
Zápisnica 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 29. 09. 2020 

________________________________________________________________________________ 

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  

Neprítomní:  Richard Kuchár                       

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

Verejnosť: Ing. Peter Fabian, Ľubomír Lapšanský  

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie konsolidovanej uzávierky za rok 2019 

5. Predbežná správa audítora k účtovnej závierke za rok 2019 

6. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 09. 2020 

7. Úprava rozpočtu obce k 30. 09. 2020 

8. Obecné služby s.r.o. 

9. Rôzne  

   10. Diskusia  

   11. Uznesenie 

   12. Záver 

    

K bodu 1. Otvorenie 

  

   Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila Ing. Iveta Geletková, starostka obce o 16:15 h. 

Privítala všetkých prítomných na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva a určila zapisovateľa a 

overovateľov zápisnice. Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je 

uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Ľubomír Leskovjanský, Tomáš Novák  

 

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        
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Schválenie programu 10. zasadania OZ 

 

        Ing. Iveta Geletková, starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, 

ktorý prečítala z pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla upraviť a doplniť 

program v tom zmysle, že bod 9. Rôzne bude nahradený znením, doplnený o bod 10. a bod Rôzne 

presunúť na  bod 11 

  

 9. Žiadosť o odsúhlasenie plánovanej investície do obnovy a modernizácie technického 

zariadenia LS Mlynky - Biele Vody 

 10. Schválenie navýšenia kompetencii starostke 

   11. Rôzne  

   12. Diskusia 

   13. Uznesenie 

   14. Záver  

 

Po úprave a doplnení bodov bol program schválený s doplnenou zmenou. 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 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 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie konsolidovanej uzávierky za rok 2019 

5. Predbežná správa audítora k účtovnej závierke za rok 2019 

6. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 09. 2020 

7. Úprava rozpočtu obce k 30. 09. 2020 

8. Obecné služby s.r.o. 

9.  Žiadosť o  odsúhlasenie plánovanej investície do obnovy a modernizácie technického 

 zariadenia LS Mlynky a Biele Vody 

   10. Schválenie navýšenia kompetencii starostke 

   11. Rôzne  

   12. Diskusia 

   13. Uznesenie 

   14. Záver  
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K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 81-87/2020 splnené.   

  

Uznesenie č. 88/2020 

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. 09. 2020. 

 

                      
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. Schválenie konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2019 

 

     Predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce a uviedla, že konsolidovanú uzávierku 

spracovala pani Ľubomíra Tokarčíková a konsolidáciou sa rozumie prezentácia finančnej situácie 

a výsledkov hospodárenia skupiny patriacej do konsolidovaného celku, kde v tomto prípade skupinu 

tvorí účtovníctvo obce, ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody a Obecných služieb s.r.o.. Poslancom bola 

konsolidovaná uzávierka zaslaná e-mailom k preštudovaniu. Poslanci nemali žiadne výhrady ku 

konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2019, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanci prijali 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 89/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

schvaľuje 

konsolidovanú účtovnú uzávierku za rok 2019 bez výhrad. 

 

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. Predbežná správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2019 
 

         Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že audit na obci dopadol výborne. Je potrebne 

vykonať len menšie úpravy ako je preúčtovanie niekoľkých položiek a audítori boli s účtovníctvom 

obce konečne nadmieru spokojní, poukázali, tak ako každý rok na hospodárenie obecnej spoločnosti 
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Obecné služby s.r.o., ktorá nemá žiaden zisk a obec ju musí finančne podporovať. Už v minulosti pri 

audite navrhli zrušenie tejto spoločnosti. Poslanci dostali audítorskú správu k naštudovaniu e-

mailom a počas zastupiteľstva nemali žiadne výhrady. Predbežná správa nezávislého audítora k 

účtovnej závierke za rok 2019 tvorí prílohu zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 90/2020 

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 2019.  

 

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. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 09. 2020 

 

 Informáciu k predmetnému bodu predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce, ktorá uviedla, 

že čerpanie rozpočtu i napriek zlej situácii čo sa týka epidémie COVID – 19 je k 29. 09. 2020 na 

úrovni 70 % z celkového ročného čerpania rozpočtu. Poslancom poskytla tabuľku týkajúcu sa 

čerpania finančného rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2020 do 29. 09. 2020, pričom pani starostka 

vysvetlila, že ku dňu 29. 09. 2020 sú zaúčtované všetky položky týkajúce sa príjmov a výdavkov 

obce a ďalej pani starostka uviedla, že i napriek výpadku podielových daní vo výške 15 000,00 € 

oproti minulému roku z dôvodu epidémie COVID - 19 obec je v pluse vo výške 14 000,00 €. 

Čerpanie finančného rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 09. 2020 je súčasťou zápisnice. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 91/2020 

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 finančného rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 09. 2020. 

 

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        
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K bodu 7. Úprava rozpočtu obce k 30.09.2020 

   
 Ing. Iveta Geletková, starostka obce k bodu uviedla, že je potrebne upraviť rozpočet. Je 

potrebná úprava rozpočtu z dôvodu navýšenia rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody. Zo 

schváleného rozpočtu 75 000,00 € boli škole do 28. 08. 2020 poskytnuté už všetky finančné 

prostriedky. ZŠ s MŠ dostala príspevok z ÚPSVaR Spišská Nová Ves vo výške 5 752,03 € na 

podporu udržania zamestnanosti v MŠ. Z dohodovacieho konania dostala škola dotáciu vo výške 

30 000,00 €, no na chod  školy to stále nestačí a od vedenia školy bola obci predložená požiadavka 

na dofinancovanie zatiaľ vo výške 10 000,00 € a v decembri sa uvidí, či bude potrebne školu ešte 

dofinancovať, ale podľa všetkého určite áno. Návrhy zmien rozpočtu sú súčasťou zápisnice. 

Poslanci súhlasili s navýšením rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody vo výške 10 000,00 € 

a prijali nasledovne uznesenie: 

 

Uznesenie č. 92/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch  

v súlade s § 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 a návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2020  

schvaľuje 

prvú úpravu rozpočtu na rok 2020.   

 

Rozpočet obce s uvedením celkových súm príjmov a výdavkov po tejto úprave bude predstavovať 

nasledovné hodnoty:  

   

Príjmy rozpočtu:     

- Bežné príjmy 501 004,92 € 

- Kapitálové príjmy        150 610,00 €  

- Príjmové finančné operácie                     21 000,00 € 

Rozpočtové príjmy spolu 672 614,92 €  

 

Výdavky rozpočtu:   

- Bežné výdavky 468 490,52 € 

- Kapitálové výdavky 157 500,00 € 

- Výdavkové finančné operácie                 12 060,00 € 

Rozpočtové výdavky spolu 638 050,52 € 

 

Rozdiel                                                       34 564,40 € 

 

Rozpočet obce na rok 2020 je zostavený: 

  

Bežný rozpočet – prebytkový 32 514,40 € 

Kapitálový rozpočet – schodkový          - 6 890,00 € 

Spolu                                         25 624,40 € 

 

Finančné operácie – prebytkový             8 940,00 € 

 

Celkom rozpočet prebytkový           34 564,40 €  
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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 6 x x  x x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1   x     
Zdržal/a sa 0                  
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 8. Obecné služby s.r.o.   

 

        Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že pán Strišovský, vodič PV3S, zo zdravotných 

dôvodov požiadal o ukončenie pracovného pomeru na vlastnú žiadosť a taktiež aj pán Marián Fiolek 

oznámil, že chce ukončiť pracovný pomer k 31. 12. 2020 ako vedúci nákladnej dopravy 

v spoločnosti Obecné služby s.r.o. a bude potrebné hľadať nového vedúceho nákladnej dopravy 

ktorý bude mať na to odbornú spôsobilosť. Už viac rokov dozadu audítori na základe vykonaných 

auditov odporúčajú zrušiť spoločnosť Obecné služby s.r.o. nakoľko sú nerentabilne a je podľa nich 

absurdné, aby obec financovala svoju spoločnosť, hlavne čo sa týka úhrady za opravu starej PV3S, 

ktorá nezarába peniaze a spoločnosť obci fakturovala za vývoz smetí. Poslanci prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 93/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

berie na vedomie 

nepriaznivú ekonomickú situáciu obchodnej spoločnosti Obecné služby s.r.o., 053 76 Mlynky 324, 

IČO: 43877346. 

 

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. Žiadosť o  odsúhlasenie plánovanej investície do obnovy a modernizácie 

technického  zariadenia LS Mlynky - Biele Vody 

 

        Ing. Iveta Geletková, starostka obce uviedla, že dňa 28. 09. 2020 bol na obec doručený 

Návrh na odsúhlasenie plánovanej investície (alebo zafinancovanie OÚ Mlynky) do obnovy a 

modernizácie technického zariadenia v Ski Mlynky – Biele Vody od pána Petra Poliaka, nájomcu 

Lyžiarskeho strediska (LS) Mlynky, Biele Vody. Pán Poliak za 6 rokov nájmu investoval do opravy 

LS sumu 4 850,00 € a do hnuteľného majetku sumu 22 050,00 € a nakoľko za celých 6 rokov 

nepožiadal v zmysle zmluvy o prenájme č. IV bod 4 o súhlas prenajímateľa, preto zosumarizoval 

doterajšie investície a opravy do predmetu nájmu. Pán Poliak predložil zároveň minimálny rozpočet 

na dodanie frekvenčného meniča s príslušenstvom na súčasné ovládanie vleku a čerpadla na 
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zasnežovanie. Cenová ponuka v celkovej sume 2 790,00 € bez DPH. Návrh vrátane cenovej ponuky 

je sú súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 94/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe žiadosti 

Petra Poliaka v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 12. 11. 2014 

neschvaľuje 

zafinancovanie plánovanej investície z rozpočtu Obce Mlynky do obnovy a modernizácie 

technického zariadenia LS Mlynky, Biele Vody vo výške 2 790,00 €. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

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

 

Starostka navrhla druhú možnosť, aby si túto investíciu urobil vo vlastnej réžii nájomca sám a dala 

o tom druhý krát hlasovať a poslanci prijali ďalšie uznesenie: 

 

Uznesenie č. 95/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe žiadosti 

Petra Poliaka v zmysle nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 12. 11. 2014 

súhlasí 

s plánovanou investíciou nájomcu do majetku LS Mlynky, Biele Vody v zmysle nájomnej zmluvy 

vo výške 2 790,00 €. 

 

 

K bodu 10. Schválenie navýšenia kompetencii starostke 

        

 Ing. Iveta Geletková, starostka obce poprosila poslancov obecného zastupiteľstva o navýšenie 

kompetencií presúvania položiek v rozpočte z 1 000,00 € na 3 000,00 € a na navýšenie právomoci 

pri nákupe a úhrade faktúr z 1 000,00 € na 3 000,00 € a to z toho dôvodu, že pri platení faktúr ktoré 

prevyšujú sumu 1 000,00 €, napríklad ako to bolo pri platení faktúry za ušitie rúšok pre občanov 

obce počas prvej vlny pandémie COVID – 19, musela byť faktúra za rúška rozdelená na dve, lebo 

prevyšovala 1 000,00 €. Nechce to vôbec zneužiť, každú vyššiu investíciu i naďalej bude preberať 

s poslancami ako doteraz. Poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

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        



 8 

 

Uznesenie č. 96/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe návrhu 

starostky obce 

schvaľuje 

starostke obce vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením do výšky schváleného rozpočtu 

do výšky 3 000,00 € a to presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci položiek schváleného 

rozpočtu bez zmeny celkových príjmov a celkových výdavkov.  

 

 

K bodu 11. Rôzne  

 

 Starostka Ing. Iveta Geletková informovala poslancov 

- o rekonštrukcii zadnej steny budovy školskej jedálne, ktorá bola zrealizovaná počas letných 

prázdnin pričom bola upravená aj cesta poza budovu obchodu a školskej jedálne a uložená drenáž, 

- o oprave cesty na cintorín v časti obce Prostredný Hámor, formou vysypania koľají makadamom 

a vytvorením odrážok na takto spevnenej ceste, aby sa zabránilo vymývaniu makadamu dažďovou 

vodou, 

- o odstránení kontajnera na cintorínsky odpad spod cintorína na dolných Mlynkoch a to z toho 

dôvodu, že tam občania vysypávali svoj komunálny odpad hoci predmetný kontajner slúžil výlučné 

na cintorínsky odpad, 

- o zabezpečení plastových kontajnerov na separovaný zber na cintoríny  

- o výmene pamätných tabúľ na budove všeobecného lekára a pamätníka obetí II. svetovej vojny, 

- o zaevidovaní PV3S na DI Spišská Nová Ves, ktorú obec na základe žiadosti starostky obce 

dostala darom od Ministerstva obrany SR, po predchádzajúcom zabezpečení potrebných technických 

údajov o PV3S o ktoré požiadala starostka Ministerstvo dopravy, 

- o príprave podkladov pre označenie cintorínov, hrobových miest a VZN o pohrebiskách. 

 

K bodu 12. Diskusia  

 

 Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch programu.  

 Do diskusie sa prihlásila aj pani kontrolórka Ing. Erika Pamulová, ktorá uviedla, že 

účtovníctvo obce a hospodárenie obce nebolo nikdy v takom dobrom stave, ako je to teraz i napriek 

tomu, že na území Slovenskej republiky je z dôvodu pandémie COVID – 19 vyhlásená mimoriadna 

situácia a mnohé obce a mesta už požiadali o úver, aby mohli zabezpečiť svoj chod. Poslankyňa pani 

Horká sa opýtala, že kedy bude urobená dáka autobusová búdka. Starostka uviedla, že už bol podaný 

projekt na dve autobusové zastávky a to na Palcmanskej Maši a Píle, ktoré spolu s autobusovou 

zastávkou v Prostrednom Hámri sú postavené na pozemkoch obce. Ostatné autobusové zastávky sú 

postavené na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a najprv je potrebne vysporiadať 

vlastnícke vzťahy na týchto pozemkoch (prenájom pozemku, prípadne odkúpenie) a tieto 

autobusové zastávky chce obec zreparovať na vlastné náklady. Poslankyňa pani Horká zareagovala, 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 5 x x  x x  x 
Proti 0      x  
Neprítomný/á 1   x     
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        
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že by sme mohli dáke búdky urobiť aj sami. Na to sa do diskusie prihlásil pán Ing. Peter Fabian, 

ktorý uviedol, že spolu s Ľubomírom Lapšanským založili PARADISE PROJECT občianske 

združenie (OZ), ktorým by chceli pomôcť obci práve s postavením autobusových zastávok len za 

materiál. Ďalej sa pán Ing. Peter Fabian opýtal, že prečo obec nevyužíva na športové vyžitie ihriska 

pri bývalom hotely Slalom a tie sú zarastené stromami a ich OZ by nemalo problém tieto ihriska 

vyčistiť a dať ich do užívateľného stavu, načo pani starostka uviedla, že tieto ihriská, budová 

bývalého hotela Slalom a celý areál patria ÚPSVaR a nie obci, ale nemá problém požiadať ÚPSVaR 

o bezplatnú výpožičku ihrísk. 

 Ďalej starostka obce uviedla, že nakoľko stále trvá mimoriadna situácia týkajúca sa pandémie 

COVID - 19 a už je tu aj druhá vlna pandémie COVID - 19 bude potrebné vytvoriť si určitú 

finančnú rezervu pretože nevieme ako sa to bude ďalej vyvíjať a aké usmernenia budú prijaté 

Hlavným krízovým štábom. 

 

K bodu 13. Uznesenie  

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 14. Záver 

 

    Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18:45 h.  

  

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Ľubomír Leskovjanský 

                          Tomáš Novák                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 


