
 

Zápisnica 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 27. 07. 2022 
 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

                       Poslanci OZ: Ing. Iveta Geletková str., Ľubomír Leskovjanský, Ing. Miroslava  

             Revajová Vávrová, Richard Kuchár, Tomáš Novák, Mariana Horká 

Neprítomní: Bc. Radoslav Lapšanský - ospravedlnený 

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

Verejnosť: PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA, Zuzana Geletková 

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Penzión Mlynky – stavebné úpravy“  

4.  Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii “Chaty Mlynky“  

5. Určenie úväzku starostu Obce Mlynky na nové funkčné obdobie 

6. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

7. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

8. Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

9. Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže (OVS) - snežný pluh 

10. Rôzne 

11.  Diskusia  

12. Uznesenie 

  13. Záver 

      

K bodu 1. Otvorenie 

  

   Rokovanie obecného zastupiteľstva (OZ) otvorila Ing. Iveta Geletková, starostka obce o 16:30 

h. Privítala všetkých prítomných na 25. zasadnutí OZ a určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné 

v majetkových veciach (prenájom, kúpa, predaj). 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Miroslava Revajová Vávrová,  Mariana Horká 

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

 

Schválenie programu 25. zasadania OZ 

 

         Starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, ktorý prečítala 

z pozvánky a navrhla doplniť o bod 10. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu – 
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prívesný vozík a 11. Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody a posun ostatných bodov. 

Po doplnení týchto bodov bol program schválený s doplnenou zmenou.  

  

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 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. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Penzión Mlynky – stavebné úpravy“  

 4. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii “Chaty Mlynky“  

 5.  Určenie úväzku starostu Obce Mlynky na nové funkčné obdobie 

 6.  Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

 7. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

 8. Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

 9. Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže (OVS) - snežný pluh 

10. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu – prívesný vozík 

11.  Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody  

12.  Rôzne  

  13. Diskusia  

  14. Uznesenie  

 15. Záver  

 

K bodu 3. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Penzión Mlynky – stavebné 

úpravy“ 

 

 Starostka uviedla, že tento bod bol súčasťou programu OZ dňa 30. 06. 2022 a bol odročený z 

dôvodu nejasnosti predloženej projektovej dokumentácie (PD). Pán Fiľakovský, zástupca investora 

stavby Inveskom s.r.o, Račí potok 47, Košice, prišiel objasniť PD dňa 19. 07. 2022, ale pre malú 

účasť poslancov, bolo OZ zrušené. Pán Fiľakovský ubezpečil poslancov, že žiadne zmeny vo 

vzhľade stavby nebudú, ide sa opravovať celá stavba z vnútra v časti skôš na apartmány a to na 

pozemku parcela číslo 610/7 v k. ú. Mlynky. Pôvodný pôdorys sa nemení. Náklady na energiu sú 

vysoké, preto ide zaviesť aj fotovoltaiku na predmetnom objekte. Celá projektová dokumentácia je na 

stavebnom úrade pri pani Ing. Darine Mazurovej. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

  

Uznesenie č. 169/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a na základe žiadosti Lukáša Barylíka 

súhlasí 
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s projektovou dokumentáciou „Penzión Mlynky – stavebné úpravy“ na parcele číslo 610/7 v k. ú. 

Mlynky pre investora stavby Invescom s. r. o, Račí potok 47, Košice pre účely vydania stavebného 

rozhodnutia. 

 

                      
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 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii “Chaty Mlynky“ 

 

 Starostka uviedla, že tento bod bol súčasťou programu OZ dňa 30. 06. 2022 a bol odročený z 

dôvodu nejasnosti predloženej projektovej dokumentácie (PD). Pán Fiľakovský, zástupca investora 

stavby Inveskom s.r.o, Račí potok 47, Košice, objasnil dňa 19. 07. 2022 aj projektovú dokumentáciu 

„Chaty Mlynky“. Uviedol, že nad hotelom Mlynky bude vybudovaných 12 samostatných chát 

v radovej výstavbe. Od ochranárov povolenie majú. poslanci súhlasili s PD za podmienok, že  sa 

dodržaia ustanovenia ochranárov Národného parku Slovenský raj a aj nariadenia stavebného úradu. 

Celá projektová dokumentácia je na stavebnom úrade pri pani Ing. Darine Mazurovej. Poslanci prijali 

nasledovné uznesenie.  

 

Uznesenie č. 170/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a na základe žiadosti Lukáša Barylíka 

súhlasí 

s projektovou dokumentáciou „Chaty Mlynky“ na parcele číslo 608/1 a 609/17 v k. ú. Mlynky pre 

investora stavby Invescom s. r. o, Račí potok 47, Košice pre účely vydania stavebného rozhodnutia. 

 

                      
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 5. Určenie úväzku starostu Obce Mlynky na nové funkčné obdobie 

 

         Starostka obce uviedla, že rozhodnutím č. 209 vyhlásil predseda NR SR voľby do obecných 

(mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí na 29. 10. 2022. V zmysle § 11 ods.4 

písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je OZ vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred 

voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.  

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Mlynky na nové funkčné obdobie 2022 - 

2026 je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 
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Uznesenie č. 171/2022  
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení  

určuje  

rozsah výkonu funkcie starostu obce Mlynky v novom funkčnom období 2022 – 2026 na celý 

úväzok.  

 

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. Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

 

 Predniesla starostka obce a uviedla, že predkladá návrh na jeden volebný obvod v obci, tak ako 

to bolo realizované aj v minulosti. Návrh na určenie volebných obvodov v obci Mlynky pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí 2022 je súčasťou zápisnice.  

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 172/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

určuje 

jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí 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 7. Určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 

 

 Starostka obce uviedla, že počet poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov v obci. 

K 31. 12. 2021 bol počet obyvateľov 513. Podľa § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami OZ podľa počtu 

obyvateľov obce takto: od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov. Poslanci navrhli počet 

poslancov 7. Návrh na určenie počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 je 

súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 173/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 

určuje 
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v obci Mlynky počet poslancov sedem pre voľby do orgánov samosprávy obcí 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 8. Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 

 

 Starostka obce udelila slovo riaditeľovi ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody pánovi PaedDr. Ing. 

Jozefovi Mitrovi, MBA, ktorý uviedol, že je potrebné z dôvodu zvyšovania cien navýšiť príspevok na 

činnosť školy a školského zariadenia a to podľa finančných pásiem na nákup potravín na jedlo podľa 

vekových kategórii stravníkov, ktoré vydalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR s 

účinnosťou od 01. 09. 2019, pričom nové finančné pásma, ktorých počet je 3, zatiaľ neboli 

zverejnené. ZŠ s MŠ bola doteraz v prvom, najnižšom pásme a je potrebné prejsť na tretie pásmo, 

aby sa vykryli zvýšené náklady na nákup potravín. Návrh na VZN o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školského zariadenia bol upravený na hodnoty uvedené v 3. pásme a je súčasťou 

zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 
 

Uznesenie č. 174/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 

140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

schvaľuje 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 

 zariadenia s účinnosťou od 01. 09. 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 9. Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže (OVS) - snežný pluh 

 

 Starostka obce k bodu uviedla, že dňa 11. 07. 2022 obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž 

(OVS), predmetom ktorej bol odpredaj majetku obce - snežný pluh. Predkladanie návrhov súťaže 

bolo do 26. 07. 2022 12:00 h. Na OVS - snežný pluh sa prihlásil jeden uchádzač, Filip Putnocký, 

ktorý ponúkol cenu 510,00 €. Dnes členovia komisie OVS pristúpili k otváraniu obálok o 16:15 h a 

víťazom sa stal Filip Putnocký. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 
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Uznesenie č. 175/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a nasledujúcich a zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  

berie na vedomie 

vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, predmetom ktorej bol odpredaj snežného pluhu. 

 

  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. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu – prívesný vozík 

 

 Starostka obce uviedla, že na predchádzajúcom zastupiteľstva informovala poslancov 

o zakúpení prívesného vozíka pre potreby obce, hlavne na zvoz komunálneho odpadu z časti obci kde 

sa nedostane zberný voz. Ide o hnuteľný majetok a je potrebne urobiť presun finančných prostriedkov 

z rezervného fondu, ktorý slúži na tieto účely, t. j. do majetku obce. Poslanci prijali nasledovné 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 176/2022 

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

zriadení  

schvaľuje 

použitie rezervného fondu obce vo výške 856,00 € na kúpu prívesného vozíka. 

 

  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. Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody 

 

  Starostka odovzdala slovo riaditeľovi ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody pánovi PaeDr. Ing. 

Jozefovi Mitrovi, MBA, ktorý uviedol, že v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho  

stupňa pre zamestnávateľov z roku 2021(podpísaná 14. 12. 2021), ktorí pri odmeňovaní zamestnancov 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme, ma byť vyplatená zamestnancom odmena vo výške 350,00 €/zamestnanec plus 

odvody a to do 30. 06. 2022. Finančné prostriedky od štátu dostali len na zamestnancov základnej 

školy. Pre zamestnancov materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne je potrebná suma na 

odmeny vo výške 2 410,00 €. V dohodovacom konaní škola dostala 20 000,00 €, na energie (plyn, EE) 

ešte nie, ale tiež išlo dohodovacie konanie, dodal riaditeľ. Rozpočet ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody 

bude po navýšení v sume 97 410,00 €.  Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 
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    Uznesenie č. 177/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade § 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 po predložení návrhu na zmenu rozpočtu obce 

Mlynky na rok 2022 

schvaľuje 

prvú zmenu v rozpočte obce Mlynky na rok 2022 v členení:  

Bežný rozpočet 

- príjmy                                     507 983,60 € 

- výdavky                                  503 988,60 € 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy                                   500 000,00  € 

- výdavky                                  547 000,00  € 

Finančné operácie 

- príjmy                                        70 360,00  € 

- výdavky                                     16 820,00  € 

Rozpočet  SPOLU 

- príjmy                                   1 078 343,60 € 

- výdavky                                1 067 808,60 € 

 

Celkom rozpočet - prebytok 10 535,00 € 

 

  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 1    x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 12. Rôzne 

 

  Starostka obce uviedla, že v projekte KSK Smart mesto bola obec úspešná a získala  finančné 

prostriedky výške 3 381,71 € na vytvorenie novej webovej stránky obce, ktorá bude obsahovať 

všetky náležitosti podľa zákona.  

  Ďalej starostka informovala, že PPA začala s kontrolou verejného obstarávania schválených 

projektov – autobusové zastávky, turistický prístrešok. Je to z ich strany dosť hlúpe, keď nám vo 

februári schválili a podpísali zmluvy na projekty a po pol roku začínajú vykonávať kontrolu 

verejného obstarávania. Mnohé obce po podpísaní zmlúv začali s výstavbou a následne keď PPA 

vykonala kontrolu verejného obstarávania a zistila zlý postup pri verejnom obstarávaní finančné 

prostriedky im následne z tohto dôvodu nevyplatila. S výstavbou autobusových zastávok 

a turistického prístrešku sa začne až po skončení kontroly verejného obstarávania.  

  Ďalej informovala starostka OZ o tom, že od 01. 09. 2022 budú na OcÚ ubytovaní vodiči 

SAD Spišská Nová Ves a to z toho dôvodu, že Obec Dedinky odpredala budovu školy, kde boli títo 

vodiči ubytovaní a hrozilo, že prvý spoj do Spišskej Novej Vsi a posledný spoj zo Spišskej Novej Vsi 

bude zrušený lebo vodiči nemajú kde prenocovať. Starostka preto vstúpila do jednania s vedením 

SAD Spišská Nová Ves, kde uviedla, že do 31. 08. 2022 zabezpečí pre vodičov priestor na 

prenocovanie v jednej z miestnosti OcÚ Mlynky a tým budú spoje zachované. Náklady na 

prenocovanie vodičov SAD budú pomernou časťou uhrádzať aj obce Dedinky a Hnilec.  
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K bodu 13. Diskusia 

  

 Diskusia prebiehala priebežne počas rokovania OZ.  

 Poslanec pán Leskovjanský požiadal starostku o zabezpečenie opravy pódia, nakoľko sú tam 

poškodené dosky a najlepšie by to bolo urobiť do súťaže – varenie gulášu. 

 Starostka uviedla, že dosky sú už objednané a oprava bude do súťaže zabezpečená. 

 Poslankyňa Ing. Geletková sa obrátila s otázkou na riaditeľa ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody, 

či je škole pre pedagogických zamestnancov Školským úradom Košice zasielane dostatočne 

množstvo finančných prostriedkov a to v súlade s ich stupňom vzdelania. Pán riaditeľ uviedol, že 

áno. Poslankyňa k tomu poznamenala, že prečo potom škola žiada o navýšenie finančných 

prostriedkov na platy pedagogických zamestnancov, keď im Školský úrad Košice zasiela požadovanú 

výšku.  

  

K bodu 14. Uznesenie 

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 15. Záver 

 

    Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o 18:00 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Ing. Miroslava Revajová Vávrová 

                          Mariana Horká                                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                               

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce   

 

 


