
 1 

Zápisnica  

z   ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Mlynky,  

konaného dňa 28.11.2022   
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

                       Maroš Turzák, nástupca starostky 

                       Poslanci OZ:, Ľubomír Leskovjanský, Tomáš Novák, Mariana Horká,  

                       Richard Kuchár, Mgr. Oľga Melišková, Štefan Kontúľ, Rudolf Ivan 

Neprítomní:                     

Predseda MVK: Mária Vernarská 

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

                             Ľubomíra Tokarčíková – ekonómka obce 

Hostia:                 Ivan Romančík, Romančíková, Ing. Radoslav Kuraj, Mgr. Marcela Kurajová, 

                              Mária Romančíková, Ondrej Romančík                                  

K bodu 1. Otvorenie 

  

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

prítomných na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva a určila zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Richard Kuchár, Mariana Horká  

Zapisovateľka:                Bc. Anna Krištofčová 

 

K bodu 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 2022 a odovzdanie osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Mária Vernarská, predseda MVK oboznámila prítomných s výsledkami volieb do 

samosprávy obce. V obci sme mali jeden volebný obvod a jeden volebný okrsok.  

 Počet voličov zapísaných v zozname voličov 436, počet voličov, ktorý sa zúčastnili na 

hlasovaní 307, počet voličov, ktorí odovzdali obálku 307, počet platných hlasovacích lístkov 

odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 301, počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7, 

počet zvolených poslancov 7  a to v tomto poradí: 

 

Por. 

číslo 

Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie 

alebo koalícia, ktorá kandidáta 

navrhla alebo nezávislý kandidát 

Počet  

platných 

hlasov 

 1. Štefan Kontuľ Demokratická strana 215 

 2. Mariana Horká Demokratická strana 161 

 3. Rudolf Ivan HLAS-sociálna demokracia 157 

 4. Ľubomír Leskovjanský ŽIVOT - národná strana 153 

 5. Oľga Melišková, Mgr. Demokratická strana 138 

 6.  Tomáš Novák Nezávislý kandidát 134 

 7. Richard Kuchár Nezávislý kandidát 106 
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Náhradníci: 

 

Por. 

číslo 

Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo 

koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo 

nezávislý kandidát 

Počet  

platných 

hlasov 

 1. Iveta Geletková, Ing Demokratická strana 102 

 2. Timotej Horký Nezávislý kandidát   93 

 3. Iveta Geletková, Ing Demokratická strana   89 

 4. Lukáš Strišovský Národná koalícia/Nezávislí kandidáti   83 

 5. Miroslava Revajová Vávrová, Ing. Slovenský Patriot   75 

 6.  Tomáš Štuler Národná koalícia/Nezávislí kandidáti   72 

 7. Lukáš Černický Národná koalícia/Nezávislí kandidáti   51 

 

Za starostu obce bol zvolený: Maroš Turzák, Nezávislý kandidát, počet platných hlasov 155. 

Po oboznámení s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce Mária Vernarská, predseda 

MVK odovzdala novozvolenému starostovi a poslancom OZ  osvedčenie o zvolení  

a poblahoželala  im k zvoleniu. Súčasťou zápisnice je Zápisnica MVK o výsledku volieb v obci 

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.  .  

. 

b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  

 

 Maroš Turzák, novozvolený starosta zložil zákonom stanovení sľub starostu obce, ktorý na 

znak súhlasu podpísal a zároveň prevzal insígnie od Ing. Ivety Geletkovej, bývalej starostky 

obce. Sľub starostu obce Mlynky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) je súčasťou zápisnice. 

 

c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Mária Vernarská, predseda MVK prečítala sľub poslanca OZ, ktorý na znak súhlasu 

novozvolení poslanci podpísali. Sľub poslancov OZ  Mlynky podľa zákona o obecnom zriadení 

je súčasťou zápisnice. 

 

d)  Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

Maroš Turzák, novozvolený starosta obce vystúpil s krátkym príhovorom. Starosta obce 

poslancom poblahoželal k zvoleniu a teší sa na spoluprácu s nimi. 

 

Uznesenie č. 1/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

A. berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 29.10.2022, 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. konštatuje, že 

1.   novozvolený starosta obce Maroš Turzák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce  

2. novozvolení poslanci:  Mariana Horká, Rudolf Ivan, Štefan Kontuľ Richard Kuchár,                            

                                     Ľubomír Leskovjanský,  Mgr. Oľga Melišková, Tomáš Novák                                 

    zložili zákonom predpísaný sľub poslanca                                                
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Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

K bodu 4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ 

 

Maroš Turzák, starosta obce predložil prítomným poslancom program rokovania, ktorý 

prečítal z pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov bol  program schválený. 

 Pozvánka tvorí prílohu zápisnice. 

Návrhy poslancov: Žiadne 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch schvaľuje program rokovania bez zmien.  

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
1. Otvorenie zasadnutia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

 a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 2022 a odovzdanie    

     osvedčení  o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného   

     zastupiteľstva  

       b)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií 

       c)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

       d)  Vystúpenie novozvoleného starostu obce 

     4. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania OZ 

   5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

   6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 

       obecného zastupiteľstva 

   7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

   8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 odst. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu     

       pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

   9. Voľba členov do rady ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody 

  10. Určenie platu starostu 

  11. Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

  12. Záver 

 

K bodu 5. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 
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        Maroš Turzák, predložil OZ návrh na voľbu zástupcu starostu. Uviedol, že podľa novely  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. z. a doplnkov sa zástupca starostu nevolí a 

starosta obce má právo vymenovať zástupcu do 60 dní od ustanovujúceho zasadnutia. Uviedol, 

že zástupcu si už vybral. Po zrelej úvahe sa rozhodol pre p. Štefana Kontuľa, ktorý získal 

najviac hlasov. Poslanec Štefan Kontuľ, túto funkciu odmietol s tým, že ju prenecháva 

skúsenejšej poslankyni a to Mariane Horkej. Poslankyňa Mariana Horká s návrhom súhlasila a 

návrh prijala. Poslanci OZ jeho návrh schválili. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

berie na vedomie 

informáciu starostu obce o poverení Mariany Horkej jeho zastupovaním v zmysle § 13b zákona 

NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pre volebné obdobie 

2022 – 2026. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 5  x x x x x  

Proti 1       x 

Neprítomní 0        

Zdržal sa 1 x       

Nehlasovali 0        

 

K bodu 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, oprávneného zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva  

                          

Maroš Turzák, starosta obce predložil OZ návrh na poverenie poslanca Rudolfa Ivana 

ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 

ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. Poslanci OZ 

návrh schválili. 

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

poveruje 

poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mlynky Rudolfa Ivana zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, pre volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        
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K bodu  7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

 

        Maroš Turzák, starosta obce predložil OZ návrh na zriadenie inventarizačnej komisie, 

ktorá bude v nasledujúcom volebnom období zodpovedať za vykonávanie inventarizácie 

majetku obce. Aj teraz by som chcel, aby sa vykonala inventarizácia, aby sme boli všetci 

oboznámení s akým majetkom obec disponuje a v akom je stav, dodal starosta. Pre 

inventarizačnú komisiu navrhol starosta za predsedu poslankyňu Marianu Horkú a za členov 

pracovníčky obecného úradu Bc. Annu Krištofčová a Ľubomíru Tokarčíkovú .Ostatné komisie 

zriaďovať nebudeme, lebo ako som sa dozvedel, ani jedna v minulosti nefungovala, dodal 

starosta. Mariana Horká mala dotaz, či sa nezriadi aspoň komisia pre šport a cestovný ruch. Ak 

bude potrebná, môže sa schváliť dodatočne, dodala kontrolórka obce Ing. Erika Pamulová. Ešte 

k tomuto bodu  dal starosta návrh na poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mlynky 

vykonávaním občianskych obradov a spoločenských slávnosti. Dlhoročne túto činnosti 

vykonáva Mariana Horká  aj na volebné obdobie  2022-2026 navrhol, aby sme ju poverili  

uznesením. Poslanci prijali tieto uznesenia. 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky   

A . zriaďuje  

Inventarizačnú komisiu na inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v 

súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

B . volí 

za predsedu komisie: Mariannu Horkú 

a členov komisie: 1. Bc. Annu Krištofčovú 

                             2. Ľubomíru Tokarčíkovú 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

Uznesenie č. 5/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

poveruje 

poslankyňu obecného zastupiteľstva obce Mlynky p. Mariannu Horkú vykonávaním 

občianskych obradov a spoločenských slávností. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        
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K bodu 8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. a voľba jej členov 

 

Táto jediná komisia je povinná zo zákona, pripomenula kontrolórka Ing. Erika Pamulová, 

ktorú musí obec vytvoriť. Maroš Turzák, starosta obce navrhol  poslancov: Mgr. Oľgu 

Meliškovú, Ľubomíra Leskovjanského a Tomáša Nováka. Poslanci OZ návrh schválili. 

        

Uznesenie č. 6/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky   

A . zriaďuje  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

B . volí 

za predsedu komisie: Mgr. Oľgu Meliškovú  

a členov komisie:       1. Ľubomíra Leskovjanského 

              2. Tomáša Nováka 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

 K bodu 9. Voľba členov rady ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody 

 

         Predniesol Maroš Turzák, starosta obce. Keďže sme mali v rade školy dvoch poslancoch, 

ktorí už nie sú poslancami  Bc. Radoslava  Lapšanského a Ing. Miroslavu Revajovú Vavrovú, 

treba nám zvoliť dvoch nových členov a starých odvolať. Starosta predložil OZ návrh menovať 

za členov rady ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody Mgr. Oľgu Meliškovú a Rudolfa Ivana.  

 

 

Uznesenie č. 7/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

A. volí 

člena do rady ZŠ s MŠ Mlynky poslanca Mgr. Oľgu Meliškovú  a Rudolfa Ivana,  

B. odvoláva  

Bc. Radoslava  Lapšanského a Ing. Miroslavu Revajovu Vávrovu. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        
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K bodu 10. Určenie platu starostu obce 

 

Návrh platu starostu obce predniesla pani Bc. Anna Krištofčová. V súlade so zákonom 

NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom OZ zo dňa 27.07.2022 uznesením č. 

171/2022 mesačný plat starostu  je v rozsahu 1 (plný úväzok) a to súčin priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (ďalej len PMM v NH) vyčíslenej na základe 

Štatistického úradu SR za rok 2021 a  (podľa § 4 ods. 1) 1,83 násobku –počet obyvateľov 

k 31.12.2021 podľa štatistického úradu bol 512, s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. Podľa 

ustanovenia § 4 ods. 2 zákona, tento plat nemôže byť nižší, OZ môže však tento plat rozhodnutím 

zvýšiť až o 60 %. Pani Mariana Horká podotkla, že pre starostu, je postačujúci základný plat, 

nakoľko základný plat mala určený aj predchádzajúca starostka obce. Poslanci schválili 

starostovi základný plat. 

Výpočet: PMM v NH r.2021 =  1 211,- EUR  x  1,83 koeficient  =  2 217,- EUR 

 

Uznesenie č. 8/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

u r č u j e 

plat starostu obce  Maroša Turzáka v súlade s ustanovením § 3 zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov v rozsahu plného pracovného úväzku. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

 

K bodu 11. Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

 

Návrh zásad odmeňovania poslancov OZ predniesla pani Bc. Anna Krištofčová.  

Zásady odmeňovania sa musia zmeniť kvôli doplnení v názve a to: Zásady odmeňovania 

poslancov, neposlancov a členov komisii obecného zastupiteľstva obce Mlynky. Doplnil sa tam 

samostatný článok č. 4 Odmena poslancovi poverenému vykonávaním občianskych obradov 

a spoločenských slávností a odmena neposlancov, účinkujúcemu na občianskom obrade 

a spoločenských slávnostiach. Predtým to bola  komisia Zbor pre občianske záležitosti. Návrh 

Zásad odmeňovania tvoria prílohu zápisnice. Poslanci prijali toto uznesenie. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

schvaľuje  

Zásady odmeňovania poslancov, neposlancov a členov komisií obecného zastupiteľstva obce 

Mlynky.  

 

 



 8 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

 

K bodu 12. Záver 

 

Starosta  obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová 

                                               

Overovatelia: Mariana Horká,                                    

                  Richard Kuchár 

 

     .                     .                                                                  Maroš Turzák, v.r.  

                                                                                               starosta obce 

 


