDr. Ing. Jozef Mitra, MBA, pani Odstrčilová

    PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie návrhu VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 
    odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky

    5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 11. 2019 a schválenie návrhu na úpravu rozpočtu na rok 
       2019
    6. Schválenie návrhu VZN č. 6/2019 o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky 
7. Schválenie dotácie pre OŠK Mlynky a jeho oddiely na rok 2020
8. Žiadosť Ivana Teplického o odkúpenie časti pozemku

     9. Žiadosť Miroslava Horkého o odkúpenie časti pozemku
   10. Prenájom bytov v 8 bytovej jednotke
   11. Inventarizácia majetku k 31. 12. 2019 
   12. Rôzne

 13. Diskusia
   14. Uznesenie

 15. Záver
                                                        
K      bodu 1. Otvorenie   
 

 Rokovanie 0Z otvorila Ing. Iveta Geletková,  starostka obce o 16:15 h.  Privítala všetkých
prítomných  na  8.  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:  Mariana Horká, Ľubomír Leskovjanský

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
Neprítomný/á 0
Zdržal/a sa 0
Nehlasoval/a 0



Schválenie programu 8.  zasadania OZ

       Ing. Iveta Geletková, starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania,
ktorý prečítala z pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla doplniť program
o  bod 

12. Schválenie memoranda o nízkouhlíkovej stratégii – Stred + Východ Slovenska
13. Voľba zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ŽŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody,  

           14. Schválenie odmeny poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mlynky Tomáša Nováka. 
Po doplnení týchto 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
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie návrhu VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky
    5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 10. 2019 a schválenie návrhu na úpravu rozpočtu na rok

2019
    6. Schválenie návrhu VZN č. 6/2019 o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky 
7. Schválenie dotácie pre OŠK Mlynky a jeho oddiely na rok 2020
8. Žiadosť Ivana Teplického o odkúpenie časti pozemku

     9. Žiadosť Miroslava Horkého o odkúpenie časti pozemku
   10. Prenájom bytov v 8 bytovej jednotke
   11. Inventarizácia majetku k 31. 12. 2019 
   12. Schválenie memoranda o nízkouhlíkovej stratégii – Stred + Východ Slovenska
   13. Voľba zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ŽŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody
   14. Schválenie odmeny poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mlynky Tomáša Nováka
   15. Rôzne
   16. Diskusia
   17. Uznesenia
   18. Záver
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K      bodu 3. Kontrola uznesení   

Predložila starostka obce. Uznesenia 56 - 63/2019 splnené. 

Uznesenie č. 64/2019
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 16. 12. 2019.

 
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. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 5/2019   
o     miestnych   daniach   a      o     miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady   a      drobné   stavebné   
odpady na území obce Mlynky

    Predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce. Značne nízke percento separovania odpadu
občanmi  Slovenskej  republiky  ale  aj  samotný  nárast  minimálnej  mzdy  výrazne  ovplyvnili
celoplošné narastanie cien za vývoz komunálneho odpadu v rámci celej Slovenskej republiky čo
priamo ovplyvňuje zvyšovanie sadzieb miestnych daní a poplatkov. 

Obec Mlynky pristúpila vo svojom návrhu k zvýšeniu jednotlivých sadzieb dane a miestneho
poplatku uvedených vo VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a to na základe dôvodovej správy k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  na  rok  2020,  ktorá  je  prílohou
zápisnice.  Poslanci súhlasili so zvyšovaním jednotlivých daní, až na poslankyňu pani Marianu
Horkú,  ktorá nesúhlasila  s navrhnutou zvýšenou sadzbou dane  zo stavieb  – chaty  a stavby na
individuálnu rekreáciu, pretože sa jej videl privysoký nárast z 0,15 € na 0,50 € za každý aj začatý
m2. Zástupkyňa starostky pani Ing. Iveta Geletková, jej oponovala a navrhla zosúladiť sadzby dane
zo  stavieb  -  chaty  a stavby  na  individuálnu  rekreáciu  so  sadzbou  dane  -  stavby  na  ostatné
podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a so zárobkovou činnosťou a to nie ako je navrhovaný nárast z 0,34 € na 0,41 € ale na 0,50 € za
každý aj začatý m2. Sadzbu dane za psa navrhol poslanec pán Novák zvýšiť na 10,00 € za každého
psa rovnako.
Poslanci schválili návrh VZN č.5/2019 aj s jednotlivými návrhmi a prijali nasledovne uznesenie: 

Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  a zákona č.  582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady 
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky.       
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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 5.  Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.  11.  2019 a schválenie  návrhu na úpravu   
rozpočtu rok 2019
    

Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že obec používa finančné prostriedky v súlade
s rozpočtovými  pravidlami  územnej  samosprávy  a v súlade  so  schváleným  rozpočtom
a oboznámila  zastupiteľstvo  s výdavkami  pri  vyhlásení  povodňovej  aktivity,  ktoré  budú  po
vyhlásení ukončenia povodňovej aktivity vyúčtované a zaslané na refundáciu. Čerpanie rozpočtu
2019 k 30. 11. 2020 je súčasťou zápisnice. 

Riaditeľ ZŠsMŠ Mlynky-Biele Vody pán PaeDr. Ing. Jozef Mitra, MBA oznámil, že v roku
2019  budú  chýbať  škole  finančné  prostriedky   vo  výške  18  500,00  €  na  vyplatenie  miezd
a odvodov do fondov čo zdokladoval rozpisom finančných prostriedkov na jednotlivé položky.
Oznámenie  o chýbajúcich  finančných  prostriedkov  aj  s  podrobným  rozpisom  je  súčasťou
zápisnice. 

Starostka obce k veci uviedla, že obec si počas celého roka vytvárala rezervu práve na tento
účel  na  základe  štatistiky  financovania  ZŠsMŠ  Mlynky-Biele  Vody  z minulých  rokov,  kedy
každoročne Obec Mlynky ako zriaďovateľ tejto školy, dofinancovala škole chýbajúce finančné
prostriedky a navrhla, aby poslanci schválili ZŠsMŠ Mlynky-Biele Vody navýšenie finančných
prostriedkov  v plnej  chýbajúcej  výške,  pretože  ak  im  tie  finančné  prostriedky  neschválime,
pôjdeme s týmto dlhom do roku 2020 a ako zriaďovateľ tejto školy budeme musieť znášať tento
dlh v roku 2020 a ešte nevieme, aký finančný rok nás čaká. Poslanci prijali nasledovne uznesenie: 

Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade § 11 ods.  4 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb.  o
obecnom zriadení a § 4 ods. 4, § 10 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej  samosprávy a  o  zmene a  doplnení  niektorých zákonov a  po informovaní  o  plnení  a
čerpaní rozpočtu k 30. 11. 2019 a návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2019,
berie na vedomie
informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu k 30.11.2019
a schvaľuje
úpravu rozpočtu na rok 2019.  
Rozpočet obce s uvedením celkových súm príjmov a výdavkov po tejto úprave bude predstavovať
nasledovné hodnoty: 

   Príjmy rozpočtu   
  - Bežné príjmy                                         447 687,75 €
  - Kapitálové príjmy                          12 990,00 € 
 - Príjmové finančné operácie                           624,00 €
  Rozpočtové príjmy spolu                  461 301,75 €

  Výdavky rozpočtu
   - Bežné výdavky                               433 315,44 €
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   - Kapitálové výdavky                                 13 298,58 €
   - Výdavkové finančné operácie                    14 503,18 €
   Rozpočtové výdavky spolu                    461 117,20 €

   Rozdiel                                                              184,55 €

  Rozpočet obce na rok 2019 je tvorený:
   Bežný rozpočet – prebytkový                    14 372,31 €
   Kapitálový rozpočet – schodkový           - 308,58 €
   Spolu                                          14 063,73 €
   Finančné operácie – schodkový      -13 879,18 €
   Celkom vyrovnaný rozpočet.

                                              

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 6. Schválenie návrhu VZN č. 6/2019 o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka   
základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky   
    

Ing. Iveta Geletková, starostka obce predložila OZ návrh VZN č. 6/2019 o určení miesta a
času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky. Zápis
do prvého ročníka sa bude konať 20. apríla 2020, v čase od 13:30 h do 15:00 h v miestnosti č. 9
(trieda 1.  a  2.  ročníka)  ZŠsMŠ Mlynky. Poslanci  OZ návrh VZN č.  6/2019 schválili  a  prijali
nasledovne uznesenie: 

Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch v súlade § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 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
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K      bodu 7.    Schválenie dotácie pre Obecný športový klub (OŠK) Mlynky a jeho oddiely na rok    
2020

Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že obci boli doručené dve žiadosti. Lyžiarsky
klub žiada dotáciu vo výške 780,00 € a Stolnotenisový oddiel žiada dotáciu vo výške 950,00 €.
Cyklistický  oddiel  si  žiadosť  nepodal.  V rozpočte  na  rok  2020  máme naplánované  pre  OŠK
Mlynky 1 500,00 €, ktoré treba rozdeliť spravodlivým dielom. Najviac by sme mali podporiť tých,
kde sú naše deti. Po diskusii v ktorej sa informovala pani poslankyňa Ing. Iveta Geletková, či boli
v termíne doložené obci vyúčtovania dotácii jednotlivými oddielmi, na čo pani Bc. Krištofčová,
ktorá vykonáva kontrolu vyúčtovania, uviedla, že vyúčtovania dotácii jednotlivými oddielmi boli
v termíne predložené, poslanci dotáciu pre OŠK Mlynky rozdelili nasledovne: 

a)  Lyžiarsky klub           780,00 €,
b)  Stolnotenisový oddiel 720,00 € 

a prijali uznesenie:

Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade § 11 ods. 4 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti
schvaľuje
dotáciu z rozpočtu obce pre oddiely OŠK Mlynky na rok 2020 a to nasledovne:

a)  Lyžiarsky klub           780,00 €,
b)  Stolnotenisový oddiel 720,00 €. 

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
Neprítomný/á 0
Zdržal/a sa 1 x
Nehlasoval/a 0

K      bodu 8. Žiadosť Ivana Teplického o odkúpenie časti pozemku   

    Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že dňa 09. 12. 2019 bola obci doručená žiadosť
Ivana Teplického o odkúpenie časti parcely č. E 71124/6, LV 1 o výmere 50-60 m2. Táto časť
pozemku sa nachádza pred rodinným domom č. 169 cez cestu. Nakoľko má k rodinnému domu
malý pozemok, nie je možné vo dvore parkovať, tak by chcel odkúpený pozemok využívať na
parkovanie svojich áut. 

Je to prístupová cesta aj  k ostatným domom, takže v žiadnom prípade nemôžeme predať
prístupovú cestu, poznamenala poslankyňa Horká. Poslanci v diskusii skonštatovali, že nakoľko
ide o parcelu, ktorá sa nachádza vedľa obecnej cesty v ostrej zákrute a je tam problém čo sa týka
prejazdu motorovými vozidlami v letnom ale hlavne v zimnom období, takéto ohraničenie obecnej
cesty v predmetnom úseku z oboch strán súkromným pozemkom nie je veľmi vhodne, nakoľko pri
strete motorových vozidiel v danom úseku často tieto prechádzajú okrajom predmetnej parcely, čo
nemusí  byť  akceptované  ak  by  bola  táto  parcela  v súkromnom  vlastníctve  a  z tohto  dôvodu
poslanci prijali uznesenie:
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Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo obce  Mlynky v  súlade  s  §  11  ods.  4  písm.  a)  zákona 369/1990 Zb.  o
obecnom zriadení, na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a na
základe žiadosti 
neschvaľuje
odpredaj pozemku časti pozemku z parcely registra C-KN, parcela č. E 71124/6, ostatná plocha o
výmere 50 m2, zapísaná na LV č. 1.

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 9.    Žiadosť Miroslava Horkého o odkúpenie časti pozemku   

    Starostka  obce  Ing.  Iveta  Geletková  k veci  uviedla,  že  predmetná  žiadosť  bola  už
prejednávaná  na  predchádzajúcom  zastupiteľstve  dňa  19.  09.  2019  pod  bodom  č.  8  a bola
odročená na ďalšie zastupiteľstvo s tým, že pán Miroslav Horký si mal dať na vlastné náklady
vypracovať geometrický plán a osloviť svojho suseda pána Rudolfa Lešňáka v tom zmysle, že či
má záujem o odkúpenie časti pozemku parcely registra E-KN, parcela č. 95748/1 o výmere cca
200 m2. Geometrický plán si pán Miroslav Horký dal vypracovať a doručil ho obecnému úradu
pod číslom IX-02/2019 zo dňa 01. 10. 2019 a doložil čestné vyhlásenie pána Rudolfa Lesňáka
v ktorom menovaný uviedol, že súhlasí s predajom pozemku pánovi Miroslavovi Horkému s tým,
že  mu  bude  ponechaný prístup  do  jeho  garáže.  Poslanci  po  diskusii  odsúhlasili  predaj  časti
pozemku s podmienkou  osadenia  odvodňovacích  rúr  pričom poslankyňa  pani  Horká  trvala  na
zachovaní  chodníka  a na  vytvorení  prístupovej  cesty  z pozemku  pána  Miroslava  Horkého.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení, na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a na
základe žiadosti 
schvaľuje
zámer predaja pozemku v k.  ú. Mlynky, parcela registra C – KN, parcela č.  413/2, zastavaná
plocha o výmere 195 m2, odčlenené od parcely C – KN, parcela č. 95748/1 trávnatý porast, tak
ako je zameraná geometrickým plánom č. IX - 02/2019 zo dňa 01. 10. 2019, vyhotoveného Ing.
Zdenkom Hlaváčkom, AGROGEOREAL, Chlapčiakova č.  5,  052 01 Spišská Nová Ves,  IČO:
35 320  656,  úradne  overený  Ing.  Katarínou  Pacákovou  dňa  07.  10.  2019  pod  č.  549/19  do
výlučného vlastníctva Miroslava Horkého, nar.: 22.10.1996, bytom Mlynky, Prostredný Hámor
198 v celkovej výmere 195 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2, t. j. za 1 950,00 €.
Ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  je  skutočnosť,  že  uvedený  pozemok  je  v susedstve
s nehnuteľnosťami žiadateľa, ktoré má vo vlastníctve a pozemok dlhoročne užíva a udržiava.
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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     10. Prenájom bytov v 8 bytovej jednotke   

    Starostka obce Ing. Iveta Geletková k veci uviedla, že žiadosť pani Drahoslavy Pamulovej zo
dňa 13. 08. 2019 o pridelenie 3-izbového bytu v 8 bytovej jednotke v Prostrednom Hámri v prípade
jeho  uvoľnenia bola  prejednávaná  na  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  dňa  19.  09.  2019,
uznesenie č. 60/2019. V súčasnosti pani Drahoslava Pamulová býva v 1-izbovom byte v 8 bytovej
jednotke v Prostrednom Hámri s dvoma maloletými deťmi. V čase prejednávania jej žiadosti obec
nemala voľný 3-izbový byt no vzhľadom na to, že pán Vladimír Fiolek podal výpoveď z 3-izbového
bytu k 31. 12. 2019, môžeme prideliť tento byt pani Pamulovej a jej jednoizbový byt pani Anne
Šrenkelovej,  ktorej  žiadosť  na  pridelenie  1-izbového  bytu  bola  prejednávaná  na  Obecnom
zastupiteľstve dňa 14. 02. 2019, uznesenie č. 20/2019.

Poslanci s pridelením 3-izbového bytu pani Drahoslave Pamulovej a s pridelením 1-izbového
bytu pani Anne Šrenkelovej jednohlasne súhlasili. 

Pani  Ing.  Erika  Pamulová,  hlavná  kontrolórka  obce,  navrhla  poslancom,  aby  prijali  také
uznesenie, aby nemuseli zasadať a schvaľovať vždy keď sa uvoľní byt, ale aby pani starostka mohla
promptne  reagovať  a uzatvárať  s nájomníkmi  zmluvy  automaticky.  Poslanci  prijali  nasledovné
uznesenie:

Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení s prihliadnutím na efektívne, hospodárne a účelné nakladanie s majetkom obce 
súhlasí, 
aby starostka obce po preskúmaní finančnej situácie žiadateľa rozhodla o pridelení nájomného bytu
vo vlastníctve obce pre sociálne slabšie rodiny a aby so žiadateľom podpísala nájomnú zmluvu.
O uzatvorenej  zmluve  bude  informovať  poslancov  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 11. Inventarizácia majetku k      31. 12. 2019   

Pani starostka  Ing. Iveta Geletková pripomenula poslancom, že sa blíži čas na vykonanie
inventarizácie majetku a uznesením č. 15/2018 bola na obci zriadená Inventarizačná komisia do
ktorej boli zvolený všetci poslanci Obecného zastupiteľstva a za predsedu inventarizačnej komisie
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bola zvolená pracovníčka obecného úradu pani Bc. Annu Krištofčovú, ktorá má prehľad o tom,
kde sa čo v obci nachádza a ktorá zvoláva a riadi činnosť tejto inventarizačnej komisie.

Poslanci  uviedli,  že  by  bolo  vhodne  sa  stretnúť  začiatkom  roka  2020  a vykonať
inventarizáciu  majetku  a požiadali  pani  Bc.  Krištofčovu o zvolanie  inventarizačnej  komisie  čo
v najkratšom čase.

K      bodu 12. Schválenie memoranda o nízkouhlíkovej stratégie – Stred + Východ Slovenska   

     Pani  starostka  Ing.  Iveta  Geletková  uviedla,  že  obec  oslovilo  Národné  centrum
enviromentálne  n.  o.,  Nová  ulica  355/4,  Kováčová  s memorandom o spoluprácu  pri  realizácii
projektu  nízkouhlíkovej  stratégie  –  Stred  +  Východ  Slovenska,  nakoľko  má  skúsenosti
s vypracovaním  projektov,  ktoré  boli  úspešne  zrealizované  a z daného  dôvodu  sa  rozhodlo
vypracovať projekt aj pre našu obec, nakoľko vypracovaný projekt nízkouhlíkovej stratégie bude
dôležitou prílohou každého projektu, ktorý v budúcnosti bude chcieť obec zrealizovať. Poslanci sa
oboznámili s memorandom a prijali nasledovné uznesenie 

Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s  podľa § 11 ods.  4  zákona č.  369/1990 Zb.  o
obecnom zriadení 
súhlasí, 
aby starostka obce podpísala  Memorandum o spolupráci  pri  realizácii  projektu nízkouhlíkovej
stratégie – Stred + Východ Slovenska s Národným centrom environmentálnym n. o., Nová ulica
355/4, 962 37 Kováčová.

 

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.Voľba zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody.

     Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že pán Ľubomír Leskovjanský sa vzdal členstva
v Rade školy pri ZŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody a teda je potrebne na jeho miesto za zriaďovateľa
zvoliť nového člena a navrhla pani Bc. Annu Krištofčovú, ktorá to však odmietla. 

Poslanci navrhli  poslanca Bc. Radoslava Lapšanského, ktorý s touto nomináciou súhlasil
a následne bolo poslancami prijate uznesenie:

Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v súlade s § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov 
odvoláva

z rady školy pri ZŠ s MŠ Mlynky-Biele Vody člena Ľubomíra Leskovjanského 

a volí
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do rady školy pri ZŠ s MŠ Mlynky-Biele Vody člena Bc. Radoslava Lapšanského.

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   14.   Schválenie   odmeny   poslanca  Obecného   zastupiteľstva   obce  Mlynky  Tomáša
Nováka

       Ing.  Iveta  Geletková,  starostka  obce  uviedla,  že  poslanec  Tomáš  Novák  sa  ako  jediný  z
poslancov  zúčastnil  na  vykonávaní  povodňových  záchranných  prác  podľa  príkazu  starostky  od
vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity dňa 13. 11. 2019 a z toho dôvodu mu navrhla odmenu vo
výške 450,00 €  nakoľko podľa  pracovného výkazu má odpracovaných 112,50 hodiny a ak  mu
budeme počítať 4,00 € na hodinu ako dávame „dohodárom“, tak to vychádza v hrubom 450,00 €.
Pracovný výkaz je súčasťou zápisnice. Poslanec pán Richard Kuchár poznamenal, že ak má toľko
odrobené, nech sa mu odmena schváli. Poslanci prijali nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 74/2019

Obecné  zastupiteľstvo  obce  Mlynky  na  základe  ustanovenia  §  11  ods.  4  písm.  k)  zákona  č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zásad o odmeňovaní poslancov a členov komisií v Obci Mlynky

schvaľuje 
odmenu  pre  poslanca  Tomáša  Nováka  vo  výške  450,00  €  za  aktívnu  prácu  poslanca  a  za
vykonávanie povodňových záchranných prác podľa príkazu starostky obce.

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 15. Rôzne

  V rôznom pani starostka Ing. Iveta Geletková informovala poslancov o žiadosti pani Tatiany
Harničárovej  o  zvýšení  odmeny za  prácu.  V žiadosti  uvádza,  že  roky zabezpečuje  v našej  obci
prípravu  a dôstojný  priebeh  smútočných  obradov  v tunajšom Dome smútku  a napriek  tomu má
odmenu stále rovnakú. Poslankyňa pani Horká poznamenala, že to je v kompetencií pani starostky
a poslanci sa s tým nebudú zaoberať. 
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K      bodu 16. Diskusia    

Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch programu.

K      bodu 17. Uznesenie    

Uznesenia tvoria prílohu zápisnice.

K      bodu 18. Záver   

   Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 19:00 h. 

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová   

                                                                                     

Overovatelia: Mariana Horká

                        Ľubomír Leskovjanský

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                     

                                                                                    Ing. Iveta Geletková, v. r.  

                                                                                                     starostka obce  
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