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Zápisnica

8. zasadnutia obecného zastupitel'stva obce Miloslavovo
konaného dňa 28.09.2017

Milan Bad'anský - Starosta obce,Ing. Eva Cibul'ová - prednostka ocU, JUDr.
Mário Vanc, LL.M. - hlavný kontrolór

Poslanci: Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Gľujbárová, Ing.

Roman Hoľváth, Ing. Pavol Karaba, Mgr. Ľuboš Majer, Milan Matušek
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Ing. Radianska, stavebný úrad Miloslavov' [ng. Neczli, IMTG s.ľ.o.

podl'a prezenčnej listiny

Pľítomní:

Neprítomní/ý:
Ďalší pľítomní/ý/:

Veľejnost':

Návrh pľogramu:

1. otvorenie a určenie overovatel'ov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenie'
2' Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové infoľmácie;

4. lnformácia Starostu o aktuálnom stave investičných projektov obce;

5. lnfoľmácia zo zasadnutia Komisie rozvoja konaného dřn 14.09.2017;

6. Podanie pľotestu pľokuľátoľa voči uzneseniu č' 50 obecného zastupitel'stva zo dřlaŻ1.04.2017;
7 ' Návľh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bľemien (Západoslovenská distribučná, a.s.);

8. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy (VIKINELA s'r.o.);

9. Návrh na uzatvorenie kűpnej zmluvy (rodina Vámošová);
l0. Súhlas so zaradením výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školskýchzariadeni;
ll ' Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti (firma BENMEDIKA, s.ľ.o.)

l2. Návrh ,,Koncepcie rozvoja informačných systémov obce MiloslaVoV";
l3. Informácia o zmene oľganizačnej štruktúry od l. septembraŻ0171'
l4. Vol'ba dočasnej komisie na výbeľ uchádzačov do nájomných bytov;
15. Rôzne;
16. Diskusia;
17. Záveľ

K bodu 1. Otvoľenie a uľčenie oveľovatel'ov zápĺsnice a členov návľhovei komisĺe na uznesenie

Rokovanie oZ otvoril Starosta obce Milan Bad'anský. Privítal všetkých prítomných.
ospravedlnení poslanci: 0

Starosta konštatoval , Že počet prítomných poslancov je 7 a oZ je uznášania schopné

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Karaba, Bc. Ladislav Bučík

Návrhová komisia: Ing. Renáta Bačová, Milan Matušek

Zapisovatel': Ing. Jarmila Grujbárová
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Uznesenie č. 97

Hlasovanie:
zai

protl :

zdrżal sa:
neprítomný lá,il:

proti :

zdrŽal sa:
neprítomný lá,íl

SCHVÁLENÝ PROGRAM RoKovANIA:

l. otvorenie a určenie overovatel'ov zápisnice a členov návľhovej komisie na uznesenie;

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisnic;
3' Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
4' Infoľmácia Starostu o aktuálnom stave investičných projektov obce;

5. Informácia zo zasadnutia Komisie rozvoja konaného dňa l4.09.2017;
6. Podanie pľotestu prokuľátora voči uzneseniu č. 50 obecného zastupitel'stva zo dňaŻ7.04.Ż017;
7. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecných bľemien (Západoslovenská distribučná, a.s.);

8' Návľh na uzatvorenie nájomnej zmluvy (VIKINELA s.r.o.);

9. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (rodina Vámošová);
l0. Súhlas so zaradením výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení;
ll. Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti (firma BENMEDIKA, s.r.o.)
l 2. Návrh,,Koncepcie rozvoja informačných systémov obce Miloslavov";
l3. Informácia o zmene organizačnej štruktúry od l. septembra2017
l4. Vol'ba dočasnej komisie na ýber uchádzačov do nájomných bytov;
l5. Rôzne;
16. Diskusia;
17. Záver

K bodu 2. Kontľola plnenĺa uznesení a úloh zo zápisníc:

Hlavný kontrolór obce informoval oZ o plnení uznesení z ostatného oZ a (ioh zo zápisnice, nezostala
otvorená żiadna úloha, všetky uznesenia boli splnené.

Uznesenie č. 98

Hlasovanie:
za:

7 - Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Grujbárová,
Ing. Roman Horváth, Ing. Pavol Karaba, Mgr. Ľuboš Majeľ' Milan
Matušek
0
0

0

7 - Ing. Renáta Bačová, Bc' Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Grujbárová'
Ing. Roman Horváth, Ing' Pavol Karaba, Mgr. Ľuboš Majer, Milan
Matušek
0
0

0
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K bodu 3. Informácia o stave finančnÝch oľostľiedkov na účtoch obce. ekonomické a daňové
infoľmácie;

Prednostka oboznámila prítomných poslancov s ekonomickýrni a daňovými informáciami' Stavom
prostriedkov na účte obce a výberom poplatku za rozvo1v obci. Príjem z podielouých daní za 9 mesiacov
predstavuje surnu 653 680 EUR, ak vývoj takto bude pokračovat'' v rámci pľíjmov obce dôjde
k pľekročeniu plánovaných výnosov. Poplatky zarozvoj - vyrubených l7 ľozhodnutí v časti Miloslava
vo výške 136 929,6 EUR a v časti AlŽbetin Dvor 45 rozhodnutí vo výške 99 l95,6 EUR.
Ľ. Majer - otázka na fa VIP media v Sume 3500,- EUR za vystúpenie Backwords - nemalo to byt'
sponzoľsky? Starosta uvádza, Že sponzorský príspevokje prisl'úbený, zrea|izu1e sa do konca roku.

Detto otázka na traktor- Starosta uviedol, Že takisto bude príspevok najeho obstaranie.

OÍáZka k plateniu nájomného Simo pastry' S.r.o. , prečo je tam nedoplatok 6000'00 EUR. Pľednostka
uviedla' Že spoločnost' je prevzaIá uŽ inou spoločnosťou, bol dohodnutý splátkový kalendár, nájom je
ukončený k 30.9.20l7, nájomné sa spláca.

Súčasne upozorňuje na skutočnost', Že na stránke obce sú nájomné zmluvy, ktoré neschval'ovalo oZ.
Prednostka uvádza, Že postupujri podl'a nového cenníka nájomného a teda preto to podl'a usmernenia
audítora nepredkladajú na schválenie oZ.
J. Gľujbárovápożiadala hlavného kontrolóra o preverenie stavu a usmernenie úľadu v tomto prípade.

Uznesenie č. 99

Hlasovanie:
za: 1 - Ing' Renáta Bačová' Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ing. Roman Horváth' Ing. Pavol Karaba, Mgr' ĽuboŠ Majer, Milan
Matušek
0

0

0

K bodu 4. Informácia staľostu o aktuálnom stave investičnÝch nľoiektov obce:

Starosta informoval o posune v jednotliqých projektoch obce:

Lesná ul. - rieši sa podklad pľe PD s oDI
x,,
Sípková - riešia sa námietky oDI
Pľechody pre chodcov - pripravuje sa PD
Żelezničnástanica - paľkovisko _ prebieha stavebné konanie, rieši sa odlučovač ropných látok

ŽS _ prístrešok na bicyk|e - pľedloŽená ponuka na prístrešok zacca 5000,- euľ. obec poŽiadala
o zriadenie odberného miesta na elektľinu - po zapojení el' eneľgie sa pripojí kamerový systém.

PľedÍŽenie autobusovej linky - Miloslava - budúci týždeřt bude pľvé ľokovanie S prepravcom - zastávka
by sa urobila na pozemku SPF. Ak by Slovak lines vyjadril súhlas, obec podá Žiadost'na SPF
o prenájom/odkúpenie pozemku

Školste ihrisko - areá| ZŠ _ pripravuje sa podklad pľe ihľisko a gumové podloŽie pod hracie prvky
Parkovisko pred ZŠ a MŠ - návrh bol zadaný projektantovi na spracovanie PD, predbeŽne prerokované
s ODI
Telocvičňa - v rámci ÍejÍo výzvy obec nezvládne dofinancovanie, pretoŽe príspevok nie je vysoký
a celkový náklad na telocvičňu je cca 500 tis' EUR; počkáme na druhé kolo ýziev
Cyklochodník AD - Mil: k realizovanému zameraniu cyklochodníka sa spracúva PD

proti :

zdrżal sa:
neprítomný lá,íl
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Streetworkové ihrisko miestna časť Miloslava - pouŽije sa príspevok BSK a časť ihriska sa bude
realizovať z poplatku zarozvoj

Pľevádzka Slovenskej pošty - v rámci územného konania boli od účastníkov konania vznesené námietky
proti tomuto zámeru od obyvatel'ov okolitých domov, takŽe investor od tohto zámeru odstúpil. obec bude
hl'adat'iné riešenie.

Náhradná telocvičňa MŠ _ systém qýmeny kotlov za tepelné čerpadlá je moŽný, ale musí sa zatepliť
stľecha budovy ( na existujúcu strešnú izoláciu by sa poloŽila tepelná izolácia )' treba pripľavit' návrh
technického ľiešenia

Ľ' Majer - infoľmoval k ihrisku na Miloslave . Z požadovaných 9000 sme dostali len 1350,- EUR;
podklady terazodovzdal p' Sitiaľovi' Starosta uviedol, Žeje potrebné spracovat'technické ľiešenie celého
ihriska, aby sa mohli obstarať jednotlivé komponenty a prvky, pretoŽe existujúci návrh nie je postačujúci.

Ľ. Majer - informuje sa, či treba súhlas oZ aj naŽiadosť o napľ. ľealizáciu rozvodu vody v areáli MŠ -
pretoŽe riaditel'ke MŠ obecný úrad odpísal , że zvel'ad'ovanie majetku obce podlieha schval'ovaniu v OZ.

J. Gľujbárová uviedla, Že je potľebné rozlišovať medzikompetenciami oZ a starostu s obecným úľadom.
Y zásade žiaden zásah do majetku obce sa nemôŽe realizovať bez predchádzajúceho súh|asu obce a sjej
vedomím, pretoŽe obec majetok poisťuje a zodpovedá zajeho bezpečnú pľevádzku. Týka sa to aj

prípadného inventáľu, zariadenia - obec musí najskôr súhlasiť s prevzatím tohto majetku do správy,
preveriť jeho sÍav a až potom sa môŽe takýto majetok prevziať a pľeviest'do majetku obce darovacou
alebo inou zmluvou. oZ zasÍupiÍel'stvo odsúhlasuje koncepčné záležitosti a zmluvy týkajúce sa prevodu
majetku.

Uznesenie č. 100

Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík' Ing. Jarmila Grujbárová,

Ing. Roman Hoľváth, Ing. Pavol Kaľaba, Mgľ. Ľuboš Majer, Milan
Matušek
0

0

0

proti :

zdržal sa:
neprítomný /á,í/

K bodu 5. Informácia zo zasadnutia Komisĺe ľozvoia konaného dňa 14.09.2017:

Pľedsedníčka KROM Ing. Bačová informovala o progľame zasadnutia komisie - komisia diskutovala
o prioritách v rámcijednotlivých projektov obce a o potrebe zač,atiaprípravy zmien a doplnkov ÚP obce
Miloslavov. K tomu bodu bol prizvaný aj zástupca stavebného úradu - Ing. Radianska.

Ing. Radianska zo stavebného úradu poukázala nato, że v pľaxi sa ukazuje, Že počas územných konaní
technických infľaštľuktúr nie je uŽ moŽné v dostatočnej mieľe ovplyvniť optimálne funkčné vyuŽitie
a organizáciu územia, najmä dopravné riešenie. Ak územný plán teoreticky uvažoval s integľáciou
základnej občianskej vybavenosti v obytných uzemiach, v skutočnosti sa navrhujú len objekty na
bývanie. Developeri prirodzene tlačia na čo najväčšiu zastavanosť s monofunkciou bývanie a značne
absentuje zložka občianskej vybavenosti. Vo viaceých prípadoch sa ukazuje potreba spracovania
územného plánu zőny (spodrobnenie a skonlcretizovanie vybranej čąsti územného plánu). Z obytných
űzęmí rozvojoqých zámerov, ktoré sú doteľaz zaradené do územného plánu užnezosÍźrya vel'a moŽností
tento stav zlepšit'a preto sti územné plány zőn o to dôleŽitejšie.
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Momentálne prebieha realizácia technickej infraštruktúry na základe vydaných stavebných povolení v
miestnej časti Miloslava, okolo kruhového objazdu (lokality RZ 16 aRZ 18, RZ19)' v dôsledku čoho sa
očakáva vel'a územných a stavebných konaní na vel'ký počet objektov - rodinných domov aj bytoých
domov.

Lokalita rozvojového zámeru RZ 13 je rozdelená na 4 časti - 4. etapy. ZÍoho je uŽ pre etapu
RZ13l1'eÍapa vydané stavebné povolenie na technickú infraštľuktúru a komunikáciu amomentálne
prebieha výstavba. Na časť RZ 13/ I[' etapa je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby na technickú
infľaštľuktúru a komunikácie a tieŽ na objekty rodinných domov. Pľe etapy RZl3lIll. aRZl3lIY
prebiehajú űzemné konania. Sú vydané územné rozhodnutia na technickú infraštruktúru pre časť plochy
rozvojových zámerov RZ ll aRZ 12.

Lokalita RZ 6 je už vybudovaná aj s obsluŽnou komunikáciou C l v zmys|e územného plánu. V lokalite
RZ 8 bolo prerušené űzemné konanie, pretoŽe neboli dodrżné podmienky územného plánu. Ďalšie
územné konanie v RZ 8 prebieha.

V lokalitách RZ 7 aRZ 9, RZ10 zatial' nebol podaný návrh na územné konanie' preto by bolo ešte vhodné
vypracovat' űzemný plán zőny'

Bolo by vhodné zadat' spracovanie územného plánu zőny pľe RZ ll, najmä z dôvodu, Že v tejto zőne je
v ÚpN vymedzená plocha pre občiansku vybavenosť, s optimálnou dopravnou obsluhou v nadväznosti
na plánovaný kruhový objazd a pod. Vymedzená plocha na občiansku vybavenosť v územnom pláne
v RZ l1 by bola vhodná napr. na rnýstavbu väčšieho objektu s obchodnou vybavenost'ou a službami
(s dobrou dopľavnou dostupnosťou pri hlavnej ceste).

IJzemný plán zőny by bo vhodný aj pre lokality RZ 3 aRZ 4 ( aĺeźil na konci Čerešňovej - pľi bývalom
druŽstve ). Respektíve je potrebné zahľnűť rozšírenie tejto zóny v Územnom pláne zmeny a doplnky, z
hl'adiska optimálnej urbanizácie uzemia je nevhodne táto zőna v doÍeraz platnom územnom p|áne
ohraničená hľanicami areálu bývalého družstva.

Riešením je aj vypracovanie urbanistických štúdií, ako územnoplánovacích podkladov pred spracovaním
územného plánu, ktoľé by sa preniesli do aktua|izźrcie |Jzemného plánu. Urbanistické štúdie by mohli
slúŽiť na pľeverenie koncepčnej urbanizácie obce v zmysle vyváŽeného rozdelenia funkčných plôch' na
vyhl'adanie moŽností na umiestnenie areálu základnej školy, škôlky a ostatných potrebných objektov pre
dynamicky sa rozrastajúcu obec.

Uľbanistická štúdia môŽe byť územnoplánovacím podkladom daného űzemia a nemusí sa potom robiť
územný plánzőny, pretože sa regulatívy pľenesú do rizemného plánu.

Ing, Radianska uviedla, Že čo sa týka územných plánov zón - v našom ÚP sa podmienka územných
plánov zőn nenachádza.

J. Grujbárová - požiadala o informáciu ohl'adom diskutovaného zámeru pľípravy územných plánov zón -
aj s ohl'adom na aktualiztlciu územného plánu - kde by to malo v tejto etape ýznam. Ing' Radianska
uviedla, že význam by to malo hlavne pre zőny RZ 7, 9 a l0 _ mohlo by to íst' súbežne s aktualizáciou
UP.

Následne sa poslanci v diskusii vyjadrili k potrebe aktualizácie územného plánu obce, ktorej ciel'om by
mali byt ýlučne záležitosti dôleŽité pre d'alší rozvoj obce, prepojenie oboch miestnych častí' posilnenie
občianskej vybavenosti a pľesnejšie vymedzenie regulatívov. Vzhl'adom k tomu, že ide o dlhodobý
proces'je potrebné začať s prípravou podkladov, zadaniaa r4ýberom obstarávatel'a a spracovatel'a.
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J. Gľujbárovź, - ie uŽ čast' Űzemný plán obce upravená na web stránke tak, aby bola zrozumitel'ná pre
návštevníkov stránky - t.j. UP Ż009 a osobitne jeho dve následné Zmeny. Starosta _ ešte nie, lebo sa
pľeklápa stará webová stľánka na novú, urobí sa to v rámci tohto procesu.

Ľ. Majer - poŽiadal o vyjadľenie, či bola komisiou vykonaná priorizácia projektov obcę. J. Grujbárová
uviedla, Že komisia prediskutovala jednotlivé projekty a uľčila priority - sú uvedené v tabul'ke, ktorú
obdrŽal kaŽdý poslanec ako prílohu k zápisnici KROM.

Uznesenĺe č. 101

Hlasovanĺe:
za: 7 - Ing. Renáta Bačová' Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ing. Roman Horváth, Ing. Pavol Kaľaba' Mgľ. Ľuboš Majer, Milan
Matušek
0

0

0

Uznesenie č.102

Hlasovanie:
ZA:

proti :

zdržal sa:.

neprítomný lá,í/

pľoti :
zdržal sa:
neprítomný lá,í/

7 - Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jaľmila Grujbárová,
Ing. Roman Horváth' Ing. Pavol Karaba, Mgr. Ľuboš Majer, Milan
Matušek
0

0
0

K bodu 6. Podanie pľotestu pľokuľátora voči uzneseniu č. 50 obecného zastunĺtel'stva zo dňa
27.04.2017t

obci bol dňa7.8.2017 doručený pľotest prokurátoľa okľesnej prokuratúry Bratislava III čj. Pd
133l17ll l03 - 4 voči uzneseniu oZ č,. 50 zo dňa Ż7 .04.Ż0l7 . Prokurátor Žiada predmetné uznesenie
zrušiť alebo podl'a povahy veci zmeniť.

Hlavný kontrolór uviedol- problematické pre prokurátorku bolo, že oZ špecifikovalo postup' ktorý má
Starosta uplatnit' - možnosti: vyhovie Sa protestu, vyhovie sa čiastočne alebo sa nevyhovie.odpoľúča
vyhovieť prostestu čiastočne úpravou uznesenia. Vzhl'adom nato, že spľávu hlavného kontrolóra
nenapadá, svoje závery vo veci preverenia pľiebehu výberového konania na funkciu riaditel'ky mateľskej
škôlky povaŽuje za relevantné'

Ľ. Majer -dávado pozoľnosti vyjadrenie prokurátorky na podnet p. Babčaníka, ktoý napadol uznesenie
oZ č'53 z 1.6.2017 a żiadal ho zrušiť, pričom citoval vyjadrenie z tohto protestu, ktoľé pľokurátorka
uviedla nad rámec preskúmavania zákonnosti napadnutého uznesenia - a to, Že kontľola priebehu volieb
rady školy nespadá do právomoci hlavného kontrolóra obce' Takisto vyslovenie neplatnosti ýberového
konania nespadá do kompetencie h|avného kontrolóľa a ani oZ.
J. Grujbárová uviedla, že prokurátorka podnetu p.Babčaníka voči uzneseniu č. 53 nevyhovela a odložila
ho ako nedôvodný a súčasne upozornila, Že predmetom rokovania dnešného oZje protest prokurátora
voči uzneseniuoZč.50 zo dňa 27.4.2017, preto požiadala,aby sa poslanci venovali schválenému bodu
pľogramu. Uviedla svoj názor, Že oZ daným uznesením podl'a nej nepľekročilo v Žiadnom prípade svoje
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kompetencie a vo veci ani priamo a ani nepriamo nerozhodovalo - Staľosta mohol slobodne a v súlade so
svojimi kompetenciami uplatnit'postup, ktoý povaŽoval v danom prípade za optimálny.
R' Bačová uviedla, Že v tomto prípade ide o čisto formalistický prístup, pľetoŽe sa nerieši podstata veci a
nedostatky, ktoľé sa vyskytli v procese výberového konania riaditel'ky a vol'by rady školy. Takisto sa
domnieva, že oZ neprekročilo svoju kompetenciu.

Uznesenie č. 103

Hlasovanĺe:
ZA: 5 - Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jaľmila Grujbárová,

Ing. Pavol Karaba' Milan Matušek
l - Mgľ. Ľuboš Majer
l - Ing. Roman Horváth
0

proti :

zdržal sa:
neprítomný lá,íl

K bodu 7. Návľh na uzatvoľenie zmluvY ozľiadení vecnÝch bľemien (Záoadoslovenslľá
distľibučná. a.s.);

Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná' a.S., Čulenova 6, 8l6
47 Bratislava, IČo: 36361 5l8 na parcele obce č. 158/5, LV č.44O, ovýmere 3578 m2, katastrálne
rizemie Miloslavov z dôvodu stľpiet' bezodplatne vecné bremeno na zaťaŽenej nehnutel'nosti v celom
rozsahu zriadenia a uloŽenia elektroenergetických zariadeni. Ľ. Majer požaduje, aby priloŽené mapky boli
zretel'nejšie, sú malé aťažko sa v nich oľientuje.

Uznesenie č. 104

Hlasovanie:
za: 7 -Ing' Renáta Bačová' Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jaľmila Gľujbárová,

Ing. Roman Horváth, Ing. Pavol Karaba, Mgľ. Ľuboš Majeľ, Milan
Matušek
0

0

0

Ií }rnĺ|.. Q N.ít'řlr nn rrzoŕrrn -.<i^__^: --l''.'.'/"ĺ/ILĺ]\Itrrr A - _^\.ľenIe

proti :

zdrŽal sa:
neprítomný lá,íl :

Uznesenie č. 105

Hlasovanie:
za:

protl :

zdržal sa:
neprítomný lá,íl

Návľh nájomnej zmluvy na pozemok obce parc. č.514l2,Lv č.440, katastrálne územie Miloslavov,
o qýmere l 863 m2 za účelom vybudovania vodovodného potrubia DN l00 so spoločnost'ou VIKINELA
s.r.o.' Lesná 550, 9o0 42 Alżbetin Dvor, IČo: 46001263 na dobu 36 mesiacov zacenlnájmu l euľo za
celú dobu nájmu.

7 - Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Grujbáľová,
Ing. Roman Horváth, Ing. Pavol Karaba' Mgľ. Ľuboš Majer, Milan
Matušek
0
0

0
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K bodu 9. Návľh na uzatvorenie kúpnei zmluvv (ľodina Vámošová):
Návľh kúpnej zmluvy medzi obcou Miloslavov a Máriou Vámošovou, Miloslavov 2l2, Ladislavov
Vámošom. Palmová 137l22,85l l0 Bľatislava, Marianou Lisou, Miloslavov 212 aMarićlnom Vámošom,
Miloslavov212napozemokpodmiestnukomunikáciuatopar. ć''l33175-ornápôdaovýmere681 m2

v k. ú. Miloslavov. K mateľiálu bolo prijaté uznesenie č. 94l20l4, ale vzhl'adom k tomu, Že na jedného
z majitel'ov bola podaná exekúcia nemohol sa realizovat' návľh na vklad, pľeto Sa zmluva predkladá
v tejto forme.

Uznesenie č. 106

Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ing. Roman Horváth' Ing. Pavol Karaba' Mgľ. Ľuboš Majer, Milan
Matušek
0

0

0

L lr^Á'' ĺn Ś'ihl-.

proti :

zdržal sa:
neprítomný lá,íl

pľotl :

zdržal sa:
neprítomný lá'íl

so zaradením škol.'J'Á-:_^i -l'^i ;^'lÁl_^ 'l^ -:^ŕ^ xl'Al _ xl'^l-l'-''^l. -_-:^.l^_í.

Pri výstavbe zŠ bola zriadená avšetkými orgánmi schválená výdajňa školskej jedálne. obec poŽiadala
MS SR o zaradenie výdajnej školskej jedálne v základnej škole do siete týchto zariadení. K zaradeniu
bude potrebné pripraviť VZN.
Ľ. Majer poŽiadal o vyjadrenie' či takýto úkon a postup je platný, ked' je potrebné prijať VZN' Hlavný
kontrolór uviedol' Že tento postup je moŽný, VZN bude v konečnom dôsledku prijaté, len sa uľýchli
administratívny pľoces na MŠ SR.

Uznesenie č. 107

Hlasovanie:
za'. 7 - Ing. Renáta Bačová' Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Gľujbárová,

Ing. Roman Horváth' Ing. Pavol Karaba, Mgr. Ľuboš Majeľ, Milan
Matušek
0
0

0

K bodu 11. Zmluva o vvkonávaní zdravotnei posudkovei činnosti (Íirma BBNMEDIKA. s.ľ.o.)
Návrh zmluvy na vykonávanie zdravotnej posudkovej činnosti pre odkázaných občanov obce Miloslavov'
Doteraz to bolo zabezpečené cez Fo - lękára, od začiatku roku sa zabezpečuje cez s.ľ.o. , čím obec šetrí
na nákladoch za odvody. L. Bučík doplnil, Že ide o spoločnost', ktoľá vykonáva s|uŽby aj pľe RuŽovú
záhradu, o.z.
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Uznesenie č. l08
Hlasovanie:
za:

protr :

zdržal sa:.

neprÍÍomný lá,íl

proti :

zdržal sa:
neprítomný lá,íl

7 - lng. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík' Ing. Jaľmila Grujbárová,
Ing. Roman Horváth, Ing. Pavol Karaba' Mgr. Ľuboš Majer, Milan
Matušek
0

0

0

K bodu 12. Návrh ..Koncencie ľozvoia infoľmačných svstémov obce Miloslavov":
Na základe záverov kontroly NKÚ ( protokol 12.6.2017 ) v obci obecný úľad v spolupľáci s správcom
siete pripravil návľh koncepcie rozvoja informačných systémov obce v súlade s ustanovením zákona č.
275lŻ006 Z.z. Následne bude predloŽená úradu podpredsedu vlády SR azapracovaná v Meta IS. Pľizvaný
host'_ p.Neczli ( spoločnost' IMTG s.r'o.) objasnil podstatu koncepcie, následne sa spracuje do META IS
Zoznam všetkých sluŽieb, ktorý obec bude poskytovať' vrátane koncových sluŽieb. Pri rozširovaní sluŽieb
je potrebné KRIS vŽdy aktualizovat'.
R. Bačová sa opýtala na postup zavedenia sluŽieb - momentálnę sa zavádza minimá|ny štandard, pľe túto
etapu to postačuje. Výhodou je, Že samospráva si môŽe koncepciu schval'ovať na OZ a len predkladať
úľadu.

Uznesenĺe č. 109

Hlasovanĺe:
za: 7 - Ing. Renáta Bačová, Bc' Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ing. Roman Hoľváth, Ing. Pavol Kaľaba, Mgr. Ľuboš Majer' Milan
Matušek

proti :

zdržal sa:
neprítomný lá,il

K bodu 13. Infoľmácia o zmene oľeanĺzačnei štľuktúľv od 1. septembľa 2017;
Prednostka informovala oZ ovykonanej zmene oľganizačnej štruktúry obecného űradu od 1.9.2017 -
vytvorenie miesta vedúceho správy majetku, zqýšenie počtu pomocného personálu a zvýšenia počtu
Zamestnancov v základnej škole v zmysle príslušných normatívov. Celkoý počet zamestnancov obec je
momentálne 70.

Uznesenie č. 110

Hlasovanie:
za: 7 - Ing' Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík, Ing' Jarmila Grujbárová,

Ing. Roman Horváth, Ing. Pavol Karaba, Mgľ. Ľuboš Majer, Milan
Matušek
0

0
0

0

0

0
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I( hnĺlll ĺ4 Vnl'hq ĺlnřłsnai lłnmisip ĺ,{hpľ uchádzačov do náinmnÚnh hvŕnv.na
Z dôvodu ukončenia nájmu v dvoch nájomných bytov obce v miestnej časti AlŽbetin Dvor ku dňu:
30. l l .20l 7 je potrebné v zmysle VZN č' 1l20|Ż menovat' dočasnú komisiu na výber budúceho nájomcu
Zo Zoznamv uchádzačov vedeného na obecnom úrade obce. obec úľad momentálne aktualizuje údaje
jednotlivých Žiadatel'ov. Návrh členov dočasnej komisie: Ladislav Bučík' Dana Šurková, Roman Horváth.

Uznesenie č. 111

Hlasovanĺe:
za:

protl :

zdržal sa:.

neprítomný lá,íl

7 -Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Jarmila Gľujbárová,
Ing. Roman Horváth, Ing. Pavol Karaba, Mgr' Ľuboš Majer, Milan
Matušek
0

0

0

K bodu 15. Rôzne
l . Ľ. Majeľ - v celej obci sú popri cestách rôzne roxory a kamene, ktoré si tam dávaj ú niektorí

obyvatelia na verejné priestory pred svojim domom, treba upozoľnit'majitel'ov domov, Že zasahujú do
majetku obce, poŽiadal oU o riešenie situácie' pľetoŽe je to nebezpečné z hl'adiska premávky.
R. Horváth podporil tento návrh, pretoŽe predmety ohľozujúce bezpečnosť cestnej premávky musia byť

odstránené.
Ż. Ľ. Majer poŽiadal v zmysle záverov KROM' aby bola zverejnená výzva ohl'adom prípravy
vianočného čísla spravodajcu, aby sa do prípravy článkov mohla zapojiť šiľšia verejnosť.
J. Grujbárová za redakčnú ľadu spravodajcu uviedla, Že ýzva na predkladanie článkov je zverejnená na
webstránke obce spolu s emailovou adresou, na ktorú sa môžu posielat'prípspevky do časopisu.
Ľ. Majer takisto požiadal oÚ o vysvetlenie, prečo došlo zaroky Ż015 _ 2017 medziročne o zvyšenie
nákladov na sluŽby gľafika a tlače, pričom počet výtlačkovje ten istý ( l300 ). Úrad pripraví poslancovi
vyjadrenie.
3. J. Grujbárová informovala o príprave systému integľovanej dopravy s využitím a zapojením linky
Regio jet, plánovaný teľmín je l.1.2018' PoŽiadala obecný úrad, aby za obec Miloslavov zaslal v ľámci
výzvy na pripomienkovanie cestovných poriadkov pľipomienku týkajúcu sa poŽiadavky na zosúladenie
časov príchodov a odchodov autobusového prepravcu s RegioJet, pretoŽe obyvatelia miestnej časti
Miloslavov nemôžu vyuŽívat'na svoj presun na ŽS autobus, ked'že spoje sa na seba nenadväzujú. Tým
by sa zniŽil aj počet áut a bicyklov na ŽS'
4. P. Karaba uviedol, Že počas leta vyhynulo v obci ccaŻ5 stromov' poŽiadal oŰ o zabezpečenie
posudku, odboľnej obhliadky a následne prípadného obrezu alebo výľubu Stromov.

K bodu 16. Dĺskusia

l. občan obcę J. Bakošová poŽiadala o informáciu' či by sa aj do MŠ v Miloslavove nemohli dat'
obdobné podloŽky pod hracie prvky ako v AD. Poslanci sa vyjadrili kladne, obecný úrad pľeskúma
moŽnosti, či by sa to dalo stihnút'ešte do konca roka, lebo najskôr sa musí dokončiť areźi v Zś.

2. J. Bakošová mala otźnku k úpľave Úp - e ĺ nie je obava, Že bude tlak občanov na nárast funkcií
bývania. Poslancijej vysvetlili, Že určite áno, ale zámeľ zadania územného plánu bude qýlučne
riešenie problémov rozvoja obce a potreby doplnenia a presnejšieho určenia regulatívov občianskej
vybavenosti.
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K bodu 17. Záveľ

Zasadnutie oZbolo ukončené o 20.00 hodinę.

Zapísall(a\: Ing. Jaľmila Gruj bárová

Milan

starosta o

Ing. Eva Cibul'ová

pľednostka ocÚ

Oveľovatelia:

Ing. Pavol Karaba

Bc. Ladislav Bučík

Prílohy: l xtabul'ka Stav obce k28.9.20t7

TL





Program projektov obce Miloslavov na roky 2017 -2019_28092017

termin Názov proiektu lp.iorit" Stav
tuonao
!nákladov Financovanie

lŕoolel
louce Ďalší postup lvysuetlenie - popis

Doprava

2017-2018
AD - Lesná ul.- rozŠírenie cesty a
chodník 1 zadané spracovanie PD 32 000 investĺcia obce '100,00%

rleŚl sa s oDl PD ( kvoli zÓne RZ 9 )

ohl'adom vziazdu na Lesn
2018 AD - oprava Cereš ová ulica 2. zamer 10 000 investĺcia obce 100,00% obstarat'sluŽbu

2017 Mil. - ul. Šípková - dobudovanie 3.
po(lané staVebné
povolenie 65 000 soonzorskv

2017 -2018
Prechody pre chodcov AD 3ks, Mil
2ks

4.

zadané spracovanie PD 35 000

moŽnost'
financovania z VUC,
50% podiel obce s0.00%

po obdrŽaní PD prĺprava
realizácie

AD: ZŠ, MŚ' autob.zastávka' Mil:MŚ
Lip.nám.

2017 -2018 Parkovisko áut - ZS stanica AD
5.

stavebné konanle na
popise na SU Rovinka,
realizácia na dve etapv 110 000 dotácia ? 10.00%

príprava realizácie l.etapy,
terénne pravy rieši sa odlučovaČ ropnÝch látok

2018 Mil - ul. Cintorínska _ vvbudovanie
6. zámer ( identifikácia

vlasntíckych vzt'ahov ) 80 000 spozorsky
rokovanie z častnen ch strán - rieši sa
kanalizácia a cesta- september 2017

2017 Stoiisko bicyklov ŻS 7
stojany na bicykle
hotové' stíp na prĺpoiku 3 000

investícia obce,
sponzor 8Oo/o

prístrešok na bicykle v
prĺprave, montáŽ kamery

2017-2018 Nedorobkv ciest(napr. JuŽná, 3 ks) I
zameranie Borovicová
ul.hotová 12 000 obec a spolu čast' 50,00%

2018
PredÍŽenie linky SAD Miloslava,
vybudovanie zastávky 9 zamer

oslovit' SAD s poŹĺadavkou'
Vytypovat' miesto na zastávku

nov kruhov objazd vytvára moŽnost'
pre otočisko autobusu

2017
AD - orechová ul - prava povrchu .

nová asfaltová vrstva proiekt zrealizovaní] sponzorsky spolupráca obce a obyvatel'ov

2017-2019
KriŽovatka DL-Mil-Studené' mimo

obce Miloslavov BSK

zámer, rokovania s
VUC, dopravnou
políciou; list MV k
rieŠeniu kriŽovatky VUC - BSK

nie je v
kompetenci
i obce

ziadosť na BSK ohl'adom
realizácie svetelnej signalizácie
v zmysle listu PPMV - DP
odoslan

na BsK schväleni, zamer kruhového
objazdu' pripravuje sa PD, ako dočasné
riešenie sa navrhuje svet'signalizácia v
Špičke

Skolstvo

2017 - 2018 Viacrjčelové ihrisko - ZŠ - r]prava

9ldĺlt puudlly v oLoT
neuspel, obec pripravuje
zemné práce 40 000 dotácia 10%

zemné práce, príprava podania
nového grantu

2017 -2018 Dielne do ŽŠ
2 projekty predloŽené'

realizácia na 2 etapv ŠR na Školu 15o/o

pripomienky k PD a návrhu
riešenia 2 ks kontainerov - prístavba k ZŚ



Nové parkovisko pred ZŠ a MŠ 3 doručené technické
riešenie17-2018 45 000 k dotáciis at' nie PD

2017-2019

2017 Náhradná telocvičria + herria MŠ

4. zámer, hotov
energetick\i audit budovy 45 000 obec a sponzor 60%

pripravit' techn|cké rieŠenie a
začat' s upravami vonk.a
vypratanie vn tra, návrh
izolácie strechy

rekonštrukcia byivalého skladu uhlia MŠ
(8x'ĺ6m)

2018 Rozśírenie v'ídaia stravy ZŠ 5
tehcnick návrh riešenia
hotov '10 000 obec 100%

2018-2019 Telocvičria-hala v areáli ZŠ-MŠ
6

št dĺa hotová, cenová
ponuka na konŠtrukciu
predloŽená 380 000 dotácia MŚWaŠ 10%

príprava PD a projektu na
vrizvu (18x40m2) pripravujti sa V\izvy na Šport -2.kolo

2017 Úprava ihrĺsk, zavlaŽovanie zrealizované V MŚ AD dokončiť ZŚ
zavraz.system, uprava povrcnov poo
hracĺmi prvkami

2017 Novli zbernÝ dvor 1 26.4.2017
realŻacla sa zacala . KU

897 000 5% podiel obce 5o/o podl'a harmonogramu
pnprava na prevaozKu, prevadzKovy
poriadok

2017
vyvoz oopaoov, premrestnenre
kontajnerov zrealizované

Đpon -

rekreácia

Cyklochodník - prepoienie obcí 1 Zameranie hotové 25 000 obec, sponzor 5oo/o

oslovrt' vlastniKov pozemKov,
zadat'spracovanie PD š.2,7 m _ asfalt

2017 Streetworkové cvičisko Miloslava 2. proiekt na areál 15 000 obec, VUC 900
pripravit' návrh prvkov na
cvičenie

2018 opravy umelei trávy ihriska RSC 3. pripravuje sa relizácia 6 000 obec, BFZ EO/

2017-2019 Cyklochodník za Kačínom 4. zadané zameranie 10 000 obec lOOo/o po zameraní zadat' PD Š.2 m - Šotolina

2017-2019 Revitalizácia areálu RSC AD 5. pripravuje sa náVrh obec 100%
posudenre navrhu, rozpocet
nákladov

2017
KeKonstruKcra oelsKeno tnnsKa
RŚc projekt zrealizovan sponzor

ostatné

2018
vyzva zvl ĺ 

'
spolu čast'obce 10%

oopracovar polreone pooKraoy
podl'a v zvy zatial' nesphiame kritériá v'ízvyZateplenie budovy OU AD 1 energ.audit, projekty

2018 Stavebné Úpravy oU AD 2. arch.šttidia hotová obec 1O0o/o

zaoal spracovanle ľ'U a
v kazu v mer

zvysenre pocru Kanceranr, presun
podatel'ne na prĺzemie

2018 Prevádzka Slovenskei ooštv .a. s. V

3.

roKovanta so 5l-
spešné' prejavili

záujem o prevádzku v
obci

investĺcia Slovenská
pošta, a.s.

nie je v
kompetenci
i obce

V spolupráci so SP, a.s. nájst'
vhodné miesto na umietnenie
prevádzky

Nie je v kompetencii obce, záVisí od
SP. a.s.

2o1 ĺ-2o1E Komunltné centrum - oprava 4. prlprava náVrhu obec 1UO% zaleprenre, oprava ooKVapov

-

-

IEEM

dotácia 1350 z BSK' zmluva na



pozemkov pod bytov mi
AD, MiI. zameranie AD hotové5.2018 obec lOOo/o BD Miloslavov na

2018 Cintoríny AD' M

6.

upravila sa ptocna na
cintoríne M, cintorín AD
aŽ po dokončení
zberného dvora obec 100o/o

kolumbárium, opravy terasy, plota,
revitalizácia pozemku po doÖasnom
zbernom dvore




