
Zápisnica 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 16. 12. 2021 

________________________________________________________________________________ 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

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

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

                    Kuchár 

Neprítomní: Tomáš Novák                         

Ďalší prítomní : Bc. Anna Krištofčová – referentka, Ing. Erika Pamulová – kontrolórka obce, 

Ľubomíra Tokarčíková – ekonómka obce 

Verejnosť: -  

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

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

5. Žiadosť JUDr. Milana Šmelku o odkúpenie pozemku, parcela registra C-KN, parcela číslo 

498/3  

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

registra E-KN, číslo parcely 71104  

7. Voľba prísediacich podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov na Okresnom súde Spišská Nová Ves  

8. Schválenie návrhu VZN č. 9/2021 o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky 

9. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 11. 2021 

10. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na rok 2021 

11. Schválenie návrhu VZN č.10/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky. 

12.  Rôzne  

13. Diskusia  

14. Uznesenie 

15. Záver 

    

K bodu 1. Otvorenie 

  

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

h. Privítala všetkých prítomných na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva a určila zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice. Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je 

uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Ľubomír Leskovjanský, 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 6 x x x x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1      x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

Schválenie programu 21. zasadania OZ 

 

        Starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, ktorý prečítala z 

pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla doplniť program rokovania v zmysle, že 

bod 12. Rôzne bude nahradený znením: 

12.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 

a následne starostka doplnila program o bod 13.  

13. Oznámenie a návrh Petra Poliaka – nájomcu Lyžiarskeho strediska Mlynky-Biele Vody 

a bude presunutý na bod 14.  

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

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

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

5. Žiadosť JUDr. Milana Šmelku o odkúpenie pozemku, parcela registra C-KN, parcela číslo 

498/3  

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

registra E-KN, číslo parcely 71104  

7. Voľba prísediacich podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov na Okresnom súde Spišská Nová Ves  

8. Schválenie návrhu VZN č. 9/2021 o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka základnej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky 

9. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2021 

10.  Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na rok 2021 

11. Schválenie návrhu VZN č. 10/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky     
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12.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 

13. Oznámenie a návrh Petra Poliaka – nájomcu Lyžiarskeho strediska Mlynky-Biele Vody 

14. Rôzne  

15. Diskusia  

16. Uznesenie 

17.  Záver 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 125 – 135 / 2021 splnené.   

  

Uznesenie č. 136/2021 

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 16. 12. 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 0        
Neprítomný/á 1      x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

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

178/3  

 

 Predniesla starostka obce a uviedla, že dňa 30. 09. 2021 na 18. zasadnutí OZ bol uznesením č. 

126/2021 schválený zámer odpredaja časti pozemku parcely registra C-KN, parcela číslo 178/3, 

zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV číslo 1, kde pán Pavol Kán mal povinnosť doložiť 

geometrický plán novovytvorenej parcely. Nakoľko pán Pavol Kán predmetný geometrický plán 

nedoložil, rokovanie ohľadom odpredaja časti pozemku navrhla starostka obce presunúť na 

nasledujúce zastupiteľstvo. Poslanci súhlasili s presunom tohto bodu na najbližšie zastupiteľstvo.  

 

K bodu 5. Žiadosť JUDr. Milana Šmelku o odkúpenie pozemku, parcela registra C-KN, 

parcela číslo 498/3  
 

         Starostka obce uviedla, že dňa 30. 09. 2021 na 18. zasadnutí OZ dňa 08. 07. 2021 bol 

uznesením č. 129/2021 schválený zámer odpredaja pozemku parcely registra C-KN, parcela číslo 

498/3, trvalý trávny porast, o výmere 121 m
2
, k. ú. Mlynky, kde sa jedná o breh potoka. Poslanci 

s predajom pozemku súhlasili a prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 137/2021 

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

obecnom zriadení  

schvaľuje 

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

registra C-KN, parcela číslo 498/3, trvalý trávny porast, výmera 121 m
2
, k. ú Mlynky, zapísanú na 

LV č. 903, pre žiadateľa: JUDr. Milan Šmelko, rod. Šmelko, bytom Biele Vody 404, 053 76 Mlynky, 
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za kúpnu cenu 10,00 €/m
2
, t.j. v celkovej sume 1 210,00 € z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko na predmetnej parcele sa nachádza prístupová cesta a vodomerná šachta k rodinným domom 

súpisné číslo 404 a 227, ktorých žiadateľ je vlastníkom a o predmetný pozemok sa riadne stará.  

 

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 1      x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 6. Žiadosť spoločnosti PATRIOT Corporation spol. s r.o. o prenájom časti pozemku, 

parcely registra E-KN, číslo parcely 71104 

     

 Starostka obce oboznámila poslancov, že dňa 13. 10. 2021 podala spoločnosť PATRIOT 

Corporation spol. s r.o., Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky, IČO: 36656038, zastúpená 

konateľom spoločnosti Ing. Jánom Denešom žiadosť o prenájom pozemku, parcely registra E-KN,  

parcely číslo 71104 o rozlohe 300 m
2 

pre prevádzkovo informačné účely (kaviareň, predaj suvenírov) 

na dobu 25 rokov. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

  Uznesenie č. 138/2021 

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

obecnom zriadení 

schvaľuje 

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

pozemku, parcela registra E-KN, parcela číslo 71104, trvalý trávny porast, výmera 300 m
2
, k. ú 

Mlynky, zapísaná na LV č. 1300, pre žiadateľa: spoločnosť PATRIOT Corporation spol. s r.o., 

Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky, IČO: 36656038, zastúpenú konateľom spoločnosti Ing. 

Jánom Denešom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že pozemok bude 

slúžiť na rozvoj služieb cestovného ruchu v obci. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

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

 

K bodu 7. Voľba prísediacich podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na Okresnom súde Spišská Nová Ves  
 

 Starostka obce uviedla, že dňa 22. 10. 2021 bola na obec doručená žiadosť Okresného súdu 

Spišská Nová Ves, ohľadom voľby prísediacich podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 

prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Okresnom súde Spišská Nová Ves 

z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Starostka 
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navrhla pani Ľubomíru Tokarčíkovú, ekonómku obce, ktorá s návrhom stať sa prísediacou na 

Okresnom súde Spišská Nová Ves, súhlasila. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 139/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 140 Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 

prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

volí 

za prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves pani Ľubomíru Tokarčíkovú, trvale bytom 

Jilemnického 2352/15, Spišská Nová Ves. 

 

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 1      x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 8. Schválenie návrhu VZN č. 9/2021 o určení miesta a času zápisu detí do l. ročníka 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky 

  

 Starostka obce oboznámila poslancov s návrhov VZN č. 9/2021 o určení miesta a času zápisu 

detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky a uviedla, že zápis sa 

bude konať 12. 04. 2022 v čase od 13:30 h do 15:00 h v miestnosti č. 9 (trieda 1. a 2. ročníka) ZŠ 

s MŠ Biele Vody 266, 053 76 Mlynky. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 140/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch v súlade § 6 ods. 1 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. 9/2021 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 6 x x x x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1      x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 9. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2021 
 

          Starostka obce uviedla, že poslancom bol poskytnutý výstup z účtovníctva obce týkajúci sa 

čerpania finančných prostriedkov za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2021. K čerpaniu ďalej 

uviedla, že obec hospodári k uvedenému dátumu s prebytkom vo výške 4 600,00 €. Starostka ďalej 

uviedla, že do rozpočtu ešte očakávajú príjmy vo výške 7 500,00 e (splátka dane), 1 600,00 € 
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(refundácia za testovanie) a presun z rezervného fondu vo výške 1 700,00 € (autobusové zastávky). 

Čerpanie finančného rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 11. 2021 je súčasťou zápisnice. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 141/2021 

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

obecnom zriadení   

  berie na vedomie   

informáciu o čerpaní rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 11. 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 0        
Neprítomný/á 1      x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 10. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na rok 2021 

 

  Starostka obce uviedla, že na obec bola doručená žiadosť ZŠ s MŠ Biele Vody 266, Mlynky zo 

dňa 13. 12. 2021 o navýšenie rozpočtu na rok 2021 vo výške 16 700,00 z toho 11 100,00 € na úhradu 

miezd a odvodov za november 2021 a 5 600,00 € na úhradu energií. Rozpočet, ktorý bol škole 

schválený na rok 2021 z rozpočtu obce vo výške 95 000,00 €, si škola vyčerpala v plnej výške k 19. 

11. 2021 a ešte nevieme v akej výške prídu na december obci od štátu podielové dane, uviedla 

starostka. Poslanci navrhli navýšiť rozpočet zatiaľ o 5 600,00 € na úhradu energií. Starostka súhlasila 

a uviedla, že ako zriaďovateľ, budeme musieť navýšiť rozpočet školy aj o zvyšné finančné 

prostriedky, ale závisí ich výška v decembri skutočne od výšky podielových daní, ktoré obec dostane 

na mesiac december 2021. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 142/2021 

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

obecnom zriadení 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 a návrhu na úpravu rozpočtu na rok 

2021  

schvaľuje 

  druhú úpravu rozpočtu na rok 2021  

 

Rozpočet obce s uvedením celkových súm príjmov a výdavkov po tejto úprave bude predstavovať 

nasledovné hodnoty:  

   

Príjmy rozpočtu:     

- Bežné príjmy 535 710,64  € 

- Kapitálové príjmy        500 000,00 €  

- Príjmové finančné operácie                     65 630,00 € 

Rozpočtové príjmy spolu                    1 101 340,64 €  

 

Výdavky rozpočtu:   

- Bežné výdavky 545 685,46 € 
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- Kapitálové výdavky 532 000,00 € 

- Výdavkové finančné operácie                 17 110,00 € 

Rozpočtové výdavky spolu                 1 094 795,46 € 

 

Rozdiel                                                         6 545,18 € 

 

Rozpočet obce na rok 2021 je zostavený:  

Bežný rozpočet – schodkový                      - 9 974,82 € 

Kapitálový rozpočet – schodkový            - 32 000,00 € 

Spolu                                                        - 41 974,82 € 

 

Finančné operácie – prebytkový          48 520,00 € 

 

  Celkom rozpočet prebytkový                     6 545,18 €  

 

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 1      x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 11. Schválenie návrhu VZN č. 10/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky     

 

  Starostka obce informovala poslancov, že cena za vývoz jednej tony komunálneho odpadu šla 

rapídnym tempom hore a to zo sumy 5,10 € v roku 2018 na 26,00 € v roku 2020 a na 33,00 € v roku 

2021. V roku 2022 bude táto cena nezmenená a ostáva vo výške 33,00 € z dôvodu, že sa zvýšilo 

percento vyseparovaného odpadu za obec o 3,6 % oproti roku 2020, kde v roku 2020 bolo percento 

vyseparovaného odpadu vo výške 8,71 % a v roku 2021 12,31 %. Náklady na odpad a služby s tým 

súvisiace za rok 2021 k 16. 12. 2021 boli vo výške 19 971,31 € a príjmy z poplatkov za komunálne 

odpady, drobné stavebné odpady a vrecia na odpad k 16. 12. 2021 boli vo výške 17 358,76 €, rozdiel 

je mínus 2 612,55 €. Z tohto dôvodu bol spracovaný návrh na zvýšenie poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady zo sumy 0,06 €  za osobu a kalendárny deň čo za rok činilo sumu 

21,60 € za osobu na sumu 0,07 € za osobu a kalendárny deň čo za rok teraz činí sumu 25,55 €. 

Naposledy bol tento poplatok menený v roku 2019. Pri dani z bytov bola v návrhu doplnená nová 

sadzba za nebytové priestory slúžiace na podnikanie vo výške 0,50 €/m
2
. Ide o byty, ktoré slúžia na 

iné účely ako je bývanie, napr.: na ubytovanie za odplatu. V zmysle zákona sa takéto byty považujú 

za nebytový priestor. Ostané dane a poplatky ostali nezmenené. Nakoniec starostka uviedla, že návrh 

VZN č. 10/2021 a aj tabuľky týkajúce sa výdavkov a príjmov za odpad a služby s tým súvisiace sú 

prílohou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

  Uznesenie č. 143/2021 

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 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021 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 6 x x x x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1      x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 

       

       Na základe predloženého plánu kontrolnej činnosti, starostka obce informovala poslancov, že 

kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 v ktorom sa zamerala na 

vykonanie kontroly hospodárenia ZŠ s MŠ Biele Vody 266, Mlynky. Plán kontrolnej činnosti 

kontrolórky obce Mlynky na 1. polrok 2022 je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné 

uznesenie. 

 

  Uznesenie č. 144/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 11 ods. 4 a § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  

schvaľuje 

  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022. 

   

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 1      x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 13. Oznámenie a návrh Petra Poliaka – nájomcu Lyžiarskeho strediska (LS) Mlynky-

Biele Vody  
 

 Starostka obce uviedla, že dňa 15. 12. 2021 doručil obci pán Peter Poliak, nájomca LS Mlynky-

Biele Vody list v ktorom oznamuje, že po nasledujúcej lyžiarskej sezóne chce ukončiť nájomný 

vzťah v dôsledku zlej celospoločenskej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, ale hlavne 

zvýšením ceny elektrickej energie od 01. 01. 2022 o 179 % a zhoršujúcim sa stavom technického 

vybavenia LS. V dôsledku zistenia závady na dopravnom lane vleku Tatrapoma VL500 na základe 

vykonanej defektoskopickej skúšky vybavil a zakúpil nové lano. Zároveň podal návrh na preplatenie 

nákladov, ktoré vložil do objektu nájmu a ktoré vyčíslil v liste zo dňa 28. 09. 2020. 

 

Uznesenie č. 145/2021 

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

zriadení  

berie na vedomie 
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oznámenie a návrh Petra Poliaka ohľadom prevádzky Lyžiarskeho strediska Mlynky-Biele Vody. 

 

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 1      x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 14. Rôzne 

 

 Starostka obce informovala poslancom o to, že dala vypracovať pani Tokarčíkovej – ekonómke 

obce, návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy, na správu MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Mlynky 

a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Mlynkoch, ďalej len „návrh VZN“. Tento návrh VZN 

nám ukazuje výpočet dotácie na 1 dieťa navštevujúce MŠ, výpočet dotácie na ŠKD a výpočet dotácie 

na potenciálneho stravníka ŠJ a nakoniec výšku dotácie spolu na rok 2022 v celkovej výške 

77 222,88 € a túto sumu by mala poskytnúť obec škole zo svojho rozpočtu – z podielových daní, 

ktoré boli pre Obec Mlynky odsúhlasené Ministerstvom financií na rok 2022 vo výške 238 372,00 €. 

Na porovnanie rozpočet ZŠ s MŠ Biele Vody, Mlynky na rok 2021 bol vo výške 95 000,00 €, ktorý 

bol škole vyplatený v plnej výške a nepostačoval na vykrytie nákladov. Na rok 2022 má škola 

požiadavku vo výške 100 000,00 €. Nakoľko je obec zriaďovateľom predmetnej školy, má povinnosť 

ju dofinancovať a schválenie predmetného návrhu VZN nemá zmysel, uviedla nakoniec starostka. 

Návrh VZN je súčasťou zápisnice. 

 Ďalej starostka obce informovala poslancov, že nakoľko boli podpísané zmluvy týkajúce sa 

projektov ohľadom výstavby dvoch nových autobusových zastávok a turistického prístrešku 

Slovenskou platobnou agentúrou len nedávno, tak s výstavbou sa začne až v jarnom období roku 

2022 keď budú na to vhodne klimatické podmienky. 

 

K bodu 15. Diskusia  
 

 V diskusii sa starostka obce pýtala poslanca pána Kuchára, že v akom stave je  lavička na 

bežecké trate, ktorá potrebovala opravu a pán poslanec ešte skôr uviedol, že ak bude zabezpečené 

obcou drevo na opravu lavičky, nemá problém túto lavičku opraviť. Pán poslanec Kuchár  informoval 

poslancov, že lavička je opravená. Starostka navrhla, aby poslanec za túto mimo poslaneckú činnosť 

dostal odmenu. Poslanec pán Kuchár sa navrhovanej odmeny vzdal z toho dôvodu, že opravu lavičky 

nerobil sám, ale mu pomáhali chovanci z Reedukačného centra Biele Vody.   

 V rámci diskusie ohľadom financovania školy, poslanci skonštatovali, že keď každoročne 

musí obec ako zriaďovateľ, dofinancovať školu aj čo sa týka platov a odvodov pre pedagogických 

zamestnancov, tak asi sú zle nastavené podmienky čo sa týka výpočtu normatívnych finančných 

prostriedkov zasielaných štátom a obec zo svojho skromného rozpočtu ako zriaďovateľ, musí 

poskytnúť škole finančné prostriedky na energie, údržbu a služby a v plnej miere financovať platy, 

odvody, tovary a služby pre zamestnancov v materskej škole, školskom klube a školskej jedálni.  

  

K bodu 16. Uznesenie 

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 
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K bodu 17. Záver 

 

    Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva 

o 19:00 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Ľubomír Leskovjanský 

                          Ing. Miroslava Revajová Vávrová   

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

     

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce                  


