
Zápisnica 

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 29. 06. 2021 

________________________________________________________________________________ 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka 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 – kontrolór obce 

Verejnosť: -  

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrhy na počty žiakov a na počty tried v školskom roku 2021/2022 a žiadosť o určenie 

 nižšieho počtu žiakov v triedach 

5. Predbežná správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020 

6. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mlynky za rok 2020 

b) Záverečný účet obce Mlynky za rok 2020 

7. Čerpanie rozpočtu obce k 28. 06. 2021  

8. Žiadosť Mgr. Martina Kahanca a Ing. Marty Kahancovej o odkúpenie časti pozemku, parcely 

registra C-KN,  parcela číslo 585 a 586  

9. Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru 

10.  Rôzne  

11. Diskusia  

12. Uznesenie 

13. Záver 

    

K bodu 1. Otvorenie 

  

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

h. Privítala všetkých prítomných na 16. 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., Richard Kuchár 

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 16. zasadania OZ 

 

        Starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, ktorý prečítala z 

pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla schváliť program rokovania bez zmien. 

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 rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrhy na počty žiakov a na počty tried v školskom roku 2021/2022 a žiadosť o určenie 

 nižšieho počtu žiakov v triedach 

5. Predbežná správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020 

6. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mlynky za rok 2020 

b) Záverečný účet obce Mlynky za rok 2020 

7. Čerpanie rozpočtu obce k 28. 06. 2021  

8. Žiadosť Mgr. Martina Kahanca a Ing. Marty Kahancovej o odkúpenie časti pozemku, parcely 

 registra C-KN,  parcela číslo 585 a 586  

9. Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru 

10.  Rôzne  

11. Diskusia  

12. Uznesenie 

13. Záver 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 104 – 116 / 2021 splnené.   

  

Uznesenie č. 117/2021 

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 29. 06. 2021. 
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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. Návrhy na počty žiakov a na počty tried v školskom roku 2021/2022 a žiadosť 

o určenie nižšieho počtu žiakov v triedach 

 

 Predniesla starostka obce a uviedla, že dňa 31. 05. 2021 podal riaditeľ ZŠ s MŠ Mlynky – Biele 

Vody pán PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA písomnú žiadosť týkajúcu sa návrhov na počty žiakov a na 

počty tried v školskom roku 2021/2022 a žiadosť o určenie nižšieho počtu žiakov vo 

všetkých triedach. Túto žiadosť predkladá pán riaditeľ každoročne z dôvodu nízkeho počtu žiakov. 

Očakávaný počet žiakov v školskom roku 2021/2022 je 49 a výchovno-vzdelávací proces plánuje v 7 

triedach a to na 1. stupni 2 triedy so spojenými ročníkmi a na 2. stupni 5 tried. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 118/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle § 5 ods. 7 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 29 ods. 15 písm. a) zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje 

organizáciu vyučovania v školskom roku 2021/2022, a to určením nižšieho počtu žiakov vo všetkých 

triedach, z dôvodu zachovania plnoorganizovanej základnej školy. 

 

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. Predbežná správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020 
 

         Starostka obce uviedla, že predbežná správa audítora bola poslancom zaslaná e-mailom 

k naštudovaniu. Z audítorskej správy vyplýva, že účtovná závierka obce Mlynky k 31. 12. 2020 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Mlynky k 31. 12. 2020 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a obec Mlynky konala v súlade 

s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Upozornili len na drobné chyby, ktoré má obec 

napraviť len preúčtovaním finančných prostriedkov na správny účet. Ďalej upozornili na záväzky 

základnej školy, ktoré prevyšujú majetok základnej školy a v tomto prípade uviedli, že subjekt 

verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré 
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nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky 

z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. Predbežná správa nezávislého audítora k 

účtovnej závierke za rok 2020 tvorí prílohu zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 119/2021  
Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle § 4 ods. 2 č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve  

berie na vedomie  

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2020.  

 

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. a) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mlynky za rok 2020 

b) Záverečný účet obce Mlynky za rok 2020 

   

 Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mlynky za rok 2020 predniesla Ing. 

Erika Pamulová - hlavný kontrolór obce. V svojom stanovisku uviedla, že záverečný účet obce je 

zostavený v súlade so zákonom a prehľadne a prebytok finančných prostriedkov sa v roku 2021 môže 

použiť aj na bežné výdavky.  

 Starostka obce oboznámila poslancov, ktorým bol e-mailom zaslaný Záverečný účet obce 

Mlynky za rok 2020 k naštudovaniu, s položkami záverečného účtu a celkovým skutočným 

hospodárením obce za rok 2020 a skonštatovala, že obec dosiahla prebytkový hospodársky výsledok 

vo výške 21 485,63 € a nevieme čo prinesie rok 2021 a to z hľadiska pandémickéj situácie COVID-

19, ktorá stále pretrváva a je vhodné, aby obec mala nejakú finančnú rezervu, aby sa nedostala do 

situácie, ako mnohé obce v tejto zlej dobe, ktorým hrozí nútená správa, z dôvodu, že nie sú schopne 

splácať svoje záväzky (napr.: elektrická energia – verejné osvetlenie, poplatky za komunálny odpad).  

 
 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 556 190,23   

z toho : bežné príjmy obce  542 016,17 

             bežné príjmy RO 14 174,06 

Bežné výdavky spolu 511 680,16 

z toho : bežné výdavky  obce  198 605,19 

             bežné výdavky  RO 313 074,97 

Bežný rozpočet +44 510,07 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 

z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 
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Kapitálové  výdavky spolu 5 600,00 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  5 600,00 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -5 600,00 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +38 910,07  

Úprava bežných príjmov za rok 2020 -5 752,03 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave +33 158,04 

Vylúčenie z prebytku -5 645,44 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave 

a vylúčení z prebytku 

 

27 512,60 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov  
890,00 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov 
11 626,97 

Rozdiel finančných operácií - schodok -10 736,97 

Úprava príjmov z finančných operácií za rok 2020 4 710,00 

Rozdiel finančných operácií po úprave - schodok -6 026,97 

Hospodárenie obce - prebytok 

(prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave 

a vylúčení z prebytku, znížený o schodok z finančných 

operácií) 

 

21 485,63 

 

Úprava príjmov: 

-úprava bežných príjmov v sume -5 752,03 EUR – odrátaný zdvojený príjem OcÚ aj Základná škola  

-úprava príjmov z finančných operácií v sume 4 710,00 EUR – rozdiel sumy 5 600,- EUR ako prevod 

z účtu rezervného fondu a sumy 890,00 EUR (fond opráv 8-bytovej jednotky) 

 

Vylúčenie z prebytku v sume: 5 645,44 EUR: 

- suma 2 738,40 EUR = nevyčerpaná dotácia na vrátenie Úradu práce, soc. vecí a rodiny z dôvodu 

nižšieho počtu odobratých jedál 

- suma 101,26 EUR = nespotrebované stravné z úhrad stravníkov určené na nákup potravín do 

Školskej jedálne (účet 384 005), 

- suma 600,- EUR = dotácia zo ŠR na projekt Základnej školy „Čítame radi“ 

- suma 2 205,78 EUR = nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté na Sčítanie obyvateľov, domov 

a bytov (domy a byty) 
 

RIEŠENIE HOSPODÁRENIA OBCE 

 

Prebytok rozpočtu v sume 33 158,04 EUR  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, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 5 645,44 EUR a znížený o zostatok z finančných operácií 

v sume 6 026,97 EUR, navrhujeme použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu, a to v sume: 21 485,63 EUR  

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra a Záverečný účet obce Mlynky za rok 2020 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie.  
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Uznesenie č. 120/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky  

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

berie na vedomie 

I.    Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečného účtu obce Mlynky za rok 2020. 

schvaľuje 

I.   Záverečný účet obce Mlynky za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez  

výhrad. 

II.   Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2020 vo výške 21 485,63 € zistený podľa ustanovenia § 10 

ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sa do rezervného fondu pridelia finančné prostriedky vo výške 21 

485,63 €. 
III. Tvorbu a použitie rezervného fondu 

      1. Tvorba: 

          a) počiatočný stav       2 359,07 € 

          b) tvorba                21 485,63 € 

          c) konečný stav     23 844,70 € 

      2. Použitie na kapitálové výdavky:     23 844,70 € 

  

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. Čerpanie rozpočtu obce k 28. 06. 2021   

 

 Starostka obce uviedla, že čerpanie finančného rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2021 do 28. 06. 

2021 bolo zaslané poslancom e-mailom. Skutočnosť – bežné príjmy k 28. 06. 2021 sú vo výške 

265 058,93 € mínus 96 504,60 € (príjmy zo ŠR na výkon prenesených kompetencii - finančné 

prostriedky pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody) mínus 65 500,00 € (finančné prostriedky z rozpočtu 

obce pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody) rozdiel je 103 054,33 € (čistý príjem obce) – 127 384,11 

(bežné výdavky) rozdiel je – 24 329,78 €.  Takýto rozdiel je zapríčinený tým, že v čase núdzového 

stavu z dôvodu pandémie COVID-19, bol obmedzený osobný kontakt s klientmi, ktorý sú naučený 

osobne platiť dane a poplatky a tým v porovnaní s rokom 2020 bol za uvedené obdobie nižší príjem 

z daní a poplatkov a výber daní a poplatkov sa týmto presunul do druhého polroku roku 2021. 

Starostka odporúča, aby boli dane a poplatky hradené priamo na účet obce, ktorý je aj s variabilným 

symbolom uvedený na každom rozhodnutí čo sa týka daní a poplatkov. Čerpanie finančného 

rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2021 do 28. 06. 2021 je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali 

nasledovné uznesenie.  

 

Uznesenie č. 121/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

  berie na vedomie 

  informáciu o čerpaní rozpočtu obce za obdobie od 01. 01. 2021 do  28. 06. 2021. 
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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 8. Žiadosť Mgr. Martina Kahanca a Ing. Marty Kahancovej o odkúpenie časti 

pozemku, parcely registra C-KN,  parcela číslo 585 a 586 

  

  Starostka obce oboznámila poslancov, že dňa 14. 05. 2021 Mgr. Martin Kahanec a manželka 

Ing. Marta Kahancová podali žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely C-KN, parcela číslo 585 

a 586 so šírkou 1,5 m, ktoré priamo susedia s parcelou C-KN, parcela číslo 590/3, ktorej sú  

vlastníkmi. Uvedené časti parciel chcú odkúpiť z dôvodu prístupu k nehnuteľnosti, ktorú 

rekonštruujú a nemajú prístup k domu z tejto strany od lyžiarskeho vleku a ako dôkaz k žiadosti 

priložili informatívnu kópiu z mapy, kde sú vyznačené tie časti parciel, ktoré chcú odkúpiť. Poslanec 

pán Novák sa opýtal, že ako sa bude upravovať zjazdovka, ktorú prevádzkuje pán Poliak, keď tento 

pozemok obec predá. Je za nájom, kým nezrekonštruujú žiadatelia rodinný dom. Poslankyňa pani 

Ing. Iveta Geletková bola proti predaju, ale navrhla, že pred samotným rozhodnutím by bolo 

najvhodnejšie v prvom rade ísť na tvar miesta a zistiť skutkový stav. Ostatní poslanci boli za 

prenájom, nie odpredaj. Hlavný kontrolór obce pani Ing. Pamulová bola proti odpredaju obecného 

pozemku. Starostka navrhla poslancom, aby tento bod odročili a stretli sa na mieste, pri 

rekonštruovanom dome pána Mgr. Kahanca a Ing. Kahancovej a osobne si preverili o akú časť 

parcely ide a potom sa rozhodli. Poslanci súhlasili s pracovným stretnutím v pondelok 05. 07. 2021 

o 16:00 h za spoluúčasti pána Poliaka, pána Mgr. Kahanca a pani Ing. Kahancovej, ktorých na 

základe splnomocnení bude zastupovať pán Maroš Horký.  

 

K bodu 9. Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru 
 

          Starostka obce oboznámila poslancov s písomnou žiadosťou o vyjadrenie k investičnému 

zámeru, ktorú dňa 18. 06. 2021 podali pán JUDr. Viktor Novýsedlák a pán Ing. Marián Mikolaj. 

V žiadosti uviedli, že sú vlastníkmi pozemkov KNC parciel č.  1238/1, 1238/2, 1238/3, 1238/4, 

1238/5, 1239/1, 1239/2 a 1239/3 v k. ú. Mlynky, kde výmera týchto pozemkov je spolu 5 452 m
2 

a tvoria jeden urbanistický celok medzi hlavnou cestou dolné Mlynky – Rakovec a riekou Hnilec. 

Na týchto pozemkoch majú záujem vybudovať niekoľko rekreačných chát. Žiadajú o usmernenie, 

ako si využite tohto územia predstavuje obec. Starostka poznamenala, že v Územnom pláne obce 

z roku 1998 bola naplánovaná na týchto parcelách Čistička odpadových vôd, ale nevie ako to 

naplánovali, keď tam boli súkromné pozemky a obec tam nemá žiadne obecné pozemky. 

V súčasnosti tam obec nemá žiadny investičný zámer. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 122/2021 

  Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky  

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

  berie na vedomie  

investičný zámer JUDr. Viktora Novýsedláka a Ing. Mariána Mikolaja  na  pozemkoch C-KN parcela 

č.  1238/1, 1238/2, 1238/3, 1238/4, 1238/5, 1239/1, 1239/2 a 1239/3 v k. ú. Mlynky  

odporúča 
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starostke zaslať žiadateľom vyjadrenie, že obec nemá na predmetných parcelách v súčasnosti žiadny 

investičný zámer. 

 

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 0        
Zdržal/a sa 1            x 
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 10. Rôzne 

 

 Pán poslanec Novák upozornil, že schody k železničnej stanici je potrebné opraviť a pán 

poslanec Bc. Lapšanský upozornil na zlú cestu s výtlkmi v Havranej Doline na ktorú sa sťažujú 

obyvatelia miestnej časti.  

 

K bodu 11. Diskusia 

 

 Pani poslankyňa Ing. Geletková k železným schodom k železničnej stanici uviedla, že vôbec 

nespĺňajú zákonom stanovené bezpečnostné normy a ak by tam tie schody aj neboli, vždy majú ľudia 

možnosť prejsť bezpečne po ceste okolo pomníka. Pani poslankyňa Horká uviedla, že tam tie schody 

boli 50 rokov a aj tam budú.  

 Pani poslankyňa Ing. Revajová Vávrová uviedla, že by sa mali ísť poslanci pozrieť na cestu 

v Rakovci, ktorej vlastníkom sú Lesy SR a o cestu sa vôbec nestarajú a sú na nej samé výtlky. 

 Pán poslanec Novák uviedol, že schody k železnici, by mohol pozvárať niekto z obecného 

úradu. Pani starostka na to uviedla, že pokiaľ vie, tak obec nie je vlastníkom zváracieho zariadenia 

a požiadala poslancov, že ak majú vedomosť o niekom, kto by bol ochotný tieto schody urobiť, tak 

nech ju o tom informujú a obec ho osloví. Ďalej pani starostka uviedla, že čo sa týka cesty v Havranej 

Doline, tak sa pokúsia tie výtlky opraviť studeným asfaltom alebo vysypaním výtlkov, ale teraz je 

prioritne zabezpečiť vykosenie všetkých siedmych cintorínov a plôch okolo budov vo vlastníctve 

obce. Starostka ďalej uviedla, že sa začalo s výstavbou autobusových zastávok v Havranej Doline 

a Rakovci.  

 Páni poslanci Kuchár, Bc. Lapšanský a Novák chcú vedieť, že či bude obec organizovať súťaž 

týkajúcu sa varenia guláša Mlynčanský kotlík v auguste 2021. Pani starostka uviedla, že je ťažké sa 

teraz k tomu vyjadriť nakoľko mimoriadna situácia, čo sa týka pandémie COVID-19 stále trvá a nik 

nevie ako to bude v auguste, ale pokiaľ bude mimoriadna situácia trvať a budú platiť všetky 

pandémické opatrenia ako platia teraz, tak obec do organizácie tejto súťaže nepôjde nakoľko je 

potrebne zabezpečiť veľké množstvo opatrení napr.: oplotenie priestoru kde bude súťaž prebiehať 

tak, aby tam nebol svojvoľný pohyb ľudí, evidencia súťažiacich a aj hosti v zmysle, či majú platne 

COVID testy, poprípade či sú zaočkovaný a neustála kontrola pandémických opatrení počas priebehu 

celej súťaže a obec nedisponuje takým množstvom zamestnancov, aby sa to dalo všetko ustrážiť. 

Pani starostka ďalej uviedla, že ak majú páni poslanci chuť to organizovať, môžu, ale s tým, že 

preberú na seba celú zodpovednosť.   

  

K bodu 12. Uznesenie 

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 
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K bodu 13. Záver 

 

    Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva 

o 18:00 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Ing. Iveta Geletková, str. 

                          Richard Kuchár 

                                                                                                                                                                                                                              

 

     

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce                  


