
Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov, 

konaného dňa 26. júna 2018

Prítomní: Milan Baďanský - starosta obce, Ing. Eva Cibuľová - prednostka OcÚ,

Poslanci: Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Pavol Karaba, Ing. Roman
Horváth, Mgr. Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík
Ďalší prítomní: 

Neprítomní/ý/: 
Verejnosť:

PaeDr. Alena Jančeková, riaditeľka ZŠ, Bc.JasminaNasariková, riaditeľka MŠ

Milan Matušek
podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenie;
2. Informácia o výsledkoch prijímacieho konania detí do Materskej školy Miloslavov a do prvého 

ročníka Základnej školy Miloslavov pre školský rok 2018/12019 za účasti riaditeľky ZŠ a riaditeľky 
MŠ;

3. Záver

K bodu 1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenie:

Rokovanie OZ otvoril starosta obce Milan Baďanský. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášaniaschopné.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Karaba, Ing. Roman Horváth
Návrhová komisia: Ing. Renáta Bačová
Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová

Ľ. Majer navrhuje doplniť nový bod 3) programu OZ: 3. Diskusia a bod Záver sa prečísluje ako bod 4.

Uznesenie č.41

Hlasovanie:
za:

proti : 
zdržal sa : 
neprítomný /á, í/:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenie;
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2. Informácia o výsledkoch prijímacieho konania detí do Materskej školy Miloslavov a do prvého 
ročníka Základnej školy Miloslavov pre školský rok 2018/12019 za účasti riaditeľky ZS a riaditeľky 
MŠ;

3. Diskusia;
4. Záver.

Starosta obce úvodom informoval o doručenej žiadosti troch poslancov: Ing.Renáta Bačová, Bc.Ladislav 
Bučík a Ing.Jarmila Grujbárová o zvolanie OZ k téme stavu počtu prijatých detí do MŠ a ZŠ a výhľadovo 
aj na ďalší školský rok.
Ďalej uviedol, že obec Miloslavov, poslanci obecného zastupiteľstva v obidvoch volebných obdobiach 
urobili viac, ako sa dalo a mohlo očakávať a viac, ako sa javili a boli možnosti, čo sa týka základnej a 
materskej školy.
Od prvej rekonštrukcie materskej školy (omietky, statické zabezpečenie, rozšírenie kapacity,
rekonštrukcia kuchyne, jedálne, postupné budovanie vonkajšieho priestranstva v areáli školy a škôlky), 
stavby pavilónov základnej školy, nových tried materskej škôlky, obec nič nezanedbala a záujem 
a starostlivosť o kapacity a zariadenie školských zariadení v Miloslavove bola a je ďaleko vpredu 
a nadštandartná pred ostatnými obcami v našom susedstve. Zároveň je nevyhnutné konštatovať, že obec 
nie je iba škola a škôlka a nemôže byť sústredená pozornosť iba na tieto dve súčasti obce z mnohých, 
z ktorých sa obec skladá a úlohy, ktoré musí plniť.
Súčasný nedostatok miest v škole a škôlke nevznikol nečinnosťou obce, to treba osobitne zdôrazniť,
ale prílevom obyvateľov, kde je nemožné predpokladať v akej štruktúre sa obyvateľstvo do obce
nasťahuje.
Obec vynaložila maximálne úsilie na zabezpečenie miest v škole a škôlke a finančne takmer vyčerpala 
obec, kvôli riešeniu situácie v školstve v minulých rokoch.
Nedostatok miest v materskej škôlke nie je mimoriadny prípad obce Miloslavov, ale celoslovenský 
problém spôsobený nadmernou migráciou obyvateľstva do nášho regiónu.
Primeranú pozornosť je potrebné venovať aj iným oblastiam života obce a obyvateľom, ktorí už 
nepotrebujú využívať školské zariadenia. Treba sa objektívne pozrieť na obec ako na celok a rovnomerne 
rozvíjať všetky oblasti života obce.
Súčasne sa poďakoval poslankyniam a poslancom Obecného zastupiteľstva za odvážne rozhodnutia 
v minulosti, ktoré sa týkali školstva a tiež všetkým, ktorí majú triezvy pohľad na súčasnú situáciu 
a zdôraznil, že spoločnými silami sa nájde pomocné riešenie, ktoré bude zohľadňovať aj všetky ostatné 
potreby obce.
J.Grujbárová za skupinu poslancov v krátkosti uviedla dôvody žiadosti o zvolanie zasadnutia OZ, ktoré 
vyplynulo z diskusie na ostatnom zasadnutí OZ, kde sa na poslancov OZ obrátili matky detí, ktoré 
obdržali rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do MŠ. OZ nebolo informované o stave podaných prihlášok 
a kritériách výberu zo strany riaditeľky MŠ, takisto sa v rámci diskusie na OZ nevyjadril k situácii ani 
predseda Komisie pre školstvo a kultúru p.Majer. Poslanci obdržali len ústne informácie od riaditeľky 
základnej školy o situácii v základnej škole na akadémii k 90. výročiu založenia školy. Z tohto dôvodu, na 
objektívne zistenie stavu, požiadali starostu obce v zmysle Rokovacieho poriadku OZ o zvolanie 
zasadnutia OZ k tejto téme a súčasne požiadali o zabezpečenie štatistík a informácií od riaditeliek ZŠ 
a MŠ ohľadom štruktúry podaných prihlášok a prijatých detí do ZŠ a MŠ a o ich prítomnosť na tomto 
zasadnutí.

Súčasne požiadala starostu obce o vedenie OZ.

Ľ.Majer za Komisiu školstva a kultúry sa vyjadril, že strohé informácie o situácii mal, preto zvolal hneď 
po zasadnutí OZ komisiu, najskorší dátum sa podaril na 18.6.2018, ale nemohla sa ho zúčastniť pre 
chorobu členka komisie p.Jančeková - informácie poslala mailom a takisto aj riaditeľka MŠ, do záznamu
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zo zasadnutia Komisie však už doplnil aj informácie, ktoré poslanci obdržali 25.6.2018 ohľadom 
vyžiadaných štatistík zo ZŠ.

K bodu 2. Informácia o výsledkoch prijímacieho konania detí do Materskej školv Miloslavov a do
prvého ročníka Základnej školy Miloslavov pre školský rok 2018/12019 za účasti riaditeľky ZS a
riaditeľky MS;
K tomuto bodu obdržali poslanci informácie a štatistiky od riaditeľky ZŠ, MŠ a zápisnicu Komisie pre 
školstvo a kultúru zo dňa 18.6.2018.
Riaditeľka ZŠ PaeDr.Jančeková informovala poslancov, že zápis do ZŠ bol 7. apríla 2018, pričom 
termín na doručenie rozhodnutí bol do 15.júna, čo bolo zo strany ZŠ dodržané. Pred zápisom sa konalo 
informačné rodičovské združenie pre rodičov predškolákov, na ktorom boli informovaní o postupe. 
Všetky deti absolvovali zápis atesty. Celkovo bolo doručený 67 prihlášok, z čoho 11 detí nemalo v obci 
trvalý pobyt, 8 detí malo v obci trvalý pobyt bez trvalého pobytu zákonných zástupcov v obci a 48 detí 
malo trvalý pobyt jedného alebo oboch zákonných zástupcov v obci.
Po zápise bol u 17 detí odporučený odklad nástupu do školy o rok, 39 bolo prijatých. 3 nenastúpia 
a neprijatých bolo 8, z čoho 3 sa odvolali.
Boli prijatí len žiaci s trvalým pobytom v obci Miloslavov. Škola otvára v školskom roku 2018/2019 2 
triedy.
Upozornila, že prví deviataci budú odchádzať zo školy až v roku 2021, pričom obec je povinná 
zabezpečiť povinnú školskú dochádzku zo zákona - buď v obci, alebo v rámci určeného školského 
obvodu ( ZŠ Borodáčova Bratislava ) alebo v inej obci podľa dohody.
Bc.Jamina Nasariková ( riaditeľka MŠ ) uviedla, že zápis do MŠ sa konal v dňoch 2. - 9. mája, bolo 
100, prihlášok, a 2 prihlášky po termíne, z celkového počtu prihlásených detí 32 nebolo prijatých , ale 4 
deti boli prihlásené na predškolskú výchovu, preto ich musela akceptovať. Na predškolskú výchovu bolo 
celkom prijatých 10 detí, z toho 4 bez TP v obci. Počet ostatných prijatých detí bol 27, z toho 22 detí s TP 
oboch rodičov alebo 1 s dieťaťom, 2 deti bez trvalého pobytu, len s TP rodiča a 3 deti bez trvalého 
pobytu rodičov, len T P dieťaťa.
Uviedla, že jej nevyplýva povinnosť informovať poslancov o stave prijatia detí do škôlky a starostu obce 
informovala pri jeho návšteve MŠ. Počas predchádzajúcich dvoch rokov boli uspokojené všetky deti, 
ktoré sa prihlásili a upozornila, že kapacita MŠ schválená hygienou, je prekročená.
Starosta obce informoval, že po obhliadke MŠ by bolo možné jedno dočasné opatrenie - urobiť triedu z 1 
spálne.
J.Nasariková uviedla, že mala záujem o požičanie 1 triedy zo základnej školy, čo však podľa vyjadrení 
riaditeľky ZŠ nie je možné. Upozornila, že vytvorenie novej triedy zo spálne bude znamenať aj náklady 
na prijatie dvoch učiteliek a 1 pomocnej sily, náklady na prerobenie odhadla na cca 5000,00 EUR. 
A.Jančeková uviedla, že požičanie triedy zo ZŠ nie je možné, škole to neumožňuje ani zákon,; ZŠ je zo 
zákona povinná zabezpečiť povinnosti pri výučbe odborných predmetov, ak by sa to nedodržalo, znížil 
by sa normatív pre školu. Súčasne škola je zapojená do inkluzívneho projektu, pričom aj na to potrebuje 
miestnosti. Škola má momentálne 18 tried, z toho je 6 obsadených, 1 je učebňa informatiky a 1 odborná 
učebňa. Poukázala na alternatívu školského obvodu Bratislava Borodáčova. prípadne využitie školských 
autobusov, resp. krajne aj dvojzmennosť prevádzky školy.
Očakáva, že na šk. rok 2019/2020 bude treba umiestniť viac ako 70 detí.
J.Nasariková požiadala, aby obec zverejnila, že kapacity ZŠ a MŠ sú naplnené a nie je možné počítať 
s umiestnením detí pre nových obyvateľov. Vzhľadom na situáciu rodičia na ňu vyvíjajú neprimeraný 
nátlak a nechce byť tomuto tlaku vystavená.
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Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec Bc.Ladislav Bučík a počet prítomných 
poslancov sa zvýšil na 6.

Diskusia poslancov:
J.Grujbárová uviedla, že na situáciu sa treba pozrieť v širšom kontexte. Obec je zo zákona povinná 
zabezpečiť povinnú školskú dochádzku pre deti s TP v obci a predškolskú výchovu v materskej škole - 
všetko ostatné sa môže realizovať len podľa možností obce. Jedna vec je, že počet obyvateľov obce 
rastie medziročne o cca 200 -250 osôb, pričom sa nedá vopred predpokladať v akej štruktúre z hľadiska 
detí a ich veku sa dosťahujú. Obec má evidenciu o deťoch narodených v obci, ktorých počty sa pohybujú 
od 45 - 60 od roku 2015. Druhou dôležitou vecou sú výdavky obce vynaložené na prevádzku školy 
a škôlky v bežnom roku - bez investičných nákladov. Obec v roku 2017 vynaložila takmer polovicu zo 
svojho rozpočtu na prevádzku MŠ a ZŠ - z celkových bežných výdavkov vo výške 1914 tis. EUR sa na 
základnú školu spotrebovalo 694 tis. EUR a na materskú školu 333 tis. EUR. Financovanie týchto 
zariadení je však rôzne - na prevádzku základnej školy dostala obec cez normatívy ( podielové dane ) 
sumu 502 tis. EUR, na prevádzku MŠ sumu 8,6 tis. EUR za rok. Je pravdou, že na režijné náklady MŠ 
prispievajú aj rodičia v zmysle prijatého VZN sumou 20,- EUR/mesačne, ale najväčšia ťarcha 
financovania detí v MŠ zostáva na obci.
Informovala, že v roku 2017 vynaložila obec na 1 žiaka ZŠ sumu 2450 EUR, z toho z podielových daní 
získala 1788,- EUR/ žiak/rok a z vlastných prostriedkov 662,- EUR/žiak/rok.
Čo sa týka MŠ je situácia nasledovná: obec vynaložila na 1 dieťa v MŠ v roku 2017 sumu 2008 EUR, po 
odpočítaní príspevku z podielových daní a príspevku rodičov hradila pobyt 1 dieťaťa v MŠ vo výške 
1800,- EUR/ dieťa/ rok.
Zdôraznila, že je preto veľmi potrebné, aby sa OZ zamyslelo nad výškou poplatku zo strany rodičov, 
i keď podľa prepočtov aj pri výške poplatku 100 EUR/1 dieťa/mesiac by stále najväčšia záťaž zostala na 
obci - cca vo výške 900 - 1000 EUR. Súčasne, že je nevyhnutné, aby riaditeľka MŠ upravila kritériá pre 
prijímanie detí do MŠ (okrem zákonných požiadaviek) tak, aby sa nebrali do úvahy fiktívne 
prihlasovania detí bez pobytu zákonných zástupcov v obci a podporovalo by sa prijatie detí s TP oboch 
rodičov (resp. ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu), aby obec financovala zo svojho rozpočtu 
naozaj v prvom rade pobyt detí, ktoré v obci bývajú aj s rodičmi. Zúčastnení podporili myšlienku 
zvýšenia poplatkov. Príslušné VZN je možné ešte schváliť do začiatku šk.roku.
Súčasne sa informovala, či tento rok nie je možné situáciu v MŠ riešiť aj zákonným zvýšením počtu detí 
v triedach na 24 ( vždy o 3 deti s odkladom dochádzky). Riaditeľka MŠ uviedla, že počet detí 24 v triede 
je už príliš veľký a z hľadiska ich bezpečnosti a zo strany dohľadu učiteľov to nie je vhodné, preto nechce 
pristúpiť na tento model.
P.Karaba uviedol, že vidí momentálne dve roviny riešení:
1) krátkodobé riešenie - vytvorenie dočasnej triedy, ktoré podporuje, ale len ako prechodné na 1 rok
2) dlhodobé - do budúcna kapacita ZŠ a MŠ nebude stačiť, v ZŠ sa ešte dá urobiť v rámci existujúceho 
areálu maximálne dostavba pavilónu (3 triedy a miestnosť na dielne); je potrebné preveriť možnosti 
využitia podkrovia v starej budove, musí sa riešiť telocvičňa v škole.
L.Majer uviedol, že podporuje názor p.Karabu; dlhodobé riešenia podľa neho predpokladajú zmenu UP, 
aby sa zmiernilo tempo nárastu detí v MŠ
J.Grujbárová uviedla, že takisto podporuje zámer vytvorenia dočasnej triedy v MŠ, kde by bolo cca 18 
detí.
Starosta obce uviedol, že rokuje o možnosti získania pozemku o výmere 1500 m2 pre obec, ktorý by bolo 
možné využiť napr. na výstavbu nových kapacít školy a škôlky; upozornil, že 1 pavilón MŠ s 2 triedami
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predstavuje investičný náklad cca 300 tis. EUR. Uviedol, že všetky námety budú predmetom pracovnej 
porady poslancov, ktorábude hľadať najlepšie riešenia pre zámery obce.

Uznesenie č. 42 
Hlasovanie:
za:

proti : 
zdržal sa : 
neprítomný /á,í/:

Uznesenie č. 43 
Hlasovanie:
za:

proti : 
zdržal sa : 
neprítomný /á,í/:

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

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

K bodu 3. DISKUSIA
p.Paveleková sa informovala, či mladší syn bude prijatý, ak je narodený 30.12., p.Nasariková uviedla, že 
áno,' v prípade vytvorenia dočasnej triedy.
R.Bačová, poslankyňa navrhuje sprísnenie kritérií pre prijímanie detí do MŠ - je to plne v kompetencii 
riaditeľky MŠ.
p.Pirih sa ako matka predškoláka informovala, aký kľúč bude na výber detí, ktoré sa dostanú do našej 
školy a ktoré budú musieť navštevovať školu v rámci školského obvodu. Riaditeľka ZŠ uviedla, že 
kritéria sa budú ešte len pripravovať, ak to bude potrebné.
p.Slivková sa pýtala, prečo v tomto roku nezasadala ani raz Komisia pre školstvo a kultúru a prečo 
neriešila veci týkajúce sa ZŠ a MŠ už v predchádzajúcom období. Uviedla, že si pozrela zápisnice zo 
zasadnutí komisie zverejnené na webe obce, ale nie je sú tam žiadne návrhy na riešenie stavu v ZŠ a MŠ. 
L.Majer uviedol, že správa o činnosti komisie za rok 2017 je aj súčasťou Výročnej správy obce za rok 
2017, ktoré je zverejnená, ďalej, že je pravdou, že komisia sa v roku 2018 stretla raz - a to 18.6.2018, 
pričom zápisnica zo zasadnutia komisie bola zaslaná poslancom a na úrad 25.6.2018.
p.Slivková uviedla, že v tomto roku bolo napr. aj 90 výročie školy a komisia takisto mohla pomôcť 
a takisto mohla riešiť aj zmenu poplatkov do MŠ a neriešila to.
p.Petková sa informovala, či pracovné sedenia budú verejné a či bude z nich výstup. Starosta uviedol, že 
nebudú verejné, ale výstup z nich bude prezentovaný. Ďalej sa zaujímala, prečo developeri v našej obci 
nerobia žiadnu polyfunkciu, len rodinné domy a chýbajú potom centrá zón.
Ľ.Majer uviedol, že developeri nemajú záujem riešiť to, nasekajú domy a viac ich to nezaujíma.
R.Bačová uviedla, že obec sama od seba nemôže súkromného podnikateľovi prikázať, čo má postaviť, ak 
ide podľa územného plánu.
p.Babčaník - prečo OZ schvaľovalo na minulom zasadnutí zónu RZ 8 a nebol k tomu spracovaný územný 
plán zóny, ako to predpisuje územný plán.
Starosta uviedol, že v zmysle usmernenia MDPT SR nie je možné developerovi nariadiť spracovanie 
územného plánu zóny.

5



J.Grujbárová uviedla, že poslanci na ostatnom zastupiteľstve neschvaľovali žiadnu rozvojovú zónu, dávali 
len súhlas obce, aby na jej majetku bola postavená infraštruktúra, ktorá potom prejde do jej majetku. 
Poslanci OZ nemôžu vstupovať do jednotlivých územných konaní - toto všetko je zodpovednosť 
stavebného úradu a ten musí postupovať v súlade so schváleným územným plánom. Ak by tak 
nepostupoval, porušil by zákon.
p.Marcinová - odkedy by bola zriadená dočasná trieda? J.Nasariková uviedla, že má záujem od 
septembra. Starosta uviedol, že výkon uznesenia OZ sa bude realizovať v čo najkratšom čase. 
p.Prokop - prečo obec nejde cestou zvyšovania poplatku za rozvoj, ktorý je v obci len na úrovni 20 
EUR?m2, pričom v okolitých obciach je 35,00 EUR/m2. Tento názor podporil aj p. Stugel, ktorý povedal, 
že takto obec stratila na poplatku cca 300 tis. EUR, ktoré mohla použiť na MS.
J.Grujbárová uviedla, že v roku 2016, keď sa prvýkrát poplatok zavádzal sa predpokladalo, že ho budú 
viac platiť FO ako developeri, preto sa poslanci dohodli na konsenze 20,00 EUR, maximálna výška 
poplatku sa predpokladala skôr pre veľké mestá a zóny. Situácia v okolitých obciach je rôzna a výška je 
od 10 EUR až do 35. Je pravdou, že Hviezdoslavov a Dunajská Lužná pristúpili k maximálnej výške 
poplatku. Komisia rozvoja bude v septembri prehodnocovať všetky poplatky pre návrh nového rozpočtu 
na rok 2019.
P.Karaba sa vyjadril, že nesúhlasí, aby sa poplatok za rozvoj viazal len na školu a škôlku, pretože sú aj 
iné projekty, ktoré musí obec realizovať.
Ľ.Majer požiadal prednostku o vyjadrenie, ako je to s výberom nezaplatených poplatkov. Prednostka sa 
vyjadrila, že práve telefonovala s dvomi neplatičmi, ktorí jej prisľúbili, že prvú časť platieb už posielajú 
na účet obce.
K bodu 28. Záver;

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 hodine.

Zapísal/(a): Ing. Jarmila Grujbárová

i
Milan Baďansky 
gtqrngta nhrp//

Ing. Eva Cibuľová 

prednostka OcI

Overovatelia:
Ing. Pavol Karaba

Ing. Roman Horváth

>
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