
Zápisnica 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 24. 02. 2022 
 

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 - neospravedlnený, Bc. Radoslav Lapšanský, Richard Kuchár                          

Ďalší prítomní : Bc. Anna Krištofčová – referentka, Ľubomíra Tokarčíková – ekonómka obce 

Verejnosť: Peter Poliak 

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

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

registra E-KN, číslo parcely 71104  

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

6.   Žiadosť Jána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti pozemku, parcely registra E-KN, parcela 

číslo 71124/6 

7.  Žiadosť Marty Murzovej o odkúpenie plochy, časť pozemku, parcely registra E-KN, parcela číslo 

71124/6 

8. Schválenie dotácie pre OŠK Mlynky a jeho oddiely na rok 2022 

9. Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov obce pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na rok 

 2022   

10. Schválenie rozpočtu obce Mlynky na rok 2022  

11.  Rôzne  

12. Diskusia  

13. Uznesenie 

14. Záver 

    

K bodu 1. Otvorenie 

  

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

h. Privítala všetkých prítomných na 22. zasadnutí OZ a určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ nie je uznášania schopné 

v majetkových veciach (prenájom, kúpa, predaj). 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Miroslava Revajová Vávrová,  Ing. Iveta Geletková str. 

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 4 x x   x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 3   x x  x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        
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Schválenie programu 22. zasadania OZ 

 

         Starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, ktorý prečítala z 

pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla odročiť do najbližšieho zasadnutia OZ  

body: 

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

registra E-KN, číslo parcely 71104,  

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

6. Žiadosť Jána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti pozemku, parcely registra E-KN, 

parcela číslo 71124/6, 

7.  Žiadosť Marty Murzovej o odkúpenie plochy, časť pozemku, parcely registra E-KN, parcela číslo 

71124/6, 

keďže OZ nie je uznášania schopné v majetkových veciach, pri ktorých je potrebná 3/5 väčšina 

prítomných poslancov.  

Pozvánka tvorí prílohu zápisnice. Návrhy poslancov: Žiadne  

     

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami.  

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 4 x x   x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 3   x x  x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Schválenie dotácie pre OŠK Mlynky a jeho oddiely na rok 2022 

5. Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov obce pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na 

 rok 2022    

6. Schválenie rozpočtu obce Mlynky na rok 2022  

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Uznesenie 

 10.  Záver 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 136, 138 – 145 / 2021 splnené, 137 / 2021 rozpracované.   

  

Uznesenie č. 146/2022 

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 24. 02. 2022. 
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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 4 x x   x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 3   x x  x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 4. Schválenie dotácie pre OŠK Mlynky a jeho oddiely na rok 2022 

 

 Starostka obce uviedla, že obci boli doručené dve žiadosti, kde lyžiarsky oddiel žiada dotáciu vo 

výške 500,00 € a stolnotenisový oddiel žiada dotáciu vo výške 600,00 €. Cyklistický oddiel si žiadosť 

nepodal. V rozpočte na rok 2022 máme naplánované pre OŠK Mlynky 1 100,00 €.  

Na základe žiadosti poslanci rozdelili dotáciu pre OŠK Mlynky nasledovne:  

 a)  lyžiarsky oddiel            500,00 €, 

 b)  stolnotenisový oddiel  600,00 €,  

a prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 147/2022 

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 2022 a to nasledovne: 

 a)  lyžiarsky oddiel            500,00 €, 

 b)  stolnotenisový oddiel  600,00 €.  

 

                      
Hlasovanie 

Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 4 x x   x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 3   x x  x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 5. Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov obce pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele 

Vody na rok 2022    

 

         Starostka uviedla, že tabuľku s rozpočtom ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody na rok 2022 dostali 

poslanci k naštudovaniu emailom. Starostka navrhla schváliť škole rozpočet na rok 2022 tak ako si 

požiadali, lebo na konci roka aj tak nás dostihne krátenie rozpočtu. Rozpočet bol navýšený hlavne 

v oblasti energii a  ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody si upravila rozpočet na sumu 100 000,00 €, t. j. o 5 

tisíc viac, ako minulý rok. Ing. Miroslava Revajová Vávrová s navýšením nesúhlasila. Tabuľka s 

navrhovaným rozpočtom je súčasťou zápisnice.  

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 
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Uznesenie č. 148/2022 

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

zriadení a § 4, § 5, § 7, § 9, § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ 

Mlynky - Biele Vody na rok 2022  

neschvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov obce pre ZŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody na rok 2022 vo výške  

100 000,00 € 

 a) na originálne kompetencie vo výške 90 000,00 €, 

 b) prenesene kompetencie vo výške 10 000,00 €. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 4 x x   x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 3   x x  x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 6. Schválenie rozpočtu obce Mlynky na rok 2022  
     

 Starostka obce uviedla, že tabuľku s rozpočtom na roky 2019, 2020, 2021 a s jeho úpravou a 

skutočným čerpaním a návrhy rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 dostali poslanci k naštudovaniu 

emailom a navrhla odročiť schválenie rozpočtu na rok 2022, keďže sa neschválil rozpočet pre  ZŠ s 

MŠ Mlynky - Biele Vody na rok 2022. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 149/2022 

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

zriadení a § 4, § 5, § 7, § 9, § 10 a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní návrhu rozpočtu obce Mlynky 

na rok 2022  

odročuje 

prerokovanie návrhu rozpočtu obce Mlynky na rok 2022 do najbližšieho zasadnutia 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 4 x x   x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 3   x x  x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 7. Rôzne 
  

 Starostka obce predala slovo pánovi Petrovi Poliakovi, ktorí informoval poslancov o stave 

Lyžiarskeho strediska Biele Vody (LS) a skonštatoval, že technológia na LS je stará, potrebovala by 

investíciu. Nasledujúcu sezónu už nechce prevádzkovať LS na svoje meno, ale môže zabezpečiť 
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pokračovateľa, ktorému bude nápomocný a uviedol, že obec by mala porozmýšľať do budúcna, či to 

nepredá, ak nechce do toho investovať. Starostka navrhla, aby obec preplatila lano Petrovi Poliakovi, 

bol by to kapitálový výdavok a navrhla tento výdavok prerokovať na nasledujúcom zasadaní OZ 

v zmysle uznesenia 145/2021. 

Ďalej informovala starostka o projekte – Cyklistický prístrešok na ktorom sa obec bude podieľať 10 

% účasťou, nakoľko niektoré obce z toho projektu vypadli. 

Nakoniec informovala starostka poslancov o incidente, ktorý sa stal na Obecnom úrade. Pani 

Chovancová sa prišla sťažovať, že je „Kolónia“ neposypaná, zľadovatená a začala sa vyhrážať, že ak 

sa niečo stane jej mame, tak obec zažaluje. Na „Kolónii“ sa miestna komunikácia pravidelne čistí, ale 

naposledy sa časť druhého riadku nedala vyčistiť nakoľko tam stali auta. Po jej odchode sa starostka 

bola pozrieť na tvar miesta kde zistila, že domáci majú sneh odhrnutý, len pre domami chatárov sú 

haldy snehu, ktorý sa zosypáva zo striech ich domov na miestnu komunikáciu a ten nikto z nich, 

neodpratáva a ten sa cez deň topí a cez noc to všetko zamŕza. Obec, ako stavebný úrad, zvažuje 

konanie formou stavebného dohľad nad druhým riadkom domov na „Kolónii“. 

 

K bodu 8. Diskusia 

  

 Do diskusie sa prihlásil poslanec Ľubomír Leskovjanský s tým, že chce vedieť, ako je to so 

zákazom vjazdu na Kolónii. Starostka informovala, že pán Ing. Ján Deneš jej každý víkend vyvoláva, 

že nemá sa kde vyhnúť s autom, pretože autá chodia do zákazu smerom od podjazdu k Lyžiarskemu 

stredisku (LS). Táto cesta má slúžiť ako protipožiarna pre záchranné služby, zásobovanie a pre 

zamestnancov LS a nie pre lyžiarov, na to je vystavené parkovisko dole za hotelom Slalom. Obec 

osadila doplnkové tabule a porušenie zákazu budú kontrolovať policajné hliadky. Pre zamestnancov 

sa vystavili povolenia na vjazd. Pán Leskovjanský poprosil vystaviť povolenia pre vjazd aj pre 

členov OŠK, ktorí chodia s deťmi na tréningy.  

 Poslankyňa Ing. Iveta Geletková str. poznamenala, že ak STO celý rok využíva obecný 

Citroën, tak by sa mali aj postarať o prezúvanie pneumatík a nenechávať to na zamestnancov obce.                 

  

K bodu 9. Uznesenie 

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 10. Záver 

 

    Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva 

o 17:45 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Ing. Miroslava Revajová Vávrová   

                          Ing. Iveta Geletková str. 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                               

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce   

 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.citroen.sk/nastroje/konfigurovat-vozidlo.html&ved=2ahUKEwi9y9bc-6X6AhUPAjQIHSqMAMAQjBB6BAgAEAc&usg=AOvVaw0mgSN4fbXX8rFEdgsy3_QI
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