
Zápisnica 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 30. 06. 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, Richard Kuchár                       

Neprítomní:  -  

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

Verejnosť: - 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Schválenie záverečného účtu 2019 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2019 

6. Žiadosť o určenie nižšieho počtu žiakov v školskom roku 2020/2021 

7. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2020 

8. Žiadosť o prenájom pozemku 

9. Zmluva o dodávke elektriny 

   10. Rôzne – Prezentácia – mapy, spolupráca s obcou Dedinky 

   11. Diskusia 

   12. Uznesenie 

   13. Záver 

         

 

K bodu 1. Otvorenie 

  

   Rokovanie 0Z otvorila Ing. Iveta Geletková, starostka obce o 16:15 h. Privítala všetkých 

prítomných na 10. 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:  Richard Kuchár, 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 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 4 a 5 bude nahradený znením 

  

4. a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2019   

   b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

5. Žiadosť o určenie nižšieho počtu žiakov v školskom roku 2020/2021 

6. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 06. 2020 

7. Žiadosť o prenájom pozemku 

8. Zmluva o dodávke elektriny 

 

a doplnený bude bod 9. v znení  

 

 9. Spolupráca s obcou Dedinky 

   10. Rôzne  

   11. Diskusia 

   12. Uznesenie 

   13. 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 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 2019   

   b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 

5. Žiadosť o určenie nižšieho počtu žiakov v školskom roku 2020/2021 

6. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 06. 2020 

7. Žiadosť o prenájom pozemku 

8. Zmluva o dodávke elektriny 

 9.  Spolupráca s obcou Dedinky 

   10. Rôzne  
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   11. Diskusia 

   12. Uznesenie 

   13. Záver  

    

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 75, 76, 78, 79, 80/2020 splnené.  

  

Uznesenie č. 81/2020 

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 30. 06. 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 4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k 

záverečnému účtu za rok 2019 

 

     Predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce a uviedla, že záverečný účet bol zaslaný 

poslancom e-mailom k naštudovaniu nebudeme ho celý preberať, iba v tom prípade ak má niekto 

z poslancov voči nemu výhrady. Nakoľko neboli podané žiadne výhrady, starostka uviedla že na 

základe výsledku hospodárenia obce za rok 2019 (obec + ZŠ s MŠ) má obec prebytok vo výške 

9 729,23 € (celkové príjmy 509 416,50 € - celkové výdavky 499 687,27 € = prebytok 9 729,23 €). 

Z prebytku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR – cestovné náhrady na dopravu žiakov vo 

výške 126,07 € a nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu vo výške 1 

678,90 €, spolu je vylúčených 1 804,97 €, preto po tejto úprave je hospodárenie obce za rok 2019  

vo výške 7 924,26 € (prebytok). Je potrebné, aby poslanci rozhodli o použití prebytku. Zo zákona 

sme povinný vytvárať rezervný fond min. 10 % z vytvoreného prebytku. Poslanci navrhli naúčtovať 

100 % prebytku, t. j. 7 924,26 € do rezervného fondu.   

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019 predniesla hlavná kontrolórka Ing. 

Erika Pamulová, ktorá potvrdila, že záverečný účet obce je zostavený v súlade so zákonom 

a zadlženosť obce činí 14 %.  

Starostka obce ďalej uviedla, že správu nezávislého kontrola ešte nemáme, lebo audítor je 

naplánovaný na 27 - 28. 07. 2020.  

Stanovisko hlavného kontrolóra a Záverečný účet obce Mlynky za rok 2019 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Poslanci prijali nasledovne uznesenie. 

 

Uznesenie č. 82/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečného účtu obce za rok 2019, 

schvaľuje 
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A. Záverečný účet obce Mlynky za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez 

výhrad. 

B. Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2019 vo výške 7 924,26 € 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. 

     Prídel do rezervného fondu: 7 924,26 € 

C. Tvorba a použitie rezervného fondu 

     1.  Tvorba: 

          a) počiatočný stav          0,00 € 

          b) tvorba                        7 924,26 € 

          c) konečný stav             7 924,26 € 

   2.  Použitie: 

          Oprava budovy školskej jedálne    7 924,26 €  

 

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. Žiadosť o určenie nižšieho počtu žiakov v triedach v školskom roku 2020/2021 
 

         Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že dňa 28. 05. 2020 podal riaditeľ ZŠ s MŠ  

PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA návrhy na počty žiakov v školskom roku 2020/2021 a žiadosť o 

určenie nižšieho počtu žiakov v triedach. Každoročne to schvaľujeme z dôvodu nízkeho počtu 

žiakov v jednotlivých triedach. Poslanci prijali nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 83/2020 

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. 16 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje 

organizáciu vyučovania v školskom roku 2020/2021, 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        
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K bodu 6. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 06. 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 30. 06. 

2020 na úrovni 49 % z celkového ročného čerpania rozpočtu. Poslancom poskytla tabuľku týkajúcu 

sa poskytnutia finančných prostriedkov ZŠ s MŠ v roku 2020. Zo schváleného rozpočtu 75 000,00 €  

boli škole už poskytnuté finančné prostriedky vo výške 57 250,00 €. Čerpanie finančného rozpočtu 

za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 je súčasťou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 84/2020 

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. 06. 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 7. Žiadosť o prenájom pozemku parcela č. CKN 178/3 k. ú. Mlynky 

   
 Pán Richard Kuchár, bytom Palcmanská Maša 290 uviedol, že dňa 19. 05. 2020 si podal na 

obec žiadosť o prenájom pozemku parcela č. CKN 178/3 k. ú. Mlynky, ktorá je majetkom obce 

Mlynky. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza v blízkosti jeho rodinného domu, kde by si rád 

uskladňoval palivové drevo. Pozemok nebude využívať celý, iba časť od garáže po cestu. Keďže pán 

Kuchár je poslanec, prenájom pozemku poslanci zamietli a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 85/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe § 9a ods. 9 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

neschvaľuje 
zámer prenájmu časti pozemku KN C parcela č. 178/3 zastavané plochy a nádvoria katastrálne 

územie Mlynky, zapísanej na LV č.1 o výmere 60 m
2
.  

 

 

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        
Neprítomný/á 0        
Zdržal/a sa 2             x x     
Nehlasoval/a 0        
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K bodu 8. Zmluva o dodávke elektriny 

 

        Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

máme podľa správnosti každé dva roky robiť verejné obstarávanie na výber dodávateľa elektrickej 

energie. Za obec to urobila firma Komunál-Servis, s.r.o. Prešov a to konkrétne na verejné osvetlenie 

miestnych častí. Úspešná bola firma BCF ENERY, s.r.o., IČO: 51 966 255, Zvolenská cesta 14, 974 

05 Banská Bystrica, s ktorou máme uzavrieť zmluvu o dodávke elektriny. Predmetná zmluva 

o dodávke elektriny bola poslancom k naštudovaniu zaslaná e-mailom. Poslanci prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie č. 86/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a na základe § 9a ods. 1. 

písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

schvaľuje  

podpísanie zmluvy o dodávke elektriny, číslo zmluvy: BCF ENERGY 375 s dodávateľom BCF 

ENERY, s.r.o., IČO: 51 966 255, Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica. 

 

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. Spolupráca s obcou Dedinky  

 

        Ing. Iveta Geletková, starostka obce uviedla, že dňa 12. 06. 2020 sa na Obecnom úrade 

v obci Mlynky uskutočnilo stretnutie k projektu – Lanovka na Geravy. Stretnutia sa zúčastnili 

starosta obce Dedinky, starostka obce Smižany, zástupcovia Štátnej ochrany prírody a zástupcovia 

Košice Región Turizmus. Následne sa všetci zúčastnení presunuli na konečnú stanicu lanky a to na 

Geravy, kde sa nachádza aj bufet, ktorý ma v nájme podnikateľ pán Anton Novotný, ktorý uviedol, 

že so spustením lanovky na Geravy a následným príchodom turistov sa zvýši objem komunálneho 

odpadu v jeho bufete, ktorého zvoz a likvidáciu nie je ochotný sám financovať. Pani Lenka Jurková, 

zástupkyňa Košice Región Turizmus navrhla, aby sa na likvidácii a odvoze odpadu finančne 

spolupodieľali aj obec Smižany a obec Mlynky, ktorí tiež budú z lanovky na Geravy profitovať. 

Poslanci s týmto návrhom jednohlasne nesúhlasili a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 87/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

neschvaľuje 

spoluprácu s obcou Dedinky na spoluúčasti na platbách za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 

na konečnej stanici lanovky – na Geravách. 

 

 



 7 

 

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. Rôzne 

        

    Starostka Ing. Iveta Geletková informovala poslancov 

- o aplikácii ROZANA na miestny rozhlas. Všetky hlásenia, ktoré sa budú hlásiť v miestnom 

rozhlase sa napíšu do tejto aplikácie ROZANA a následne sa odošlú ako správa. Používatelia 

aplikácie ROZANA sa musia najprv zaregistrovať do tejto aplikácie a potom budú dostávať správy 

o hlásení v miestnom rozhlase všade kdekoľvek sa budú nachádzať, 

- o ponuke Prezentácie B-Mapy TM (4) Slovenský raj v mierke 1:25000. Poslanci skonštatovali, že 

obec nemá peniaze na zbytočné mapy. Cenník máp je prílohou zápisnice, 

- o generálnej oprave priehradného múru na vodnom diele Palcmanská Maša, pričom presný dátum 

ešte nie určený, 

- o sťažnostiach občanov týkajúcich sa odstávky vody Podtatranskou Vodárenskou spoločnosťou, 

ktorá oznámi obci odstávku vody 5 – 10 minút pred skutočnou odstávkou. Starostka na základe 

sťažnosti oslovila spoločnosť, aby odstávku vody ohlasovali aspoň deň dopredu, čo je považované 

zo strany spoločnosti za nereálne nakoľko zásahy sa vykonávajú na základe závažnosti porúch 

a vždy je prioritne odstraňovaná najzávažnejšia porucha a potom menej závažná porucha a nikdy 

dopredu nevedia čo im prinesie každý deň a keď nemajú nahlásenú závažnú poruchu okamžite 

riešia tie menej závažne. Dopredu vedia nahlásiť iba práce, ktoré majú dlhodobo naplánované napr.: 

čistenie vodojemov, 

- o sťažnostiach občanov týkajúcich sa skládky odpadu na parcele pri „Stodole“ ktorú tam urobil 

poslanec pán Bc. Radoslav Lapšanský. Starostka upozornila pána poslanca, aby predmetnú skládku 

odpratal. Pán Bc. Lapšanský uviedol, že predmetnú skládku čo v najkratšom termíne odprace, 

- o žiadostiach občanov na častejšie zabezpečenie veľkokapacitného kontajnera na vývoz odpadu 

pre občanov. Do 30. 06. 2020 boli vyvezené dva veľkokapacitné kontajnery s odpadom občanov 

uviedla starostka. Časté využívanie veľkokapacitných kontajnerov nám zvyšuje výdaj finančných 

prostriedkov za komunálny odpad a to bude mať dopad na výšku poplatku za komunálny odpad 

v budúcom roku. Poslankyňa pani Horká uviedla, že za jej pôsobenia na obecnom úrade mala obec 

svoj vlastný veľkokapacitný kontajner a jeden dostala darom od družstva z Gemerskej Polomy na 

čo pani starostka reagovala, že v majetku obce a ani v účtovníctve sa predmetné kontajnery 

nenachádzajú. Starostka uviedla, že je potrebne separovať odpad, čo bude mať vplyv na zníženie 

vývozov komunálneho odpadu a tým aj na samotnú výšku poplatku za komunálny odpad – jeho 

zníženie, 

- o rekonštrukcii zadnej steny budovy školskej jedálne a obchodu v časti obce Biele Vody, ktorá sa 

zrealizuje počas letných prázdnin a to z dôvodu, že už niekoľko rokov hygiena upozorňuje, že bude 

musieť pristúpiť k uzatvoreniu školskej jedál a obchodu ak nebude zabezpečená oprava opadnutej 

omietky na zadnej stene budovy a odstránenie zatekaniu vody a tým odstránenie zaplesneniu stien 

v školskej jedálni a obchode, 

- o sťažnosti pána Božoka týkajúcej sa nepriechodnej cesty na cintorín v časti obce Prostredný 

Hámor, na čo starostka uviedla, že sa táto cesta opraví formou vysypania koľají makadamom 
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a vytvorením odrážok na takto spevnenej ceste, aby sa zabránilo vymývaniu makadamu dažďovou 

vodou. 

K bodu 11. Diskusia  

 

 Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch programu.  

 Poslankyňa pani Horká nakoniec požiadala pani starostku, aby zabezpečila na dome smútku 

v časti kde sa prezliekajú chlapi pri pohrebe, natretie alebo výmenu hrdzavého plechu na čo pani 

starostka uviedla, že ak bude vhodný čas (nebude pršať) a nebudú prioritne iné práce na obci (kosba 

cintorínov a ostatných pozemkov obce), uvažuje o natretí tejto strechy ako aj strechy na kultúrnom 

dome.  

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

COVID - 19 a ak to bude takto pokračovať, obec nebude môcť zabezpečovať žiadne hromadné 

akcie ako je napr. varenie gulášu počas letných prázdnin a tiež bude potrebné vytvoriť si určitú 

finančnú rezervu pre prípad druhej vlny pandémie COVID - 19 o ktorej neustále informuje krízový 

štáb Slovenskej republiky a hlavný hygienik. 

 

K bodu 12. Uznesenie  

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 13. Záver 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18:10 h.  

  

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Richard Kuchár,  

                          Bc. Radoslav Lapšanský 

                                                                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce                                                                                                                                                                                                                                    

 


