
 

Zápisnica 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 30. 06. 2022 
 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

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

             Revajová Vávrová, Richard Kuchár, Tomáš Novák 

Neprítomní: Mariana Horká - ospravedlnená, Bc. Radoslav Lapšanský - ospravedlnený 

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

Verejnosť: PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA 

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení   

4.  a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Mlynky za rok 2021   

         b) Záverečný účet obce Mlynky za rok 2021 

5. Predbežná správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

6. Návrhy na počty žiakov a na počty tried v školskom roku 2022/2023 a žiadosť o určenie 

nižšieho počtu žiakov v triedach 

7. Obchodná verejná súťaž (OVS) – snežný pluh 

8. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 06. 2022      

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

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

11.  Žiadosť Jána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti pozemku, parcely registra E-KN, 

parcela číslo 71124/6 

12. VZN o podmienkach držania a chovu psov, hospodárskych a úžitkových zvierat na území obce 

Mlynky 

  13. VZN o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Mlynky 

  14. VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

   alebo na určitom mieste na území obce Mlynky 

 15. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Mlynky 

16.  Rôzne  

17. Diskusia  

18. Uznesenie 

19. Záver 

    

K bodu 1. Otvorenie 

  

   Rokovanie obecného zastupiteľstva (OZ) otvorila Ing. Iveta Geletková, starostka obce o 15:30 

h. Privítala všetkých prítomných na 24. zasadnutí OZ a určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 5 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,  Richard Kuchár 

Zapisovateľka:                Bc. Anna Krištofčová 
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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 5 x  x  x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2  x  x    
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

Schválenie programu 24. zasadania OZ 

 

         Starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, ktorý prečítala 

z pozvánky a navrhla doplniť o  bod 16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Mlynky 

na 2. polrok 2022 a posun ostatných bodov. Po doplnení tohto bodu 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 5 x  x  x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2  x  x    
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení   

4.  a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Mlynky za rok 2021   

         b) Záverečný účet obce Mlynky za rok 2021 

5. Predbežná správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

6. Návrhy na počty žiakov a na počty tried v školskom roku 2022/2023 a žiadosť o určenie 

nižšieho počtu žiakov v triedach 

7. Obchodná verejná súťaž (OVS) – snežný pluh 

8. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 06. 2022      

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

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

11.  Žiadosť Jána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti pozemku, parcely registra E-KN, 

parcela číslo 71124/6 

12. VZN o podmienkach držania a chovu psov, hospodárskych a úžitkových zvierat na území 

  obce Mlynky 

  13. VZN o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Mlynky 
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  14. VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

   alebo na určitom mieste na území obce Mlynky 

 15. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Mlynky 

16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Mlynky na 2. polrok 2022 

17.  Rôzne  

18. Diskusia  

19. Uznesenie 

20. Záver 

 

K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 138, 146-157/2022 splnené.  

  

Uznesenie č. 158/2022 

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. 2022.  

 

                      
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 2  x  x    
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 4. a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Mlynky za rok 

2022 b) Záverečný účet obce Mlynky za rok 2021 

 

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

Mlynky za rok 2021 k naštudovaniu, s položkami záverečného účtu a celkovým skutočným 

hospodárením obce za rok 2021 a skonštatovala, že obec dosiahla prebytkový hospodársky výsledok 

vo výške 15 711,99 € a prečítala stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Mlynky za rok 2021, v ktorom hlavná kontrolórka Ing. Erika Pamulová potvrdila, že záverečný účet 

obce je zostavený v súlade so zákonom a prehľadne. Starostka skonštatovala, že je pozitívne, že obec 

hospodári v plusových číslach i napriek pandémickéj situácii COVID-19 a vojnovému konfliktu na 

Ukrajine, čo prinieslo zvyšovanie cien za tovary, materiál a služby. 

 

 

Hospodárenie obce  

 

Skutočnosť k 31.12.2021 

v EUR 

 
 

Bežné  príjmy spolu 567 906,80   

z toho : bežné príjmy obce  556 452,89 

             bežné príjmy RO 11 453,91 

Bežné výdavky spolu 553 268,67 

z toho : bežné výdavky  obce  231 008,77 

             bežné výdavky  RO 322 259,90 

Bežný rozpočet +14 638,13 

Kapitálové  príjmy spolu 0,00 
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z toho : kapitálové  príjmy obce  0,00 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 1 724,86 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  1 724,86 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  -1 724,86 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu +12 913,27 

Úprava bežných príjmov za rok 2021 0,00 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave +12 913,27 

Vylúčenie z prebytku -5 292,47 

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave a vylúčení z 

prebytku 

 

7 620,80 

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov  22 038,96 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 11 812,85 

Rozdiel finančných operácií - schodok 10 226,11 

Úprava príjmov z finančných operácií za rok 2021 -850,00 

Rozdiel finančných operácií po úprave - prebytok 9 376,11 

Hospodárenie obce - prebytok 

(prebytok bežného a kapitálového rozpočtu po úprave a vylúčení 

z prebytku, zvýšený o prebytok z finančných operácií) 

 

16 996,91 

Úprava prebytku o prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv -1 284,92 

Hospodárenie obce - prebytok 15 711,99 

 

Úprava príjmov: 

- úprava príjmov z finančných operácií v sume -850,00 EUR – rozdiel sumy 5 600,- EUR (fond opráv 

8-bytovej jednotky) 

 

Vylúčenie z prebytku v sume: 5 292,47 EUR: 

- suma 4 624,20 EUR = nevyčerpaná dotácia na vrátenie Úradu práce, soc. vecí a rodiny z dôvodu 

nižšieho počtu odobratých jedál 

- suma 152,27 EUR = nespotrebované stravné z úhrad stravníkov určené na nákup potravín do 

Školskej jedálne (účet 384 005), 

- suma 516,00 EUR = nevyčerpaná dotácia Základnej školy na dopravné 

 

Úprava prebytku: 

- suma -1 284,92 EUR = prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv  
 

RIEŠENIE HOSPODÁRENIA OBCE 

 

Prebytok rozpočtu v sume 12 913,27 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 - 5 292,47 EUR a zvýšený o zostatok z finančných operácií v sume 

9 376,11 EUR a upravený o sumu - 1 284,92 EUR, je navrhnutý použiť na :  

- tvorbu rezervného fondu, a to v sume: 15 711,99 EUR  

 

 Stanovisko hlavného kontrolóra a Záverečný účet obce Mlynky za rok 2021 tvoria prílohu tejto 

zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie.  

 

 



 5 

 

Uznesenie č. 159/2022 

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 2021. 

schvaľuje 

I.   Záverečný účet obce Mlynky za rok 2021 a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez  

výhrad. 

II.   Rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2021 vo výške 15 711,99 € 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 

15 711,99 €. 
III. Tvorbu a použitie rezervného fondu 

      1. Tvorba: 

          a) počiatočný stav       19 713,82 € 

          b) tvorba                15 711,99 € 

          c) konečný stav     35 425,81 € 

      2. Použitie na kapitálové výdavky:     35 425,81 € 

 

                      
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 2  x  x    
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 5. Predbežná správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2021 

 

         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. 2021 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Mlynky k 31. 12. 2021 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. Predbežná správa nezávislého 

audítora k účtovnej závierke za rok 2021 tvorí prílohu zápisnice. Poslanci prijali nasledovné 

uznesenie. 

 

Uznesenie č. 160/2022  
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 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

berie na vedomie  

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 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 5 x  x  x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2  x  x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 6. Návrhy na počty žiakov a na počty tried v školskom roku 2022/2023 a žiadosť o 

určenie nižšieho počtu žiakov v triedach 

 

 Predniesla starostka obce a uviedla, že dňa 31. 05. 2022 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 2022/2023 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 2022/2023 je 51 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. 161/2022 

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 písm. a) 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 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 2022/2023, 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 5 x  x  x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2  x  x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 7. Obchodná verejná súťaž (OVS) – snežný pluh 

 

 Starostka obce uviedla, že už v minulosti sme ponúkali tento snežný pluh, ktorý je pre obec 

nadbytočným majetkom, nakoľko obec nevlastní stroj na ktorý by sa tento pluh dal zamontovať 

a používať, ale nikto o neho neprejavil záujem. Zostatková cena snežného pluhu po odpisoch je 0,00 

€ a bol by tu záujem o jeho odkúpenie. Po prerokovaní podmienok OVS poslanci prijali nasledovné 

uznesenie. 
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Uznesenie č. 162/2022 

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

zriadení, v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s § 281 až § 

288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

s c h v a ľ u j e  

obchodnú verejnú súťaž na odpredaj hnuteľného majetku obce a PODMIENKY OBCHODNEJ 

VEREJNEJ SÚŤAŽE 

I. 

Úvodné ustanovenie 
Odpredaj hnuteľného majetku obce sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami 

hospodárenia s majetkom obce Mlynky a uzneseniami Obecného zastupiteľstva obce Mlynky. 

II. 

Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je odpredaj hnuteľného majetku a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

na hnuteľný majetok obce v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 162/2022 zo dňa 30. 06. 

2022 a to: 

1.Snežný pluh. Požadovaná minimálna kúpna cena je 500,- €. 

III. 

Časový plán súťaže 

1. Vyhlásenie súťaže dňom: 11. 07. 2022 o 12:00 h. 

2. Obhliadku snežného pluhu je možné vykonať v dňoch od 11. 07. 2022 do ukončenia predkladania 

návrhov v čase od 08:00 h do 14:00 h v pracovných dňoch. 

3.  Predkladanie návrhov súťaže do 26. 07. 2022 do 12:00 h. 

4.  Otváranie obálok: 27. 07. 2022 o 16:15 h. 

5.  Vyhodnotenie súťaže vyhodnotí  komisia zriadená na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 

určená z poslancov  obecného zastupiteľstva, najneskôr do troch týždňov od ukončenia predkladania 

návrhov. 

6.  Oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže.  

7. Uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy s úspešným uchádzačom sa uskutoční do 30 dní od 

vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. 

IV. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia verejnej obchodnej súťaže na úradnej tabuli 

obce Mlynky dňa 11. 07. 2022 o 12:00 h a zároveň na internetovej stránke obce Mlynky – 

www.mlynky.sk a v regionálnej tlači „denník Korzár“ dňa 11. 07. 2022.  

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky 

zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je cena minimálna. 

4. Forma podávania návrhov je písomná. 

5. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk do 26. 07. 2022 do 12:00 h. 

6. Do vyhodnocovania verejnej obchodnej súťaže budú zaradené len tie návrhy, ktoré budú 

Obecnému úradu doručené najneskôr do 26. 07. 2022 do 12:00 h. 

7. Vyhlasovateľ písomne oboznámi ostatných navrhovateľov s výsledkom verejnej obchodnej súťaže 

do 10 dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. 

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, 

predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

9.  Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená. 

10.Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže. 

11.V prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý navrhovateľ zo súťaže 

vylúčený a nebude jeho návrh hodnotený. 
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12.Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži. 

13.Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži 

zvíťazil. 

V. 

Podmienky predaja 

1. Vyhlasovateľ podmieňuje predaj hnuteľného majetku jeho schválením Obecným zastupiteľstvom 

obce Mlynky. 

2. Cena za snežný pluh bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet obce č. IBAN SK38 5600 

0000 0034 4325 7001, najneskôr v deň podpisu kúpnopredajnej zmluvy. 

3. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude hnuteľný majetok 

ponúknutý na predaj záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní 

a vyhodnotení predložených návrhov. 

VI. 

Kritéria hodnotenia návrhov 

1. Hlavným  kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššia ponúknutá cena 

navrhovateľom. 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvýhodnejšej ponuky, ktorej bude 

priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvýhodnejšej ponuke bude pridelené poradie č. 2. Takto sa 

bude postupovať aj pri ďalších ponukách, ktorým bude pridelené číslo podľa poradia. 

3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za predaj hnuteľného majetku rozhodne skorší termín podania 

návrhu. 

4. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude vyzvaný na uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy. 

5. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších 

miestach obec Mlynky oznámi, že ich návrhy sa odmietli do 10 dní od vyhodnotenia verejnej 

obchodnej súťaže.  

6. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej 

obchodnej verejnej súťaže. 

VII. 

Podanie ponuky/návrhu 

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

    Obec Mlynky 

    Prostredný Hámor 324 

 053 76 Mlynky 

s viditeľným označeným textom: 

NEOTVÁRAŤ – NÁVRH NA KÚPU HNUTEĽNÉHO MAJETKU – SNEŽNÝ PLUH 

2. Navrhovateľ na obálke uvedie názov prebytočného hnuteľného majetku podľa čl. II., ods. 1 týchto 

podmienok. 

3. Poverený zamestnanec obce – podateľňa vyznačí na obálke „ Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas a 

miesto prijatia návrhu spolu so svojim podpisom“. 

4.  Uchádzač predloží písomnú žiadosť o účasť vo verejnej obchodnej súťaži, ktorá bude obsahovať: 

-   meno, priezvisko, adresu v prípade fyzických osôb,  

-    názov, sídlo, IČO, DIČ v prípade podnikajúcich fyzických osôb a právnických osôb, 

- telefonický,  príp. aj emailový kontakt, bankové spojenie, 

- aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra, ak je účastník 

podnikateľským subjektom, 

- ponúkanú cenu za hnuteľný majetok v predmete Obchodnej verejnej súťaže, 

- písomné prehlásenie o neexistencii neuhradených pohľadávok voči vyhlasovateľovi, 

- záväzok, že si od vyhlasovateľa odkúpi hnuteľný majetok tak ako stojí a leží, za navrhnutú cenu 

pri podpise kúpnopredajnej zmluvy, 

- súhlas s podmienkami súťaže.  

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:      Ing. Iveta Geletková  

               Tel.: 053/4493209, 0903 634 722 
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               e–mail: starosta@mlynky.sk 

5. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní ponúk zo 

súťaže vylúčený. 

 

  Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Ing. Iveta 

Geletková 

Mariana 

Horká 

Richard 

Kuchár 

Bc. 

Radoslav 

Lapšanský 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Tomáš 

Novák 

Ing. 

Miroslava 

Vávrová 

Revajová 
Za 4 x  x  x  x 
Proti 1      x  
Neprítomný/á 2  x  x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

    

K bodu 8. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 06. 2022      

 

 Starostka obce uviedla, že čerpanie finančného rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2022 do 30. 06. 

2022 bolo poskytnuté poslancom OZ k naštudovaniu. V skratke starostka ozrejmila čerpanie 

rozpočtu: bežné príjmy obce vo výške 261 542,63 € sú ponížené o sumu 76 434,00 € na výkon 

prenesených kompetencií (ZŠ), o sumu 68 410,00 € na originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) 

a o sumu 8 544,00 € (stravné ZŠ s MŠ, publikácie ZŠ, dopravné ZŠ, vzdelávacie poukazy ZŠ, 

učebnice ZŠ, výchova a vzdelávanie detí MŠ = 108 154,63 € mínus bežné výdavky 127 073,07 € = - 

18 918,44 €. Starostka uviedla, že záporný výsledok vznikol z dôvodu, že nie sú uhradené ešte všetky 

dane a poplatky pre obec od občanov a škole je zasielane mesačne viac finančných prostriedkov ako 

je rozpočtované na mesiac, ale do konca roka by sa mal tento stav upraviť. Čerpanie finančného 

rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022 je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali 

nasledovné uznesenie. 
 

Uznesenie č. 163/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 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. 2022 do  30. 06. 2022. 

 

  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 2  x  x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 9. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „Penzión Mlynky – stavebné 

úpravy“ 

 

 Starostka obce predložila poslancom OZ projektovú dokumentáciu stavebných úprav Penziónu  

Mlynky. Poslanci sa uzhodli, že by bolo vhodné, aby sa k veci vyjadril aj majiteľ Penziónu Mlynky 

pán Fiľakovský, nakoľko nie je jasné o aké stavebné úpravy ide v predmetnej projektovej 

dokumentácii. Starostka k veci ešte dodala, že obec požiadala a čaká na oficiálne stanovisko od 

ochranárov nakoľko ide o stavebné úpravy v Národnom parku Slovenský raj. Poslanci navrhli 

odročiť tento bod na nasledujúce zastupiteľstvo a prizvať pána Fiľakovského.  
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K bodu 10. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii “Chaty Mlynky“ 

 

 Starostka obce predložila poslancom OZ projektovú dokumentáciu „Chaty Mlynky“. Poslanci 

sa uzhodli, že by bolo vhodné, aby sa k veci vyjadril aj majiteľ Penziónu Mlynky pán Fiľakovský, 

ktorý chce na základe tejto projektovej dokumentácie zrealizovať výstavbu nových chatiek. Starostka 

k veci ešte dodala, že obec požiadala a čaká na oficiálne stanovisko od ochranárov nakoľko ide 

o výstavbu v Národnom parku Slovenský raj. Poslanci navrhli odročiť tento bod na nasledujúce 

zastupiteľstvo a prizvať pána Fiľakovského.  

 

K bodu 11. Žiadosť Jána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti pozemku, parcely registra 

E-KN, parcela číslo 71124/6 

 

  Starostka uviedla, že na základe žiadosti pána Jána Loja o odkúpenie prístupovej cesty, časti 

pozemku, parcely registra E-KN, parcela číslo 71124/6, OZ dňa 03. 03. 2022 schválilo zámer predaja 

predmetného pozemku, len na základe doloženého geometrického plánu (GP). Pán Ján Loj doložil 

geometrický plán týkajúci sa novovytvorenej parcely  registra C-KN, parcela číslo 281/23, zastavané 

plochy, vo výmere 8 m
2
,
  

odčlenenej od parcely registra E-KN, parcela číslo 71124/6, zameraná 

podľa  GP č. 52/2022 zo dňa 06. 05. 2022,vyhotoveného Ing. Jurajom Fabiánom, GK-FABIAN, 053 

02 Klčov, IČO: 45 956 898. Ide o prechod medzi Lojovcami a drevárňou pani Čuchranovej, 

z ktorého majú Lojovci jediný prístup k vchodu ich rodinného domu. Poslanec Tomáš Novák 

poznamenal, že by bolo vhodné vyzvať susedného vlastníka hospodárskej budovy a požiadať ho 

o vyjadrenie. Z tohto dôvodu poslanci odročili tento bod na nasledujúce zastupiteľstvo.  

 

K bodu 12. VZN o podmienkach držania a chovu psov, hospodárskych a úžitkových zvierat na 

území obce Mlynky 

 

 Starostka obce uviedla, že na obci prebieha previerka prokurátora a ten si vyžaduje predložiť 

niekoľko Všeobecne záväzných nariadení (VZN), ktoré obec mala mať už v minulosti spracovane. 

Jedným z nich je aj VZN o podmienkach držania a chovu psov, hospodárskych a úžitkových zvierat 

na území obce Mlynky. Návrh VZN je súčasťou zápisnice. Po pripomienkovaní VZN poslancami 

prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 164/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a v súlade 

so zákonom č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2022 o podmienkach držania a chovu psov, hospodárskych a 

úžitkových zvierat na území obce Mlynky s účinnosťou od 01. 08. 2022. 

 

  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 2  x  x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        
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K bodu 13. VZN o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území 

obce Mlynky 

 

 Starostka obce uviedla, že na obci prebieha previerka prokurátora a ten si vyžaduje predložiť 

niekoľko Všeobecne záväzných nariadení (VZN), ktoré obec mala mať už v minulosti spracovane. 

Ďalším z nich je aj VZN o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území 

obce Mlynky. Návrh VZN je súčasťou zápisnice. Po pripomienkovaní VZN poslancami prijali 

nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 165/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny 

  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2022 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochranu verejnej 

zelene na území obce Mlynky s účinnosťou od 01. 08. 2022. 

 

  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 2  x  x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 14. VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Mlynky  

 

 Starostka obce uviedla, že na obci prebieha previerka prokurátora a ten si vyžaduje predložiť 

niekoľko Všeobecne záväzných nariadení (VZN), ktoré obec mala mať už v minulosti spracovane. 

Ďalším z nich je aj VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Mlynky. Poslankyňa pani Ing. Iveta Geletková 

uviedla, že je za celkový zákaz používania pyrotechniky nakoľko je obec súčasťou Národného parku 

Slovenský raj a používanie pyrotechniky má zlý vplyv na domáce ale hlavne na divo žijúce zvieratá 

a za vykonávanie činnosti čo sa týka spracovania dreva motorovou pílou alebo cirkulárom 

a vykášania tráv kosačkami v nedeľu. Návrh VZN je súčasťou zápisnice. Po pripomienkovaní VZN 

poslancami prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 166/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 4 ods. 3 písm. n) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané 

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Mlynky s účinnosťou od 01. 

08. 2022.  
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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 4   x  x x x 
Proti 1 x       
Neprítomný/á 2  x  x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 15. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 

Mlynky 

 

 Starostka obce uviedla, že na obci prebieha previerka prokurátora a ten si vyžaduje predložiť 

niekoľko Všeobecne záväzných nariadení (VZN), ktoré obec mala mať už v minulosti spracovane. 

Ďalším z nich je aj VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

obce Mlynky. Návrh VZN je súčasťou zápisnice. Po pripomienkovaní VZN poslancami prijali 

nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 167/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 4 ods. 3 písm. i) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

  schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Mlynky s účinnosťou od 01. 08. 2022.  

 

  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 2  x  x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Mlynky na 2. polrok 2022 

 

 Nakoľko sa kontrolórka obce pani Ing. Pamulová nemohla zúčastniť zasadnutia OZ, plán 

kontrolnej činnosti zaslala e-mailom a starostka obce prečítala jednotlivé body plánu kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2022. Plán kontrolnej činnosti je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné 

uznesenie.  

 

Uznesenie č. 168/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení  

berie na vedomie 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Mlynky na 2. polrok 2022. 
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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 5 x  x  x x x 
Proti 0        
Neprítomný/á 2  x  x    
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 17. Rôzne 

 

 Starostka obce informovala, že pani Viera Klimentová, Mlynky 51, sa opätovne obrátila na 

obec so žiadosťou o opravu oporného múru krajnice obecnej cesty, ktorý je v havarijnom stave. 

Žiadosť podala ešte 08. 04. 2019, ktorá bola prerokovaná dňa 09. 05. 2019 na OZ a Uznesením č. 

31/2019 bol havarijný stav oporného múru pri krajnici miestnej komunikácie na pozemku majiteľov 

rodinného domu č. 51 zobratý na vedomie. Tento stav sa časom ešte zhoršil, oporný múr je na 

spadnutie. Starostka oslovila v tejto veci našu stavbárku pani Ing. Mazurovú s ktorou sa bola pozrieť 

na tváre miesta, kde sa obhliadky zúčastnil zať pani Klimentovej pán Kozák. Pani Ing. Mazurová mu 

vysvetlila, že majiteľka pozemku na ktorom sa nachádza oporný múr, pani Klimentová, si má dať 

spracovať statický posudok a nakoniec skonštatovala, že je to záležitosťou majiteľky, ktorá 

nečinnosťou nechala doviesť oporný múr do tohto stavu. 

 Starostka ďalej informovala o zakúpení prívesného vozíka na obec.  

 

K bodu 18. Diskusia 

  

 Diskusia prebiehala priebežne počas rokovania OZ.  

  

K bodu 19. Uznesenie 

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 20. Záver 

 

    Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ o 19:00 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Ing. Miroslava Revajová Vávrová 

                          Richard Kuchár                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                               

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce   

 

 


