
Zápisnica 

z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Mlynky, 

konaného dňa 19. 09. 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: Marián Tomašik 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4.  Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Mlynky, časť Biele Vody-cenové ponuky   

5. Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o povinnosti vypracovať  a aktualizovať povodňový plán   

    záchranných prác 

6. Schválenie návrhu VZN č. 4/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  

    trhových miestach v obci Mlynky 

7. Oprava cintorína v miestnej časti Prostredný Hámor 

8. Žiadosť  Miroslava Horkého o odkúpenie časti pozemku 

     9. Prenájom bytu v 8 bytovej jednotke – žiadosť Drahoslavy Pamulovej 

   10. Schválenie preventivára a technika PO a BOZP 

   11. Projekt výstavba a obnova autobusových zastávok a domu smútku + nájomné zmluvy 

   12. Rôzne, diskusia 

 13. Uznesenie 

 14. Záver 

                                                          

K bodu 1. Otvorenie 

  

   Rokovanie 0Z  otvorila Ing. Iveta Geletková, starostka obce o 16:15 h.  Privítala všetkých 

prítomných na 7. 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:  Ing. Miroslava Revajová Vávrová, Tomáš Novák                                            

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        
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 Schválenie programu 7.  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. Predlženie platnosti PHSR obce Mlynky na obdobie do konca roku  2020 a Akčný plán 

rozvoja obce Mlynky na roky 2019 – 2020 (2021).  

Po doplnení tohto bodu 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. Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Mlynky, časť Biele Vody-cenové ponuky   

     5. Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o povinnosti vypracovať  a aktualizovať povodňový plán 

 záchranných prác 

     6. Schválenie návrhu VZN č. 4/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na  

         trhových miestach v obci Mlynky 

     7. Oprava cintorína v miestnej časti Prostredný Hámor 

     8. Žiadosť  Miroslava Horkého o odkúpenie časti pozemku 

     9. Prenájom bytu v 8 bytovej jednotke – žiadosť Drahoslavy Pamulovej 

   10. Schválenie preventivára a technika PO a BOZP 

   11. Projekt výstavba a obnova autobusových zastávok a domu smútku + nájomné zmluvy 

   12. Predlženie platnosti PHSR obce Mlynky na obdobie do konca roku  2020 a Akčný plán rozvoja  

obce Mlynky na roky 2019 – 2020 (2021) 

   13. Rôzne, diskusia 

   14. Uznesenie 

   15. Záver 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

   Predložila starostka obce. Uznesenia 48-55/2019 splnené.  
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Uznesenie č. 56/2019 

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 19. 09. 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.  Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Mlynky, časť Biele Vody - cenové 

ponuky 

 

     Predniesla  Ing. Iveta Geletková, starostka obce. Obec vydala výzvu na predloženie cenovej 

ponuky na rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci Mlynky, časť Biele Vody dňa 23. 08. 

2019. Je to  úsek miestnej cesty od mosta pod Reedukačným centrom, okolo ZŠsMŠ až po most 

pri pani Kuľbákovej. 

Jedná sa o  parcelu registra C-KN, parcela č. 656/5 a parcely registra E-KN, parcela.č. 

97023/100, parcela č. 97024/100, parcela č. 97024/102,  parcela č. 97025. Spolu v celkovej 

výmere cca 500 m
2
 výtlkov. Cenové ponuky sa predkladali do 02. 09. 2019 a dostali sme tri: 

 1. Správa ciest Košického samosprávneho kraja, oblasť Rožňava, Betliarska 9, 048 01  

Rožňava, 

 2. Colas Slovakia, a.s. závod Cestné staviteľstvo, Priemyselná 6, 042 45 Košice, 

 3. TOM-STAV s.r.o., Marikovzkého 45, 048 01  Rožňava. 

Poslanci po preštudovaní cenových ponúk, vybrali cenovú ponuku od firmy TOM-STAV s.r.o., 

Marikovzkého 45, 048 01  Rožňava. Zástupca tejto firmy pán Martin Tomášik vysvetlil 

poslancom spôsob rekonštrukcie miestnej komunikácie. Sú tri metódy: 

 1. Penetračná - to sa len vyleje asfalt do výtlkov, krátkodobý efekt.  

 2. Vyfrézovanie výtlkov a následne sa naleje asfalt, dlhodobejší efekt.  

 3. Celý asfaltový koberec, kde tento vybraný úsek komunikácie by stal približne 40 000 €, 

ktoré obec nemá.  Firma TOM-STAV s.r.o., bude rekonštruovať miestnu komunikáciu druhou 

metódou a vyfrézovanú drť použijú na miestne komunikácie, ktoré sú v havarijnom stave. Sú to 

miestne komunikácie v častiach obce Rakovec a Mlynky- stará cesta okolo Slávky Čisárovej. 

Túto drť tam navozia do veľkých výtlkov a následne zhutnia. Kópie cenových ponúk tvoria 

prílohu tejto zápisnice. Poslanci prijali nasledovne uznesenie:  

 

Uznesenie č. 57/2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

predpisov a v súlade s ustanovením § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a nasledujúcich a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

berie na vedomie 

výsledky výzvy na predkladanie ponúk na opravou miestnej komunikácie v obci Mlynky, časť 

Biele Vody, 
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schvaľuje 

výhercu výzvy  TOM-STAV s.r.o., Marikovzkého 45, 048 01  Rožňava a 

odporúča 

starostke obce uzavrieť s víťazom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby.  

       

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._Schválenie návrhu VZN č. 3/2019 o povinnosti vypracovať  a aktualizovať 

povodňový plán záchranných prác 

 

     Predniesla  Ing. Iveta Geletková, starostka obce. Takéto Všeobecné záväzne nariadenie 

nám dal za povinnosť prijať Okresný úrad, odbor krízového riadenia. Účelom tohto nariadenia je 

uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác pre právnické 

osoby a fyzické osoby -  podnikateľov, ktorých prevádzka môže byť postihnutá povodňou. Po 

preštudovaní prílohy č. 1 poslankyňa Ing. Geletková Iveta, str. skonštatovala, že v zozname osôb 

chýbajú podnikatelia, ktorých treba doplniť:  

- LTA HOLZ, s.r.o. Biele Vody 212,  

- Mesto Spišská Nová Ves,  

- ÚPSVaR Bratislava - Hotel Slalom,  

- Radoslav Lapšanský - Mlynky,  

- Miroslav Horký - Mlynky,  

- Róbert Gerec-CORTEC Košice - Motorest Mlynky,  

- MUDr. Peter Vokál- všeobecný lekár Mlynky,  

- Falck Záchranná a.s. Košice - Mlynky,  

- Anežka Terajová - kaderníctvo - Mlynky,   

- Slovenská pošta, Banská Bystrica - pošta Mlynky,  

- Janka Horká - chata Janka Mlynky,  

- Jozef Seko - Mlynky,  

-   RM Mlynky s.r.o.- Rudolf Košťál.  

Návrh VZN č. 3/2019 o povinnosti vypracovať  a aktualizovať povodňový plán záchranných 

prác je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovne uznesenie:  

 

Uznesenie č. 58/2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky   

podľa § 6 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/2019 o povinnosti vypracovať  a aktualizovať povodňový 

plán záchranných prác. 
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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 6. Schválenie návrhu Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2019 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Mlynky 

          

 Predniesla  Ing. Iveta Geletková, starostka obce a uviedla, že návrh vypracovala pani 

Ľubomíra Tokarčíková z toho dôvodu, že musíme mať vypracovaný trhový poriadok a označené 

trhové miesta ak chceme, aby mohli u nás predávať pojazdné predajne. Súhlasné stanovisko 

k návrhu Všeobecného záväzného nariadenia o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v obci Mlynky nám zaslala Regionálna veterinárna a potravinová správa 

Spišská Nová Ves, kde sa musia aj nahlasovať predajcovia z pojazdných predajni potravín, 

ovocia a zeleniny. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 4/2019 o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Mlynky je súčasťou zápisnice. 

Poslanci prijali nasledovne uznesenie:  

 

Uznesenie č. 59/2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky 

podľa § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v obci 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 7. Oprava cintorína v miestnej časti Prostredný Hámor 

 

 Ing. Iveta Geletková, starostka obce informovala poslancov o oprave cintorína v miestnej 

časti Prostredný Hámor rodinou Semanovou, ktorá sa ponúkla opraviť tento cintorín na vlastné 

náklady. Ide o opravu oplotenia a vstupnej brány.  

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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K bodu 8. Žiadosť  Miroslava Horkého o odkúpenie časti pozemku 

 

     Ing. Iveta Geletková, starostka obce k veci uviedla, že dňa 26. 07. 2019 Miroslav Horký, 

Prostredný Hámor 198, podal písomnú žiadosť o odkúpenie časti parcely registra E-KN, parcela 

č. 95748/1 o výmere cca 200 m
2
, nakoľko sa o túto časť ležiacu vedľa jeho pozemku stará 

a udržiava už dlhé roky a chcel by na nej vybudovať parkovisko pre autá, ktoré opravuje. Teraz 

parkuje okolo pamätníka SNP a parkujúce auta bránia v prechode občanom a aj pri kosení okolo 

pamätníka. Súčasťou parcely je chodník, ktorý nemôžeme predať, poznamenala poslankyňa 

Mariana Horká a dodala, že je potrebné zavolať pána Rudolfa Lešňáka, ktorý je susedom pána 

Horkého a opýtať sa ho či aj on nemá záujem odkúpiť tento pozemok, lebo na konci plota pána 

Horkého ma vstup do garáže. Poslankyňa Ing. Iveta Geletková, str. uviedla, že vhodné by bolo 

k žiadosti doložiť písomné, vlastnoručne podpísané stanovisko pána Rudolfa Lešnáka. Pani 

starostka ubezpečovala, že chodník sa predávať nebude, ale je potrebné dať vypracovať 

geometrický plán na časť požadovaného pozemku na náklady žiadateľa. Súčasťou celej parcely 

je chodník, cesta a pamätník.  

Poslanci sú za zachovanie chodníka a žiadosť odročili na ďalšie zastupiteľstvo.  

  

K bodu 9. Prenájom bytu v 8 bytovej jednotke – žiadosť Drahoslavy Pamulovej 

 

     Ing. Iveta Geletková, starostka obce k veci uviedla, že dňa 13. 08. 2019 pani Pamulová 

podala žiadosť o pridelenie 3-izbového bytu v 8 bytovej jednotke v Prostrednom Hámri 

v prípade jeho uvoľnenia. V súčasnosti pani Drahoslava Pamulová býva v 1-izbovom byte v 8 

bytovej jednotke v Prostrednom Hámri s dvoma maloletými deťmi. Na záver pani starostka 

uviedla, že v súčasnosti však nemáme žiadny voľný byt v 8 bytovej jednotke. 

Poslanci prijali nasledovne uznesenie: 

 

Uznesenie č. 60/2019 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

berie na vedomie 

žiadosť o prenájom bytu v 8 bytovej jednotke Drahoslavy Pamulovej, bytom Prostredný Hámor 

359. 

 

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. Schválenie preventivára a technika PO a BOZP 

      Ing. Iveta Geletková, starostka obce k veci uviedla, že z dôvodu odchodu do dôchodku 

nášho súčasného technika PO a BOZP Ing. Štefana Dzurňáka, Spišská Nová Ves, sa so 

žiadosťou obrátila na pána Ing. Milana Pamulu, či bude túto prácu robiť pre obec Mlynky. 

Potrebujeme aj preventivára a pán Ing. Milan Pamula to robí aj pre obec Dedinky, aj pre iné 

obce. Pán Ing. Milan Pamula sa k žiadosti súhlasne vyjadril a uviedol, že bude túto činnosť 

vykonávať na základe Mandátnej zmluvy a ďalej uviedol, že potrebuje k jeho práci k sebe dvoch 
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ľudí, v čase požiarnej kontroly, ktorí poznajú občanov obce. Starostka navrhla pána Štefana 

Kontuľa, ktorý už v minulosti robil preventivára a druhý človek bude zástupca z Obecného 

zastupiteľstva. Poslanci prijali nasledovne uznesenie: 

 

Uznesenie č. 61/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

predpisov, v súlade s § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi  

s c h v a ľ u j e 

za preventivára a technika PO a BOZP Ing. Milana Pamulu  pre obec Mlynky a 

dáva súhlas  

starostke obce Ing. Ivete Geletkovej, na uzatvorenie Mandátnej zmluvy.   

 

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. Projekt výstavby a obnovy autobusových zastávok a domu smútku + nájomné 

zmluvy 

        Ing. Iveta Geletková, starostka obce k veci uviedla, že začali so spracovaním projektu 

ohľadom nových autobusových zastávok a opravy strechy na Dome smútku. Projekt bude 

financovaný zo zdrojov EU, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Projekt autobusové zastávky 

pôjde 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.  

Autobusové zastávky budú stáť na základovej konštrukcii z betónu C12/15, do výšky 1 m budú 

vymurované steny z debniacich tvárnic, ktoré budú následne omietnuté. Zvyšná časť stavby bude 

pozostávať z drevených hranolov a hobľovaných dosák. Strecha bude z drevených krokiev a 

plechu. V každej autobusovej zastávke bude drevená lavica na sedenie. Obec zadala požiadavku 

vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby na všetky zastávky. následne bolo 

zistené, že ani jedna zastávka nestojí na obecnom pozemku. Je potrebné, ak obec nevlastní pod 

zastávkami pozemok, mať na tento pozemok nájomnú zmluvu. Oslovili sme jednotlivých 

majiteľov pozemkov a čakáme na odpovede. Predpoklad je výstavba štyroch autobusových 

zastávok cez tento projekt a to v častiach obce: Havrania Dolina, Palcmanská Maša,  Biele 

Vody-Píla a Biele Vody - Korpalla. Tieto pozemky vlastní Mesto Spišská Nová Ves, tam nebude 

problém. V Dolke je vlastníkom pozemku Valentím Boroth a dve vlastníčky a to Ivana 

Vojtášová a Soňa Vojtášová. Pán Boroth má  nevysporiadané pozemky, tak treba počkať na 

vysporiadanie a nemá problém uzatvoriť následne s obcou nájomnú zmluvu a dve vlastníčky boli 

písomne vyzvane k vyjadreniu sa k predmetnej veci. V časti Biele Vody - ŽSsMŠ je pozemok 

pod autobusovou zastávkou vo vlastníctve SR a správcom je Centrum pre deti a rodinu. Pán 

riaditeľ nám vyšiel v ústrety, ale Ministerstvo financií to zamietlo. Ak sa to nevybaví 

premiestnime zastávku na parkovisko k obchodu, skonštatovala starostka. Na Dolných  
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Mlynkoch vlastní pozemok  Pozemkový fond. Musíme čakať za projektovou dokumentáciou 

s rozpočtom, aby sme presne vedeli, koľko zastávok urobíme cez projekt.  Oprava domu smútku 

pôjde cez výzvu 7.4., kód výzvy MAS_082/7.4/2., Ciele opatrenia - skvalitnenie podmienok pre 

kultúru, voľný čas, oddych, pohyb a šport, zefektívnenie komunikácie a zvýšenie bezpečnosti. 

Poslanci prijali nasledovne uznesenie:  

 

Uznesenie č. 62/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

predpisov 

dáva súhlas 

starostke obce Ing. Ivete Geletkovej, na uzatváranie nájomných zmlúv  na pozemky, na ktorých 

budú umiestnené autobusové zastávky. 

 

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  12. Predlženie platnosti PHSR obce Mlynky na obdobie do konca roku  2020 a 

Akčný plán rozvoja  obce Mlynky na roky 2019 – 2020 (2021) 

 

       Predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce. Tento PHSR obce Mlynky je starý, bol 

vypracovaný v roku 2005 s obdobím na roky 2005-2015, je potrebná jeho aktualizácia do konca 

roku 2020 a potom musíme vypracovať nový. Tento PHSH (program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce) je potrebne doložiť k projektom výstavby a obnovy autobusových 

zastávok a domu smútku z predchádzajúceho bodu a je povinnosťou obce mať ho vypracovaný. 

Dôvodová správa je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovne uznesenie:    

        

Uznesenie č. 63/2019                                                                                                        
Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

predpisov  

schvaľuje  

a) predlženie platnosti PHSR obce Mlynky na obdobie do konca roku  2020, 

b) akčný plán rozvoja obce Mlynky na roky 2019 – 2020 (2021). 

ukladá  

vypracovať a predložiť na rokovanie obecného zastupiteľstva nový PHSR obce Mlynky na roky  

2020 (2021) – 2027, výhľadovo (2030) v súlade s platnou legislatívou v oblasti regionálneho 

rozvoja.    
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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   13. Rôzne 

 

   V rôznom sa pani poslankyňa Mariana Horká informovala o pokosení cintorínov. Pani 

starostka ju uistila, že do 15. 10. 2019 budú cintoríny pokosené. 

 

K bodu 14 .Uznesenie  

 

Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 15. Záver 

 

    Starostka  obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ 

bolo ukončené o 18:00 h.  

  

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Ing. Miroslava Revajová Vávrová 

                        Tomáš Novák                                                                       

     

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                               Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                    starostka obce            


