
Zápisnica 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Mlynky, 

konaného dňa 31. 03. 2020 

________________________________________________________________________________ 

Prítomní:      Ing. Iveta Geletková, starosta 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: - 

    PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4.  Schválenie viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2022 

     5.  Projekt turistickej infraštruktúry (VÝZVA – MAS_082/7.5/2 – PODOPATRENIE 7.5) 

     6.  Rôzne  

  7.  Diskusia 

    8.  Uznesenie 

  9.  Záver  

                                                          

K bodu 1. Otvorenie 

  

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

prítomných na 9. 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. Miroslava Revajová Vávrová, Ing. Iveta Geletková, str. 

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        

 

Schválenie programu 9. zasadania OZ 

 

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

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

v tom zmysle, že bod 5 bude nahradený znením 

  

5. Schválenie vykonania kontroly hospodárenia v ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody 

 

a bod 5 bude označený ako bod 6 
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  6.    Projekt turistickej infraštruktúry (VÝZVA – MAS_082/7.5/2 – PODOPATRENIE 7.5) 

 7.  Schválenie žiadosti spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. o splátkový kalendár 

na daň  z nehnuteľnosti na rok 2020   

           8.  Schválenie odmeny poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mlynky Tomáša Nováka.  

Po doplnení týchto 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 viacročného rozpočtu na roky 2020 - 2022 

     5.  Schválenie vykonania kontroly hospodárenia v ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody  

     6.  Projekt turistickej infraštruktúry (VÝZVA – MAS_082/7.5/2 – PODOPATRENIE 7.5) 

 7.  Schválenie žiadosti spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. o splátkový kalendár na 

daň  z nehnuteľnosti na rok 2020   

       8.  Schválenie odmeny poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mlynky Tomáša Nováka  

     9.  Rôzne 

   10.  Diskusia 

   11. Uznesenie   

   12.  Záver 

    

K bodu 3. Kontrola uznesení 

 

 Predložila starostka obce. Uznesenia 64 - 74/2019 splnené.  

  

Uznesenie č. 75/2020 

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 31. 03. 2020. 
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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. Schválenie viacročného rozpočtu na roky 2020 -2022 

 

     Predniesla Ing. Iveta Geletková, starostka obce a uviedla, že tabuľku v ktorej bolo uvedené 

podľa položiek skutočné čerpanie príjmov a výdavkov za roky 2017, 2018, úprava a skutočné 

čerpanie finančných prostriedkov roku 2019, návrhy rozpočtu na rok 2020, 2021 a 2022  a tri 

scenáre návrhu rozpočtu na rok 2020 ovplyvnené pandémiou COVID – 19, ktorá bude mať vplyv 

na zníženie výšky podielových daní pre obec, dostali poslanci k naštudovaniu emailom. Starostka 

uviedla, že navrhuje schváliť rozpočet na rok 2020 v takom rozsahu ako bol poslancom predložený, 

nakoľko do 31. 03. 2020 boli vyplatené podielové dane v plnom rozsahu s doplatkom z ročného 

zúčtovania za rok 2019 vo výške 2000,00 € a ďalej navrhla upraviť aj rozpočet pre ZŠ s MŠ 

Mlynky – Biele Vody a to v tom zmysle, že sa im poníži nimi požadovaná suma od obce zo sumy 

95 000,00 € na 75 000,00 € vzhľadom k situácii, ktorá vznikla šírením vírusu COVID - 19 

a následným očakávaným výpadkom podielových daní s následnou úpravou rozpočtu obce a školy 

podľa vyvíjajúcej sa situácie. Nakoniec starostka uviedla, že do 31. 12. 2020 budú obci 

zrefundované finančné prostriedky, ktoré obec vynaložila pri odstraňovaní škôd spôsobených  

vyhlásením povodňovej aktivity koncom roku 2019. Tabuľky s navrhovanými rozpočtami sú 

súčasťou zápisnice. Poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 76/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky   

v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 4, § 5, § 7, § 9, § 10 

a 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov po prerokovaní návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022  

 

berie na vedomie 

a) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Mlynky na rok 2020, 

b) rozpočet obce Mlynky na roky 2021, 

c) rozpočet obce Mlynky na roky 2022, 

 

schvaľuje 

a) rozpočet obce Mlynky na rok 2020 v členení:  

 

 Bežný rozpočet 

- príjmy                         465 270,00 € 

- výdavky                      444 412,00 € 

Kapitálový rozpočet 

- príjmy                         150 000,00 € 

- výdavky                      157 500,00 € 

Finančné operácie 

- príjmy                           21 000,00 € 
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- výdavky                        12 060,00 € 

Rozpočet  SPOLU 

- príjmy                         636 270,00 € 

- výdavky                      613 972,00 € 

 

Celkom rozpočet - prebytok    22 298,00 € 

 

b) rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starostka, a to presuny medzi položkami do výšky 

1 000,00 € v jednotlivom prípade, 

 

odporúča starostke 

o vykonaných zmenách rozpočtu informovať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

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. Schválenie vykonania kontroly hospodárenia v ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody 
 

      Ing. Iveta Geletková, starostka obce predložila OZ návrh na kontrolu hospodárenia ZŠ s MŠ 

Mlynky – Biele Vody kontrolórkou obce Ing. Erikou Pamulovou. Starostka ďalej uviedla, že v 

decembri 2019 sme im navýšili rozpočet o 18 500,00 €, ktoré chýbali škole na vyplatenie miezd od 

septembra a už v januári 2020 pán riaditeľ PaeDr. Ing. Jozef Mitra, MBA žiadal  finančné 

prostriedky nad rámec 1/12 rozpočtu a vo februári a v marci 2020 zase. Každý mesiac majú malo na 

vyplácanie miezd i napriek tomu, že na mzdy pedagogických zamestnancov ZŠ prispieva Krajský 

úrad Košice, odbor školstva, ktorý však pri vyplácaní finančných prostriedkov v zmysle zákona na 

rok 2020, berie ako podklad počet deti na škole k 01. 09. 2018, ktorý sa nikdy nezhoduje 

s aktuálnym počtom deti v aktuálnom roku na ZŠ a obec z toho dôvodu musí každoročne vstupovať 

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR do dohodovacieho konania, ktoré sa týka 

dofinancovania hlavne osobných nákladov pedagogických zamestnancov ZŠ. Obec má povinnosť 

v plnom rozsahu financovať škôlku, školskú jedáleň a školský klub detí, pripomenula starostka. 

Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že je potrebné vykonať kontrolu hospodárenia v ZŠ s MŠ 

Mlynky – Biele Vody a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 77/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch  

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

s c h v a ľ u j e 

vykonanie kontroly hospodárenia  ZŠ s MŠ Mlynky – Biele Vody v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Mlynky a 

poveruje  

vykonaním kontroly hlavnú kontrolórku obce Ing. Eriku Pamulovú. 
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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 6. Projekt turistickej infraštruktúry (VÝZVA – MAS_082/7.5/2 – PODOPATRENIE 

7.5) 

 

 Starostka obce Ing. Iveta Geletková k bodu uviedla, že v súčasnosti beží VÝZVA – 

MAS_082/7.5/2 – PODOPATRENIE 7.5, ktorá bola vyhlásená 23. 03. 2020,  je to operačný 

program rozvoja vidieka na roky 2014-2020, na ktorý sú vyčlenené finančné prostriedky z EÚ vo 

výške 30 525,00 €. Vyhlasovateľ výzvy je MAS Miloj Spiš. Pre obec to znamená výstavbu 

informačného prístreška pre turistov vo výške 8 000,00 € z tejto výzvy, na ktorý som si dovolila dať 

vypracovať projekt, poznamenala starostka. Turistický prístrešok by mal stať v parku, kde je detské 

ihrisko oproti Motorestu. Poslankyňa Ing. Iveta Geletková uviedla, že obec by mala vstupovať do 

projektov výhodných pre rozvoj obce a zabezpečiť vypracovanie projektov i napriek tomu, že 

nebudú niektoré projekty dofinancované z finančných prostriedkov EÚ ale môžu byť tieto 

vypracované projekty použité k ich zrealizovaniu v budúcnosti z finančných prostriedkov obce. 

Poslanci prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 78/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

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

schvaľuje 

účasť obce  na projekte turistickej infraštruktúry VÝZVA – MAS_082/7.5/2 – PODOPATRENIE 

7.5, operačný program rozvoja vidieka postavením informačného prístrešku pre turistov na parcele 

vo vlastníctve obce Mlynky. 

 

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. Schválenie žiadosti spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. o splátkový 

kalendár na daň  z nehnuteľnosti na rok 2020   

   
 Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že dňa 31. 03. 2020 podali Lesy mesta Spišská 

Nová Ves s.r.o. žiadosť o splátkový kalendár na daň z nehnuteľnosti na základe doručeného 

rozhodnutia č. 138, v ktorom sme im vyrubili daň z nehnuteľnosti na rok 2020 vo výške 16 423,73 

€. Pán riaditeľ Ing. Ján Novák sa so mnou skontaktoval aj telefonicky a vysvetlil, že sa nachádzajú 

v zlej finančnej situácii, preto žiadajú o splátkový kalendár na štyri splátky po sume 4 105,95 €, 

ktorý samozrejme splatia do konca roka, pripomenula starostka. Poslankyňa pani Horká 
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poznamenala, že by sme im splátkový kalendár schválili s tým, že túto daň splatia do konca roka 

2020. Ostatní poslanci s ňou súhlasili a  prijali uznesenie: 

 

Uznesenie č. 79/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky  

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

5/2019  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a na základe žiadosti 

schvaľuje 

splátkový kalendár na daň z nehnuteľnosti na rok 2020 pre Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o., 

Novoveská cesta 93 4/28, 053 31  Spišská Nová Ves. 

 

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 odmeny poslancovi Obecného zastupiteľstva obce Mlynky Tomáša 

Nováka 

 

        Starostka obce Ing. Iveta Geletková uviedla, že pán poslanec Tomáš Novák sa ako jediný 

poslanec zúčastnil na hasení požiaru na dolných Mlynkoch a hliadkoval tam celú noc. Požiar 

vznikol 19. 03. 2020 na lúke od pána Liptáka Štefana až sa rozšíril do lesa nad ním a pani Dovalovú 

a Kluknavskú. Starostka navrhla odmenu vo výške 200,00 €. Páni poslankyňa Horká poznamenala, 

že či nepreháňa z odmenami pre pána poslanca Nováka. Poslanci v diskusii skonštatovali, že pokiaľ 

niekto poctivo pracuje, tak si zaslúži aj adekvátnu odmenu a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 80/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 

zásad o odmeňovaní poslancov a členov komisií v Obci Mlynky 

schvaľuje  

odmenu pre poslanca Tomáša Nováka vo výške 200,00 € za aktívnu prácu poslanca a za 

vykonávanie prác  pri hasení požiaru podľa príkazu starostky obce. 

 

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 1   x     
Zdržal/a sa 1           x  
Nehlasoval/a 0        
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K bodu  9. Rôzne 

 

 Starostka Ing. Iveta Geletková informovala poslancov o skrátenom pracovnom režime 

obecného úradu, z dôvodu šírenia COVID-19. Pracovníčky vybavujú najnutnejšie požiadavky 

občanov, ako sú overovanie listín a podpisov a vydávanie potvrdení o pobyte.  Platenie daní 

z nehnuteľnosti sa uskutočňuje po telefonickom rozhovore a na základe žiadosti sa vydávajú 

rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a komunálneho odpadu a občania až na základe rozhodnutia 

platia poplatky na účet obce. Do kancelárie vstupujú po jednom s rúškom na ústach, aby chránili 

zamestnankyne obecného úradu.  

 

K bodu 10. Diskusia  

 

 Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch programu. 

 

K bodu 11. Uznesenie  

 

 Uznesenia tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 12. Záver 

 

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

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18:00 h.  

  

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová    

                                                                                       

Overovatelia: Ing. Iveta Geletková, str. 

                        Ing. Miroslava Revajová Vávrová   

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

                                                                                     Ing.  Iveta Geletková    

                                                                                                     starostka obce   


