
Zápisnica 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mlynky, 

konaného dňa 30. 09. 2021 

________________________________________________________________________________ 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

                       Poslanci OZ: Ing. Iveta Geletková str., Ľubomír Leskovjanský, Bc. Radoslav  

                                              Lapšanský, Mariana Horká, Ing. Miroslava Revajová Vávrová, Richard 

                    Kuchár 

Neprítomní: Tomáš Novák                         

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

Verejnosť: Pavol Kán  

 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Žiadosť Pavla Kána o odkúpenie časti pozemku, parcely registra C-KN,  parcela číslo 178/3  

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

registra C-KN,  parcely číslo 585 a 586  

6. Žiadosť Mgr. Martina Kahanca a Ing. Marty Kahancovej o zriadenie vecného bremena na 

parcele registra C-KN,  parcela číslo 501/7  

7. Žiadosť JUDr. Milana Šmelku o odkúpenie pozemku, parcela registra C-KN,  parcela číslo 

498/3  

8. Schválenie dokumentu Nízkouhlíková stratégia obce Mlynky – 2030 

9.  Rôzne  

10. Diskusia  

11. Uznesenie 

12. Záver 

    

K bodu 1. Otvorenie 

  

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

h. Privítala všetkých prítomných na 18. 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:  Ing. Iveta Geletková str., Mariana Horká 

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 18. zasadania OZ 

 

        Starostka obce predložila prítomným poslancom program rokovania, ktorý prečítala z 

pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov starostka navrhla doplniť program rokovania v zmysle, že 

bod 9. Rôzne bude nahradený znením: 

9.  Schválenie domového poriadku pre 8 - bytovú jednotku v Prostrednom Hámri  

10. Čerpanie rozpočtu obce k 29. 09. 2021      

a bude presunutý na bod 11.  

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 rokovania 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola uznesení 

4. Žiadosť Pavla Kána o odkúpenie časti pozemku, parcely registra C-KN,  parcela číslo 178/3  

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

registra C-KN,  parcely číslo 585 a 586  

6. Žiadosť Mgr. Martina Kahanca a Ing. Marty Kahancovej o zriadenie vecného bremena na 

parcele registra C-KN,  parcela číslo 501/7  

7. Žiadosť JUDr. Milana Šmelku o odkúpenie pozemku, parcela registra C-KN,  parcela číslo 

498/3  

8. Schválenie dokumentu Nízkouhlíková stratégia obce Mlynky – 2030 

9. Schválenie domového poriadku pre 8 - bytovú jednotku v Prostrednom Hámri 

10.  Čerpanie rozpočtu obce k 29. 09. 2021       

11. Rôzne  

12. Diskusia  

13. Uznesenie 

14.  Záver 

 

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 117 – 124 / 2021 splnené.   

  

Uznesenie č. 125/2021 

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 30. 09. 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 6 x x x x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1      x  
Zdržal/a sa 0        
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 4. Žiadosť Pavla Kána o odkúpenie časti pozemku, parcely registra C-KN,  parcela 

číslo 178/3  

 

 Predniesla starostka obce a uviedla, že dňa 13. 09. 2021 pán Pavol Kán podal žiadosť 

o odkúpenie obecnej parcely registra C-KN, číslo parcely 178/3, k. ú. Mlynky a požiadala ho 

o podanie vysvetlenia k predmetnej žiadosti. Pán Kán uviedol, že v minulosti táto parcela patrila 

Vodohospodárskemu ústavu a už v minulosti ju chcel odkúpiť, ale nepodarilo sa mu s nikým z ústavu 

skontaktovať. Pani poslankyňa Horká uviedla, že predmetný pozemok nemôžeme odpredať, nakoľko 

už minulého roku spolu s pánom Kuchárom žiadali o jeho prenájom, nakoľko na danom pozemku, 

kde je aj vstup do ich garáži, majú uskladnené drevo. Pán Kán na to zareagoval tým, že požiadal 

o dlhodobý prenájom tej časti o ktorej hovorila pani Horká, nakoľko celú parcelu nepotrebuje. 

Žiadosť podal z toho dôvodu, že na tejto časti parcely chcel vybudovať prístup k domu súpisne číslo 

281 formou schodíkov k svojej nehnuteľnosti, nakoľko v zime pre odhrnutý a zamrznutý sneh sa 

nemôže dostať v smere od hlavnej cesty k tejto nehnuteľnosti. Po diskusii sa poslanci uzhodli, že 

nebudú mať žiadne výhrady k vybudovaniu schodíkov, ako náhradného vstupu k nehnuteľnosti 

v časti kde má postavený prístrešok, a nebudú brániť v užívaní garáži vlastníkov a ani pri opravách 

napr. elektrického vedenia a súhlasili, aby pán Kán dal vypracovať na svoje vlastné náklady 

geometrický plán, ale  iba na tú časť parcely, ktorá priamo súvisí s jeho nehnuteľnosťou a kde má 

postavený prístrešok.   

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 126/2021 

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

zriadení  

schvaľuje 

na základe § 9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer odpredať  časť pozemku 

parcely registra C-KN, parcela číslo 178/3, zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV číslo 1 v k. 

ú. Mlynky Pavlovi Kánovi, rod. Kán, nar.: 23. 06. 1974, bytom Jaseňová 14943/31, 974 09 Banská 

Bystrica, za kúpnu cenu 10,00 €/m
2
, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že 

pozemok bezprostredne susedí s pozemkom a rodinným domom súpisné číslo 281 žiadateľa a 

v zimnom období slúži ako prístup k predmetnému rodinnému domu. Žiadateľ sa o pozemok riadne 

stará. Odpredaj sa uskutoční po vyhotovení geometrického plánu, ktorý bude vyhotovený na náklady 

kupujúceho so spresnením výmery pozemku. 
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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 5. Žiadosť Mgr. Martina Kahanca a Ing. Marty Kahancovej o odkúpenie časti 

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

         Starostka obce uviedla, že na 17. zasadnutí OZ dňa 08. 07. 2021 bol schválený zámer predaja 

časti pozemku parcely registra C-KN, parcela číslo 585, trvalý trávny porast a časti pozemku parcely 

registra C-KN, parcela číslo 586, ostatná plocha, obe evidované na LV číslo 1 v k. ú. Mlynky pánovi 

Mgr. Martinovi Kahancovi a manželke Ing. Marte Kahancovej uznesením č. 123/2021 s tým, že 

žiadatelia dajú vypracovať geometrický plán na vlastné náklady so spresnením výmery pozemku. 

Geometrický plán číslo 85/2021 zo dňa 14. 07. 2021, vyhotovený Ing. Jurajom Fabianom, GK-

FABIAN, 053 02 Klčov 137 bol obcí doručený s vyznačenými pozemkami na odpredaj. Jedná sa 

o novovytvorené parcely registra C-KN, parcela číslo 585/2, trvalý trávny porast, vo výmere 40 m
2
 

odčlenená z parcely číslo 585 a parcela číslo 586/2, ostatná plocha, vo výmere 52 m
2 

odčlenená z 

parcely číslo 586.  

Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 127/2021 

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

obecnom zriadení  

schvaľuje 

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj pozemkov v k. ú. 

Mlynky: 

parcela registra C-KN, parcela číslo 585/2, trvalý trávny porast o výmere 40 m
2
,
 
odčlenená od parcely 

registra C-KN, parcela číslo 585, trvalý trávny porast a parcela registra C-KN, parcela číslo 586/2, 

ostatná plocha o výmere 52 m
2
, odčlenená od parcely registra C-KN, parcela číslo 586, ostatná 

plocha, tak ako sú zamerané geometrickým plánom číslo 85/2021 zo dňa 14. 07. 2021, vyhotoveného 

Ing. Jurajom Fabianom, GK-FABIAN, 053 02 Klčov 137, v celkovej výmere 92 m
2
, do 

bezpodielového vlastníctva pána Mgr. Martina Kahanca, rod. Kahanec a manželky Ing. Marty 

Kahancovej rod. Mikulíková, obaja bytom Šarišská 17008/8, 821 09 Bratislava, za kúpnu cenu 20,00 

€/m
2
, t.j. v celkovej sume 1 840,00 €.  

 

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 6. Žiadosť Mgr. Martina Kahanca a Ing. Marty Kahancovej o zriadenie vecného 

bremena na parcele registra C-KN,  parcela číslo 501/7  
   

  Starostka obce oboznámila poslancov, že dňa 24. 08. 2021 podali pán Mgr. Martin Kahanec 

a Ing. Marta Kahancová, v zastúpení pánom Marošom Horkým na základe splnomocnení, žiadosť 

o zriadenie vecného bremena na novovytvorenej parcele registra C-KN, parcela číslo 501/7, ktorá bola 

vytvorená odčlenením z parcely registra E-KN, parcela číslo 97075/106, geometrickým plánom číslo 

128/2020, zo dňa 03. 05. 2021 vyhotoveného Ing. Jurajom Fabianom, GK-FABIAN, 053 02 Klčov 

137. Vecné bremeno je potrebné zriadiť na prechod prístupovej cesty k nehnuteľnostiam žiadateľov 

cez postavený most žiadateľov nad vodným tokom. 

  Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

  Uznesenie č. 128/2021 

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

obecnom zriadení 

schvaľuje 

zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti 

Obce Mlynky strpieť na svojom pozemku v k. ú. Mlynky parcela registra C-KN, parcela číslo 501/7, 

ktorá bola vytvorená odčlenením z parcely registra E-KN, parcela číslo 97075/106, trvalý trávny 

porast, geometrickým plánom číslo 128/2020, zo dňa 03. 05. 2021, vyhotoveného Ing. Jurajom 

Fabianom, GK-FABIAN, 053 02 Klčov 137, prechod prístupovej cesty k nehnuteľnostiam 

zapísaných na LV číslo 541 v k. ú. Mlynky. 

Návrh na vklad zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností, spolu s návrhom na 

zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností zabezpečí žiadateľ, ktorý bude znášať správne 

poplatky s tým spojené  

poveruje 

starostku podpísaním zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 

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 7. Žiadosť JUDr. Milana Šmelku o odkúpenie pozemku, parcela registra C-KN,  

parcela číslo 498/3  

 

 Starostka obce uviedla, že dňa 10. 08. 2021 bola na obec doručená žiadosť, ktorú podal JUDr. 

Milan Šmelko, bytom Biele Vody 404, 053 76 Mlynky o odkúpenie pozemku parcely registra C-KN, 

parcela číslo 498/3, trvalý trávny porast, o výmere 121 m
2
, k. ú. Mlynky a jedná sa o breh potoka. 

Dôvodom je, že na predmetnom pozemku sa nachádza prístupová cesta k domom súpisné číslo 404 

a 227, ktorých je vlastníkom a vodomerná šachta k týmto domom. Na tento pozemok už dal 

vypracovať geometrický plán č. IX-02/2015 zo dňa 30. 09. 2015 a vyhotoviteľom je 

AGROGEOREAL, Eleonóra Hlaváčková, Chrapčiakova 5, 052 01 Spišská Nová Ves Ing. Kúpnu 

cenu navrhuje 1 000,00 € s prihliadnutím na uvedené dôvody.  Poslankyňa Ing. Geletková uviedla, že 

obec má stanovenú najnižšiu sumu pri odpredaji pozemku za 1 m
2 

vo výške 10,00 €, takže najnižšia 
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kúpna cena bude 1 210,00 €. Cena musí byť stanovená podľa zásad hospodárenia s majetkom obce 

Mlynky, poznamenala Ing. Erika Pamulová. 

Poslanci s predajom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 129/2021 

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

obecnom zriadení  

schvaľuje 

na základe § 9a  ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer odpredať pozemok, 

parcela registra C-KN, parcela číslo 498/3, trvalý trávny porast, výmera 121 m
2
,  k. ú Mlynky, 

zapísanú na LV č. 903, pre žiadateľa: JUDr. Milan Šmelko, rod. Šmelko, bytom Biele Vody 404, 053 

76  Mlynky, za kúpnu cenu 10,00 €/m
2
, t.j. v celkovej sume 1 210,00 € z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, nakoľko na predmetnej parcele sa nachádza prístupová cesta a vodomerná šachta k rodinným 

domom súpisné číslo 404 a 227, ktorých žiadateľ je vlastníkom. Žiadateľ sa o predmetný pozemok 

riadne stará.  

 

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. Schválenie dokumentu Nízkouhlíková stratégia obce Mlynky – 2030 

  

  Starostka obce oboznámila poslancov, že konečne bolo zrealizované vypracovanie projektu 

v zmysle podpísaného Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu nízkouhlíkovej stratégie – 

Stred + Východ Slovenska Národným centrom environmentálnym, n. o., Nová ulica 355/4, 962 37 

Kováčová, ktorého podpísanie odsúhlasilo OZ na 8. zasadnutí dňa 16. 12. 2019 uznesením 72/2019 

na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre Národne centrum environmentálne, 

n.o. zo stany sprostredkovateľského orgánu – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý 

koná v mene a na účet riadiaceho orgánu Ministerstva životného prostredia SR, v rámci projektu 

Nízkouhlíkové stratégie – Stred + východ Slovensko (kód projektu v ITMS:310041W316) 

bezodplatne Nízkouhlíkovú stratégiu obce Mlynky. Táto bola vypracovaná tímom odborníkov  

Národného centra environmentálneho, n. o., Nová ulica 355/4, 962 37 Kováčová a v podobe 

dokumentu po pripomienkovaní zo stany Obce Mlynky zaslaná na schválenie. Pripomienky sú 

súčasťou zápisnice. Tento dokument bude potrebný, ak by sa obec uchádzala do budúcnosti  o 

nenávratné finančné granty poskytnuté na znižovanie produkcie emisii skleníkových plynov, dodala 

na záver starostka. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 130/2021 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o    

obecnom zriadení  

schvaľuje  

dokument Nízkouhlíková stratégia obce Mlynky – 2030. 
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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 9. Schválenie domového poriadku pre 8 - bytovú jednotku v Prostrednom Hámri 
 

          Starostka obce oboznámila poslancov, že od výstavby 8-bytovej jednotky, absentuje 

v zmysle zákona, vypracovaný Domový poriadok pre nájomníkov, ktorý upravuje vzájomné vzťahy 

medzi vlastníkom bytov, ktorým je Obec Mlynky a nájomcami, a taktiež upravuje vzájomné vzťahy 

medzi nájomcami bytov a každou osobou, ktorá sa v 8-bytovej jednotke z akéhokoľvek dôvodu 

nachádza. Obec vypracovala Domový poriadok pre nájomcov 8-bytovej jednotky a pred zasadnutím 

OZ ho zaslala poslancom na ďalšie pripomienkovanie. Návrh Domového poriadku je súčasťou 

zápisnice. Pani Ing. Erika Pamulová poznamenala, že by bolo vhodné po odsúhlasení Domového 

poriadku ho doručiť každému nájomcovi na proti podpis. Poslanci s návrhom Domového poriadku 

súhlasili a prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 131/2021 

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

obecnom zriadení   

  schvaľuje    

Domový poriadok pre 8 – bytovú jednotku v Prostrednom Hámri s účinnosťou od 01. 10. 2021. 

 

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 10. Čerpanie rozpočtu obce k 29. 09. 2021 

 

 Starostka obce  poskytla poslancom OZ tabuľku – Čerpanie finančného rozpočtu za obdobie 

od 01. 01. 2021 do 29. 09. 2021 a uviedla v skratke, že obec hospodári s prebytkom vo výške 10 

348,99 € a ZŠ s MŠ Mlynky - Biele Vody bolo poskytnuté z rozpočtu obce 80 500,00 € + 

25 000,00 € z dohodovacieho konania. Čerpanie finančného rozpočtu za obdobie od 01. 01. 2021 

do 29. 09. 2021 je súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie. 

 

Uznesenie č. 132/2021 

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 od 01. 01. 2021 do 29. 09. 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 6 x x x x x  x 
Proti 0        
Neprítomný/á 1      x  
Zdržal/a sa 0             
Nehlasoval/a 0        

 

K bodu 11. Rôzne 

 

 Starostka obce informovala poslancov o Spoločnom stavebnom úrade Harichovce z ktorého 

chce samotná obec Harichovce vystúpiť k 31. 12. 2021. Majú veľké množstvo stavebných konaní za 

obec a sami potrebujú odborné spôsobilú osobu na stavebné konania. Odchodom Obce Harichovce zo 

Spoločného stavebného úradu odíde aj veľká časť rozpočtu a hlavne nemá kto zastrešovať Spoločný 

stavebný úrad. Obec Mlynky má dve možnosti a to, že taktiež odíde zo Spoločného stavebného úradu 

a začne vykonávať stavebné konania sama, ale je tu veľký problém s odborne spôsobilou osobou na 

stavebné konania alebo v Spoločnom stavebnom úrade zostaneme a je tu predpoklad, že by ho mala 

zastrešiť Obec Letanovce, ale nás by čakalo platenie zvýšeného poplatku do Spoločného stavebného 

úradu a v tomto prípade plusom je, že prácu by vykonávala pre nás i naďalej odborne spôsobila osoba 

a to pani Ing. Darina Mazúrová, ktorá už veľmi dobre pozná pomery našej obce, nakoľko túto prácu 

pre nás robí už vyše desať rokov. Na záver starostka uviedla, že vhodné by bolo ostať v Spoločnom 

stavebnom úrade a bude poslancov informovať, ako sa to bude do konca roka vyvíjať a podľa toho sa 

rozhodneme. Pani poslankyňa Horká uviedla, že je za to, aby Mlynky ostali aj naďalej v Spoločnom 

stavebnom úrade.  

 

K bodu 12. Diskusia 

 

 Pani poslankyňa Horká uviedla, že by bolo vhodné, aby obec vstúpila do majetkového 

vysporiadania cesty, ktorá je jedinou prístupovou cestou k jej rodinnému domu a domom ďalších 

občanov, ktorí v časti Palcmanská Maša, tam s ňou bývajú a nachádza sa na parcelách súkromných 

osôb, poprípade požiadať Katastrálny úrad o zápis telesa cesty. Starostka k veci uviedla, že ako 

zisťovala na Katastrálnom úrade, tak v minulosti sa dalo zapísať teleso cesty, ale v tejto dobe je už 

s tým problém a obce teraz nedisponuje takým rozpočtom, aby mohla začať s vysporiadaním 

obecných ciest.  

 Pán poslanec Bc. Lapšanský, chcel vedieť, že kedy už bude poriadne fungovať čistička 

odpadových vôd na Hornej Kolónii. Starostka uviedla, že ešte v roku 2018, bývalým starostom, bola 

pri kolaudácii prevzatá táto čistička s technologickou chybou, ktorá bola zistená pri skúšobnom 

spustení čističky a na ktorú po upozornení firma, ktorá čističku stavala uviedla, že tento problém 

odstráni ihneď, ako pominie mimoriadna situácia COVID-19.  

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

problém čo sa týka ich opravy, nakoľko schody nie sú v majetku obce a ešte sa z časti nenachádzajú 

na našom pozemku a čo sa týka rozpočtu, obec nemôže financovať opravy cudzieho majetku. 

Potvrdila to aj pani Ing. Erika Pamulová, ktorá ďalej uviedla, že obec môže vyhlásiť finančnú zbierku 

na opravu alebo anketu, či sú tam tie schody nutné.  

  

K bodu 13. Uznesenie 

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 
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K bodu 14. 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. 

                          Mariana Horká 

                                                                                                                                                                                                                              

 

     

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce                  


