
Zápisnica  

z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky,  

konaného dňa 27. 06. 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 

Verejnosť: PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA, Eva Odstrčilová 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4.  a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2018   

     b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 

     c) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

5.  Individuálna výročná správa obce Mlynky za rok 2018 

6.  Výročná správa konsolidovaného celku obce Mlynky a správa nezávislého audítora 

7.  Rôzne 

8.  Uznesenie 

9.  Záver 

                                                          

K bodu 1. Otvorenie 

  

  Rokovanie 0Z otvorila Ing. Iveta Geletková, starostka obce. Privítala všetkých prítomných 

na 6. 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. Iveta Geletková str., 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        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        
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 Schválenie programu 6.  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  

  7. Cenová ponuka dopravných značiek,  

  8. Oprava miestnej komunikácie v  obci  Mlynky časť Biele Vody,  

  9. Schválenie Cenníka za služby poskytované Obcou Mlynky, 

        10. Schválenie Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií.   

  

     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        
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.  a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2018   

          b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 

          c) Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky 

     5.  Individuálna výročná správa obce Mlynky za rok 2018 

     6.  Výročná správa konsolidovaného celku obce Mlynky a správa nezávislého audítora  

     7.  Cenová ponuka dopravných značiek  

     8.  Oprava miestnej komunikácie v obci Mlynky časť Biele Vody  

     9.  Schválenie Cenníka za služby poskytované Obcou Mlynky 

   10.  Schválenie Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií 

   11.  Uznesenie 

   12.  Záver 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

    Predložila starostka obce. Uznesenia 38-47/2019 splnené.  

  

Uznesenie č. 48/2019 

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 27.06.2019. 
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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 4. a), b) a c): Návrh záverečného účtu obce za rok 2018, Stanovisko hlavného 

kontrolóra   k   záverečnému účtu za rok 2018 a Správa nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky 

 

     Ing. Iveta Geletková, starostka obce uviedla, že všetci poslanci mali zaslane na ich e-

mailove adresy k preštudovaniu dokumenty týkajúce sa záverečného účtu obce za rok 2018 a aj 

správu nezávislého audítora a nebude ho celý po položkách preberať. 

 Z predmetných dokumentov vyplýva, že výsledok hospodárenia obce za rok 2018 (obec + ZŠ s 

MŠ) je nasledujúci: 

- celkové príjmy: 703.689,52 € 

- celkové výdavky 687.203,39 € 

rozdiel (prebytok): + 16. 486,13 € 

 

  Do rozpočtu nebolo zahrnutých 13.000,00 €. Bol by lepší prebytok. Je potrebné, aby 

poslanci rozhodli o použití prebytku vo výške 16.486,13 €. Zo zákona je povinnosť vytvárať 

rezervný fond minimálne 10 % z vytvoreného prebytku. Po diskusii poslanci navrhli vytvoriť 

rezervný fond z celého prebytku 16.486,13 € a použiť ho na opravu miestnych komunikácií.  

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018 poslala aj hlavná kontrolórka obce Ing. Erika 

Pamulová a odporúčala schváliť návrh záverečného účtu obce bez výhrad. 

  K správe nezávislého audítora sa vyjadril aj riaditeľ ZŠsMŠ Mlynky-Biele Vody pán 

PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA, ktorý uviedol, že škola za minulý rok mala stratu 26.000,00 €. 

Táto strata vznikla koncom roka a v decembri za neuhradené faktúry a nevyplatenie jeho mzdy 

za niekoľko mesiacov. V budúcnosti vidí stúpajúcu tendenciu v príjme žiakov z Dobšinej.  

Každý zamestnanec robí navyše, majú nezaplatené nadčasy, takže nemá kde personálne ubrať.  

  Pani Horká pripomenula, že škola bude oslavovať 60. výročie vzniku je potrebne ju za 

akýchkoľvek podmienok udržať.  

  Stanovisko hlavnej kontrolórky, nezávislého audítora a Záverečný účet obce Mlynky za 

rok 2018 tvoria prílohu tejto zápisnice. Poslanci prijali nasledovne uznesenie: 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

predpisov 

berie na vedomie 

I.     Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečného účtu za rok 2018. 

II.   Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2018, 

schvaľuje 

I.    Celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad. 

II.  Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2018 vo výške 16.486,13 € zistený podľa ustanovenia 

§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  
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   Do rezervného fondu sa  pridelí 16.486,13 €  

III. Tvorba a použitie rezervného fondu 

      1. Tvorba: 

          a) počiatočný stav      0,00 € 

          b) tvorba                16.486,13 € 

          c) konečný stav       16.486,13 € 

        2. Použitie na kapitálové výdavky a to na opravy miestnych komunikácií vo výške 

16.486,13 €. 

   

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._Individuálna výročná správa obce Mlynky za rok 2018 

 

     Ing. Iveta Geletková, starostka obce uviedla, že všetci poslanci mali zaslane na ich e-

mailove adresy k preštudovaniu dokumenty týkajúce sa Individuálnej výročnej správy obce 

Mlynky za rok 2018 ktorú vypracoval pán Marián Fiolek. Poslanci prijali toto uznesenie:  

 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky  

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

predpisov 

berie na vedomie 

Individuálnu výročnú správu obce Mlynky za rok 2018.      

                                               

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.Výročná správa konsolidovaného celku obce Mlynky a správa nezávislého 

audítora 

 

    Ing. Iveta Geletková, starostka obce uviedla, že všetci poslanci mali zaslane na ich e-

mailove adresy k preštudovaniu dokumenty týkajúce sa Výročnej správy konsolidovaného celku 

obce Mlynky ktorú vypracoval pán Marián Fiolek a správu nezávislého audítora Ing. Lýdie 

Burkovskej. Poslanci prijali toto uznesenie: 
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Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

predpisov 

berie na vedomie 

a)  Výročnú správu konsolidovaného celku obce Mlynky za rok 2018   

b)  Správu nezávislého audítora. 

 

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. Cenová ponuka dopravných značiek 

 

     Predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce. Zapožičanie dopravných značiek, ktoré 

potrebujeme podľa súpisu statika Ing. Jána Kovala zo Správy ciest Košického samosprávneho 

kraja, stredisko Spišská Nová Ves na uzatvorenie mostov na Bielych Vodách by nás stálo 

mesačne 1.000,00 €. Výhodnejšie by bolo tieto dopravné značky zakúpiť. Dostali sme cenovú 

ponuku od firmy Hakom, Československej armády 18, 036 01 Martin. Všetky zakúpené 

dopravné značky by náš vyšli na 764,10 € aj s dopravou. Poslanci Mariana Horká, Richard 

Kuchár a Ľubomír Leskovjanský s uzavretím mostov na Bielych Vodách nesúhlasili. Poslanci 

Ing. Iveta Geletková a Ing. Miroslava Revajová Vávrová uviedli, že je potrebne najprv osloviť 

SAD Spišská Nová Ves a Rožňava v tom zmysle, že či bude veľmi problematické pre vodičov 

autobusov otáčať sa v priestoroch medzi bývalým hotelom Geravy a potravinami a následne sa 

vracať späť s tým, že by sa zrušila jednosmerná premávka v prípade ak by musel byť uzavretý 

most pri pani Kuľbakovej, ktorý je viac poškodený ako druhý most pod reedukačným centrom. 

Poslanci prijali toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

predpisov 

berie na vedomie 

cenovú ponuku na dopravné značky od spoločnosti Hakom, Československej armády 18, 036 01 

Martin. 

 

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 8. Oprava miestnej komunikácie v  obci  Mlynky časť Biele Vody  

 

 Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že sa informovala ohľadom opravy miestnych 

komunikácii na Správe ciest Košického samosprávneho kraja, stredisko Spišská Nová Ves, 

odkiaľ dostala odpoveď, že nestíhajú urobiť svoje veci, nakoľko len nedávno podpísali zmluvu 

s firmou na výrobu asfaltu a zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja, stredisko Rožňava 

uviedli, že nemôžu prísť, lebo je to iný okres a každý okres sa stará o svoje cesty. Na základe 

odporúčania pána Ing. Ivana Tokolyho, riaditeľa Centra pre deti a rodiny Mlynky-Biele Vody 

oslovila starostka súkromné firmy. Máme dve cenové ponuky a čakáme na tretiu. S prvou 

cenovou ponukou od firmy BITUNOVA spol. s r.o., Nerestnícka cesta 3, 960 01 Zvolen na 

opravu ciest a miestnych komunikácií tryskovou metódou sme sa oboznámili na 4. zasadnutí OZ, 

konaného 09. 05. 2019, ktorú poslanci zobrali na vedomie uznesením č. 29/2019. Druhú cenovú 

ponuku sme dostali od firmy SANAS s.r.o.  Rožňava, Štítnická 64, 048 01 Rožňava. Cenová 

ponuka na asfaltérske práce-oprava výtlkov na cestách zo dňa 19. 06. 2019 je súčasťou 

zápisnice. Poslanci v diskusii uviedli, že je potrebne počkať aj na tú tretiu cenovú ponuku 

a potom sa rozhodnú a na tomto základe poslanci prijali toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

predpisov 

berie na vedomie 

cenovú ponuku od firmy SANAS s.r.o. Rožňava, Štítnická 64, 048 01  Rožňava na asfaltérske 

práce - oprava výtlkov na cestách. 

 

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 9. Schválenie  Cenníka za služby poskytované Obcou Mlynky 

 

      Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že občania obce ale aj chatári si chodia 

požičiavať od obce náradie, ktoré sa opotrebováva. Zisťovali sme ceny na internete za prepožičanie 

náradia ako napr.: za  

- rebrík 3,50 €,  

- vibračná doska: záloha 50,00 €, zap. 20,00 €,  

- krovinorez  10,00 €,   

- zbíjacie kladivo 10,00 €,  

- benzínová kosačka 15,00 €,  

- príklepová vŕtačka10,00 €,  

- záhradné nožnice benzínové 10,00 €,  

- kotlík na varenie gulášu malý 5,00 €,  

- kotlík na varenie gulášu veľký 10,00 €.  

Cena je za deň požičania.  
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Starostka Ing. Iveta Geletková uviedla, že je potrebné určiť aj cenu za kosenie cudzieho 

pozemku. Po diskusii poslanci navrhli 0,20 €/m
2
. Navrhnutý cenník je prílohou zápisnice s 

účinnosťou od 01. 07. 2019. Poslanci prijali toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

na základe § 9 od. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 

s c h v a ľ u j e 

Cenník za služby poskytované Obcou Mlynky s účinnosťou od 01. 07. 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 10. Schválenie Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií 

 

      Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že za prvý polrok požiadalo o poskytnutie 

informácie už viacero žiadateľov a podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

formáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sme povinný 

na základe žiadosti poskytovať požadované informácie a za materiál a služby použité pri 

sprístupňovaní informácií môžeme vyberať poplatky podľa schváleného sadzobníka. Navrhnutý 

Sadzobník úhrad s  účinnosťou od 01.07.2019 je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali toto 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 55/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 

ods. 1 písm. f zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a v zmysle Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 

481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií 

s c h v a ľ u j e 

Sadzobník úhrad za materiál a služby použité pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 zákona NR 

SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) s účinnosťou od 01. 07. 2019. 
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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 11 .Uznesenie  

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 12. Záver 

 

    Starostka  obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

      Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 h.  

  

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Ing. Iveta Geletková, str.                                                                                           

                         Bc. Radoslav Lapšanský     

 

 

                       

                                                                                              Ing.  Iveta Geletková v. r.  

                                                                                                starostka obce 

     .                     .                                                                   

 


