
Prítomní:

Neprítomný/í, á/:

Ďalšíprítomní:

VeĘnost':

Zápisnica
z í. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov v roku 2020

konaného dňa 06.02.2020

Milan Baďanský, starosta obce

Poslanci lng, Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng.

Jarmila Grujbárová, lvan Húska, lng, Martin Majerech, Milan Matušek

0

JUDr. Mário Vanc, hlavný kontrolir, lng, DaliborŽiaľan, prednosta, Hana Pokorná, referent

podl'a prezenčnej listiny

Návrh programu:

1' Otvorenĺe a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;

2' Kontrola plnenia uznesenĺ a úloh zo zápisníc;

3. Správa o kontroĺnej činnosti obce za rok 2019;

4, lnformäcia o stave finančných prostriedkov na učtoch obce, ekonomické a daňové informácie;

5. Termíny plánovaných zasadnutí oZna2020',
6. Dodatok č. 1 k VZN 412019 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev;

7. Dotácia Športovému klubu obce Miloslavov z rozpočtu na rok 2020;

8' Dodatok k zmluve s OMAPO na rok 2020, sociálny taxĺk + zhodnotenie ll. polroku prevádzky;

9' Návrh Zmluvy o poskytovanĺ audítorských sluŽieb s Ekorda s.r.o.;

10' Návrh Zmluvy o poskytovaní lT sluŽieb s Emelix s.r.o.;

1'ĺ. Pro1ekty a projektové zámery obce;

1 2. Kúpna zmluva na pozemok parc, č. 21618 a 216t5; pre objekt Telocvične pri ZŠ
13. Návrh nájomnejzmluvy s právom stavby so ŽSR;

14. Nájomná zmluva na nájomný byt s Julian Egyed - Miloslavov;

15. Nájomná zmluva na nájomný byt s Nikoia Havlíková - Alżbetin Dvor;
't6. Návrh nájomnej zmluvy z dôvodu budovania infraštruktúry s Kvačka, Kvačková _ p.ć',426l107;

17. Rozpočet a realizácia 2. prístrešku na bicykle pristaniciŽSR;

18' Realizácia hybridného osvetlenia na parkovisku pri stanici ZSR;

19' Vybudovanie kontajnerového stojiska pre separovaný zber na Miloslave - Jazerná ulica;

20. Vybudovanie altánku v ZoR v Miloslave _ parc'č' 2614',

21. odstránenie stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 22115, s'č'.82 vareáli ZŠ na základe búracieho
povolenia;

22. obstarävanie na dodávatel'a stavby Telocvicne pri ZŠ;

23. obstarávanĺe na dodávatel'a stavby Pavilónu ZŠ v AlŽbetinom Dvore;

24' Realizácia nového prechodu pre choocov v kriŽovatke Veterná, Jazerná ;

25. Rozpočet na vybudovanie sietbvých rozvodov pre WiFi body v obci- 10 prístupových bodov;

26' Návrh Zmluvy o zriadenívecnéhĺl bremena na parc. c. 133/3 pre LT lnvest s.r.o.;

27, RÔzne

28. lnterpelácie posĺancov;

29. Diskusia;
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30' Záver

Rokovanie oZ otvoril Milan Baďanský, starosta obce. PrivÍtal všetkých prítomných
ospravedlnenÍ poslanci: 0

Starosta konŠtatoval, Že pocet prĺtomných poslancov je 6 a oZ je uznášania schopné

overovatelia zápisnice: lng'Tatiana Cabalová, PhD., lvan Húska

Návrhová komisia: lng'Martin Majerech, JUDr.Lucia Falbová

Zapisovateľ: lng. Jaľmila Grujbárová

Starosta obce uviedol, Že na stretnutiach s obyvatel'mi v miestnej časti Miloslavov ohl'adom obnovenia prevádzky
výroby profilov zo sklovlákna prisľúbil' Že poŽiada oZ o zaradenia bodu ohl'adom stavu tejto veci do najbliŽšieho
zasadnutia oZ, preto navrhuje zaradiť za bod 1 . nový bod 2.:

,,2. lnformácia o stave konaní vo veci obnovenia prevádzky na výrobu okenných sklovláknových profilov v miestnej
časti Miloslavov a diskusia s obyvatel'mi k tomuto bodu.''

Ostatné body sa prečĺslujtl'

Poslanci vyjadrili podporu tomuto návrhu.

Uznesenie č' 1

Hlasovanie:

za: 6 - lng. T'atiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová, ĺvan Húska, lng. Martin
Í\4ajer'ech, Milan MatuŠek

proti:0

zdrŽal sa: 0
neprítomnýiá,il : 1 _ lng.Renáta Bačová

scHvÁi-EilÝ PRoGRAM RoKoVANlA:

1' Otvorenie a Llrčenie overovatel'ov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;

2' lníoľmácia o stave konanĺ vo veci obnovenia prevádzky na výrobu okenných sklovnáknových profilov
v rniestnej časti Miloslavov a diskusia s obyvatel'mi k tomuto bodu'

3. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisnĺc;

4. Správa o kontrolnejčinnostiobce za rok 2019;

5. lnfoľmácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
6. Termíny p|ánovaných zasadnutí oZna2020;
7 ' Dodatok č. 1 k VzN 412019 o určenĺ názvov ulĺc a verejných prĺestranstiev;

8, Dotácia Śportovému klubu obce Miloslavov z rozpočtu na rok 2020;

9. Dodatok k zmluve s 0MAP0 na rok 2020, sociáĺny taxík + zhodnotenie ll. polroku prevádzky;
'l0' ľtłávrh Zmluvy o poskytovaní audítorských sluŽieb s Ekorda s.r.o.;
'l1. Návľh Zmluvy o poskytovanĺ lT sluŽieb s Emelix s.r'o.;

12. Projekty a projektové zámery obce;

13. Kúpna zmluva na pozemok parc. č. 21618 a21615; pre objekt Telocvične pri ZŠ
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'l4. Návrh nájomnej zmluvy s právom stavby so ŽSR;
15' Nájomná zmluva na nájomný byt s Julian Egyed - Miloslavov;

16. Nájomná zmluva na nájomný byt s Nikola Havlĺková - AlŽbetin Dvor;

17. Návrh nájomnejzmluvy z dÔvodu budovania infraštruktúry s Kvačka, Kvačková _p,č,.4261107;
'ĺ8. Rozpočet a realizácia 2, prístrešku na bicykle pri stanici ŽSR;
'l9, Realizácia hybridného osvetlenia na parkovisku pristaniciZSR;
20' Vybudovanie kontajnerového stojiska pre separovaný zber na Miloslave - Jazerná ulica;

21. Vybudovanie altánku v ZoR v Miloslave - parc.č,' 2614;

22' Odstránenie stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 221t5, s,č,82 v areáli ZŠ na základe br]racieho
povolenia;

23, obstarávanie na dodávatela stavby Telocvične pri ZŠ;

24. obstarávanie na dodávatel'a stavby Pavilinu ZŠ v AlŽbetinom Dvore;

25. Realizácĺa nového prechodu pre chodcov v kriŽovatke Veterná, Jazerná;
26' Rozpočet na vybudovanie siet'ových rozvodov pre WiFi body v obci- 10 prístupových bodov;

27' Návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena na parc. č. 133/3 pre LT lnvest s.r.o.;

28. Rôzne

29. lnterpelácie poslancov;

30. Diskusia;

31' Záver

K bodu 2. - obnova vÝrobv sklovláknovÝch profilov v miestnej časti MiIoslavov

Histiria: v roku 1998 bolo vydané stavebné povolenie na administratívno-prevádzkovú budovu spoločnosti Samat
s,r,o', montáŽ profilov bolazačatá v roku 2001. V roku 2005 bola schválená Žiadost'spoločnosti o zmenu účelu
vyuŽitia stavby na výrobu profilov a v roku 2007 bola začatá skúšobná prevádzka ( so súhlasom ou Żp a RUVZ ),
v novembri bolo vydané kolaudačné rozhodnutie,

Sťažnosti obyvatelbv začali v júni 2007, bola spísaná petícia - zaslaná na SlŽP a obvodný úrad Životného
prostredia - kontrolami neboli zistené nedostatky v prevádzke.

Z dôvodu zamedzenia neŽiadúcich vplyvov na obyvatełbv a Životné prostredie obec pristúpila k zmene územného
plánu, v ktorom vylúčila vznik novej alebo rozšírenej prevádzky nad pÔvodnú kapacitu a určila podmienku, Že
prevádzka svojou činnostbu nesmie zhoršiť kvalitu Životného prostredia obyvatelbv, ktorĺ Žijú v jej blĺzkosti,

Prevádzka prerušila svoju činnosť cca v roku 2008 zfinančných dôvodov a aŽ do tohto času nebola obnovená.

V oktÓbri 2019 doručil okresný úrad - odbor Životného prostredia - ovzdušie - obci na vedomie svoj súhlas so
Zmenou prevádzkovatel'a na základe kúpy podniku pÔvodnej spoločnosti a povolením skúŠobnej prevádzky do
20'11 '2020 a takisto spoločnosť LlVlNN systems, s.r.o. oznámila obci zmenu prevádzkovatel'a výroby,

Obec nebola prizvaná ako Účastník do konania vo veci povolenia skúšobnej prevádzky, preto zaslala oU _ odboru
Životného prostredia svoj nesúhlas s povolením skúšobnej prevádzky' Na tento list obec nedostala odpoveď,

Rozhodnutie RUVZ obci nebolo doručené - RUVZ vyvesil veĘnou vyhláškou dňa 31.1 .2O2O oznam o konaní,

Napriek tomu, Že spoločnost'nemá všetky povolenia a súhlasy ani na skúšobnú prevádzku, dňa 3't.1.2020 došlo
k indikácii výrazného zápachu v okolí, preto boli privolaní poŽiarnici, polícia, starosta obce a konatel'spoločnosti -
títo boli zistit'situáciu priamo v areáli, kde boli nájdené rozne otvorené chemikálie, bol tam cítit'výrazný zápach a po
zásahu mali viacerí problémy so slzením očĺ a dýchaním' PoŽiarnici chceli privolať slŽP, ale táto odmietla vykonať
výjazd'

V pondelok 3,2.2020 bď oÚ - Životné prostredie - odbor ovzdušia a odpadov písomne oboznámený so situáciou,
bola mu doloŽená dokumentácia zo zásahu a obec poŽiadala o okamŽité zrušenie skúšobnej prevádzky

3



a prešetrenie manipulácie a zhromaŽďovania nebezpečných odpadov. Dnes, 6.2.2020 bolo obci doručené
oznámenie Okresného úradu o odstúpení náŠho podania s úradným záznamom PZ Dunajská LuŽná SlŽP
v Bratislave, pretoŽe uŽ.začali konanie v tejto veci, Polĺcia navštĺvila aj obec a obec poskytla zo spisu všetky
potrebné údaje.

Žiadosť o prešetrenie činnosti tejto prevádzky podala obec dňa 4.2'2O2o na RUVZ, Úrad veĘného zdravotníctva,
SlŽP a Okresný úrad Senec - odbor krĺzového riadenia CO, V súčasnosti pripravuje obec svoje vyjadrenie pre
RUVZ k zverejnenej výzve k skúšobnej prevádzke'

Diskusia:

p.Kulišová _ je dátum na vyjadrenie RUVZ správny ? L. Falbová uviedla, Že tento dátum je správny (17 '2.2020 + 5

dní )

L.Falbová - uviedla, Že sa pripravujú všetky podklady k tomu, aby obec pripravila kvalifikované podanie. Vysvetlila
postup pre obyvatelbv.

J.Grujbárová - po incidente sa vŠetci poslanci ziŠli spolu so starostom a prednostom a oboznámili sa situáciou a aj

s dokumentami a určĺli ďalší postup, Museli sa oboznámiť aj s histiriou a všetkými vydanými povoleniami. Vzhladom
na situáciu sa skúmajú ďalšie moŽné právne kroky'

p'Fischerová - čo by mohli spraviť obyvatelia pre to, aby prevádzka nebola spustená?

Starosta, l'HÚska _ treba sa vyjadriť v rámci prebiehajúceho konania na RUVZ - to mÔŽe kaŽdý občan

J,Dragúňová - náš dom je oproti a máme ho prenajatý - firme BEZTECH - pýta sa, či by obec mohla zabezpečit'
záznamy, lebo väčšinou orgány nechcú akceptovat'od občanov. Uvádza, Že zaznamenali aj autá s označenĺm
nebezpečný odpad so Žilinskou Špz - to znamená, Že mohli vyváŽať No,

Starosta - v prípade zápachu treba volať 112 a oznäniť o čo ide - mali by prĺsť do dvoch hodĺn s vakmi na vzorky'
p.'BlaŽeková - ak sa RUVZ vyjadrí, Že nesúhlasí s prevádzkou , čo potom _ J.Grujbárová uviedla, Že v tom prípade
nebudú mÔcť zahájit'skÚšobnÚ prevádzku. p,BlaŽeková - Aké sú skúsenosti z iných prípadov? J,Grujbárová - sÚ
rÔzne - podla toho v akom Štádiu sa dané konanie nachádza - v našom prípade je problém, że sa opierajú o vŠetky
vydané povolenia zroku 2007 '

L.Falbová uviedla aj dostupné Údaje z konkurzného konania - kde došlo k predaju celého podniku spriaznenej osobe
- zatial'sme nezistili porušenie zákona,

o 17.50 hod sa dostavila na rokovanie oZ poslankyňa R.Bačová,

Uznesenie č. 2

Hlasovanie:
za: 7 - lng'Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng, Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0

neprítomný/á,ĺ/ : 0

K haĺ{ll ? Knnłrale nlnanią l aní l íllah zo tařttQn r^.

Hlavný kontrolór obce oboznámil zastupitel'stvo s výsledkami kontroly plnenia uznesenĺ a úloh zo zápisnĺc - zmluva
so Slovak Telekom je podpísaná - čakáme na jej vrátenie, V rieŠenĺje ešte inštalácia nového operačného systému
na PC obecného Úradu - úloha sa plnĺ'

Rozprava:
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Poslanci nediskutovali k tomuto bodu

Uznesenie ě. 3

Hlasovanie:
za: 7 - lng'Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng, Jarmila Grujbárová,

|van Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdźalsa:0
neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 4. Správa o kontro]nej činnosti obce za rok 20ĺ9:

V sÚlade s $ 18f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadenĺ predloŽil hlavný kontrolir obce Správu
o kontroĺnej činnosti za rok2019 - boli vykonané kontroly likvidačných listov dodávatel'ských faktúr, účtovných
dokladov vystavených dokladov, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a ostatné kontroly ( prĺspevku
na ciastočnÚ úhradu nákĺadov v MŠ a ŠKD a ŠJ, čerpania sociálneho fondu, čerpania fondu opráv, Žiadostĺ
o sprístupnenie informácií, zverejňovania údajov o uhradených faktúrach, vystavených objednávkach, kontrola
ustanovenĺ zákona o odmeňovaní zamestnancov, uzatváraných dohÔd o vykonaní práce a pracovnej činnosti,

Rozprava:

J.Grujbárová - neboli zistené nedostatky? Hlavný kontrolÓr uviedol, že zavedenĺm systému ex ante na úrade sa darí
vyhnúť nejakým zásadnejším problémom,

Uznesenie č' 4

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan MatuŠek
proti: 0

zdżal sa: 0

neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 5. lnformácia o stave finančnÝch prostriedkov na účtoch obce. ekonomické a daňové informácie:

Ekonomické informácie uviedla poslankyňa J.Grujbárová. Príjem z podielových danĺza rok 2019 bolvo výŠke
1 266 090,79 EUR, čo pribliŽne koreluje s rozpočtovanou čiastkou: 1 245 646,00 EUR, Za mesiac január obec
obdrŽala podielové dane vo výške 'ĺ60 tis. EUR. K31J2'2019 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo
výške 1 201 tis,EUR, z toho neviazané prostriedky na beŽnú činnosť vo výŠke 162 tis. EUR, V rámci finančných
prostriedkov obec má na účet dotáciu vo výške 200 tis. EUR na výstavbu pavilónu ZŠ a 38 tis. EUR na multifunkčné
ĺhrisko. Dlh obce jek31'12'2019 vo výške 415 tis, EUR, čo predstavuje 16,07 o/o k beŽným prĺjmom obce a dlhová
sluŽba je 5,01 % k beŽným prĺjmom'

PredbeŽné výsledky hospodárenia za rok2019: príjmy boli vo výške 4 348 tis. EUR - oproti rozpočtovaným 4 'l31

tĺs. EUR, v rámcičoho sú aj nepouŽité dotácie na školu a ihrisko a výdavky obce boli vo výške 3 323 tis. EUR.

K31'12'2019 bola tvorba poplatku za rozuoj vo výške 333 tis. v AlŽbetinom Dvore a 660 tis. v Miloslavove,
nevyčerpané zostatky sú 168 tis. v AlŽbetinom Dvore a 362 tis. v Miloslavove.

Rozprava:

Poslancĺ nediskutovali k tomuto bodu'

Uznesenie č.5

5



Hlasovanie:
za: 7 - lng'Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa: 0

neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 6. Termíny pIánovaných zasadnutí oZ na 2020l

Vzmysle rokovacieho poriadku obecného zastupitel'stva pripravil obecný úrad návrh termĺnov konania sa
plánovaných zasadnutí oZ na rok 2020. Návrh je, aby sa všetky plánované zasadnutia konali vŽdy vo Štvrtok so
začiatkom o 17:30'

Navrhovaný počet zasadnutí je 9 krát a to nasledovne:

Navrhované termíny
1. Zasadnutie
2. Zasadnutie
3. Zasadnutie
4. Zasadnutie
5. Zasadnutie
6. Zasadnutie
7. Zasadnutie
8. Zasadnutie
9. Zasadnutie

6.2.2020
26.3.2020
30.4,2020
28.5,2020
25.6.2020
27.8.2020
24.9.2020
29,10.2020
3.12.2020

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 6

Hlasovanie:
za: 7 - lng,Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0

neprítomný/á,í/: 0

K bodu 7. Dodatok č. 1 k \ZN 4/2019 o určení názvov ulíc a verelných priestranstiev:

Dodatok č, 1 k VZN č.412019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev upravuje pomenovanie ulíc
a iných verejných priestranstiev v obci Miloslavov v zmysle zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadenĺ v znenĺ
neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MV sR č).3112013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní
uĺíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších dodatkov.

Návrh dodatku c. 1 k VZN č. 412019 pripravili a spracovali členovia Názvoslovnej komisie pri obecnom
zastupitel'stve obce Miloslavov.
Dodatkom sa:

1. dopĺňajú názvy ulĺc, ktoré sú uŽ vo výstavbe, aĺebo sú rozplánované na výstavbu rodinných domov;
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2' po konzultácii s Ministerstvom vnútra bolo potrebné posunúť účinnost' uŽ prijatého VZN na dátum
0'l,03,2020 z dôvodu moratiria pred vol'bamĺ;

3' určuje sa jeden bod od stredu obce - obecný úrad

Návrh dodatku bol zverejnený na úradnej tabuli awebovej stránke obce Miloslavov dňa 20.01.2020, zvesený
30.01.2020 s 10 - dňovou lehotou na predloŽenie pripomienok veĘnosti'
V stanovenej lehote k návrhu dodatku k VZN boĺa doručená pripomienka jedného občana' ktorá sa však netýkala
priamo tohto dodatku.
Dňa 3,2,2020 zasadala komisia, ktorá prijala uznesenie: ,,Po vyhodnotenĺ pripomienok Názvoslovná komisia
odporúča obecnému zastupitel'stvu prijať Dodatok č. 'l k VZN č. 412019 o určení názvov ulíc a iných veĘných
prĺestranstiev vznení ako bol zveĘnený na pripomienkovanie anásledne sÚčinnostbu od 01,03.2020 vydat'aj
úplné znenie VZN č' 412019.
Rozprava:

J'Grujbárová uviedla, Že na komisii s úradom preberali aj postup značenia obce novými tabul'ami s názvamĺ ulíc -
orientačné čísla sa budú vydávať najskôr pre nových obyvatelbv, ktorí sa budú prihlasovat'a úrad rozbehol výber
dodávatel'a tabúl'- sÚtaŽia sa jednotkové ceny.

Uznesenie ě. 7

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng, Martin Majerech, Mĺlan Matušek
proti: 0

zdźal sa: 0
neprítomný/á,ĺ/ : 0

obci Miĺoslavov bola dňa 29.01,2020 doručená Žiadost'o dotáciu z rozpočtu obce Miloslavov na všeobecne
prospešné sluŽby a všeobecne prospešné účely na rok2020 vo výške 10 000,00 Eur od Športového klubu obce
Miloslavov.

V zmysle schváleného rozpočtu na rok 2020 pre športový klub je rozpočtovaná výška dotácie na 10 000,00 Eur

Komisia športu a verejného poriadku navrhuje, aby obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov schválilo výšku
poskytnutejdotácie z rozpočtu obce Miloslavov na rok 2020uo výške 10 000,00 Eur.

PredloŽený je aj návrh na uzatvorenie Rámcovej zmluvy o poskytovaní dotácie so Športovým klubom obce
Miloslavov.

Rozprava:

l'Huska - uviedol dÔvody pre výŠku dotácie - je určená najmä pre deti a mládeŽnícke oddiely

L.Falbová - aké iné zdĄe má ŠK a prečo je nárast grantu dvojnásobný ? l.Húska - členské, prijem z2o/o,

sponzorské príspevky a dary. l'Húska uuädza, Že len zákonné poplatky nazväzsú vo výške 4000,00 EUR a zvyšok
sa použije na lopty a materiálne vybavenie - zvyšuje sa počet detí a klub nechce ĺsť len cestou zvyšovania
prĺspevkov.
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J.Grujbárová uviedla, ŻeuŽajv minulom roku sa zvaŽoual väcšíprĺspevok, len nebol rozpočtovaný, podporuje tento

návrh a uuádza, Že podpora športových klubov je aj v okolitých obciach ešte vo väčšej miere.

Starosta uviedol, Že aj ŠK svojimi aktivitami a udrŽiavanĺm areálu sa snaŽĺ akoby vracať tieto príspevky obce.

Uznesenie č. 8

Hlasovanie:
za: 7 - lng'Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa: 0

neprítomný/á,í/: 0

+

Obec Miloslavov má podpĺsanú Zmluvu o súčinnosti s občianskym zdruŽenĺm OMAPO o,z, na roky 2018 - 2020,
ktoré prevádzkuje sociálny taxĺk. Prílohou č. 1 tejto zmluvy je ročne aktualizovaný počet obyvatelbv za obec
Miloslavov a z tohto sa odvíjajúci výpočet príspevkov za obec Miloslavov. Pri počte obyvatelbv 3 482 je vypočítaná

výška príspevku na rok 2020 za obec Miloslavov vo výške 6 042,31 Eur.

Rozprava:

Starosta uviedol, Že ku koncu roku sa prehodnocuje príspevok podl'a vyuŽitia sluŽby v jednotlivých obciach
zdruŽených v zmluve a následne sa prípadne prostriedky vrátia.

l.Húska - prvotná dotácia je podlä počtu obyvatel'ov prihlásených na trvalý pobyt a potom sa robĺ vyúčtovanie podl'a

počtu prepravovaných osÔb. Ak nám počet obyvatelbv podstatne vzrastie, platíme viac, ale po vyúčtovanĺ sa nám

prostriedky vrátia.

J.Grujbárová uviedla, Že zmluva je na roky 2018 - 2020 a bude úlohou sociálnej komisie prerokovať s omapo návrh

novej zmluvy atieŽ Ą skutočnosť, či budÚ participovat'všetky obce.

l,Húska uviedol, Že má návrhy na presnejší výpočet sadzieb.

Uznesenie č. 9

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martĺn Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa:0
neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

obec Miloslavov je povinná podl'a Zákona č'43112002 Z.z. o účtovnĺctve overiť účtovnú závierku audĺtorom. Z tohto

dôvodu sa predkladá na schválenie Zmluva o poskytovaní audítorských sluŽieb na overenie účtovnejzávierky na
roky 2019-2022, Flrna Ekorda s.r.o. bola vybraná na základe skúseností z minulých rokov, aj z dÔvodu, Že

audítorská firma sa špecializuje za audit verejnej správy.
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Cena týchto sluŽieb je 'l3 200,00 Eur s DPH za 4 roky (3 060,00 Eur x 4 roky - overenie ročnej účtovnej závierky a
rozpočtu, 120,00 Eur x 4 roky - overenie výročnej správy, 240,00 Eur x 3 roky overenie konsolidovanej úctovnej
závierky)'

Rozprava:

Poslanci k tomuto bodu nediskutovali

Uznesenie č. í0

Hlasovanĺe:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa:0
neprítomný/á,í/ : 0

K bodu í't. Návrh Zmluvy o poskytovaní lT služieb s Emelix s.r.o.:

V zmysle smernice o Vo vykonal obecnÚ úrad prieskum trhu na správu lT infraštruktúry a techniky pre obec
Miloslavov (obecný úrad, ZŠ a MŠ) na obdobie od 1.3.2020 do 31,12.2020. Boli oslovené 4 firmy. Do termínu, kedy
sme robili prieskum trhu sa prihlásili 2flrmy s cenovou ponukou. Firma EMEL|X s.r.o. (na sumu 720,00 Eur/mesiac
s DPH) a firma BC TECH Slovakia s.r.o, (na sumu 936,00 Eur/mesiac s DPH).

Na základe pozitívnych skúseností s firmou EMELlX s.r.o., ktoré máme z predošlého dvojročného obdobia
predkladáme na schválenie Zmluvu o poskytovaní sluŽieb s firmou EMEL|X s.r.o. na obdobie od 1'3.2020 -
31'12.2020. na celkovú výšku 7 200,00 Eur s DPH ( cena je nezmenená ).

Rozprava:

L,Falbová - je pre obec výhodný pauŠál a je cenník výkonov nad paušál? Takisto hotline, ktoý sa platí navyše?

H'Pokorná - pracovník obecného úradu, vysvetlila, Že úrad za dva roky spolupráce neplatil nič navyše a hodinový
paušál sa vyúčtováva štvrtročne, čo je aj v záu)me obce. V paušáli sú zahrnuté aj cestovné náklady a súvisiace
náklady bez ohl'adu na druh výkonu. Hotline sa vztahuje k výkonom nad paušál.

L.Falbová navrhuje pozmeňujÚci návrh:

Doplnĺt'v čl.3 ods' 6 návrhu zmluvy na záver prvej vety slovné spojenie ,, nad časový rozsah uvedený v odseku 1

tohto článku" a taktieŽ rovnako doplniť aj druhú vetu v tomto odseku,

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne L. Falbovej:

za: 7 - lng'Renáta Bačová, lng, Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek

proti: 0

zdźal sa: 0

neprítomný/á,í/ : 0

PozmeňujÚci návrh poslankyne L.Falbovej bol schválený.

Uznesenie č.1í
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za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek

proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 12. Projekty a projektové zámerv obcel

Prĺechody pre chodcov

AD - Lesná ul.- rekonštrukcia a rozšírenie
Lesnej ulice od napojenia na Hlavnú ul.

až po Kačín, vr. chodníka.

lnfraštruktú ra _ doprava

Pro|ekty a proJekové zámery obce Mlloslavov k 24.01.2020

2

1.

Łámer nových priechodov:

MlL - pri materskej škole - iba zameranie

AD _ Hviezdoslavova ul. - PD hotová, v procese
vybavovania územného rozhodnutia.

AD - Hlavná, pri vjazde na Morušovú - v procese
vybavovania územného rozhodnutia.

Realizácia:

MlL- v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka a odvodnenie
križovatky - PD hotová, pred vydaním UR, schválené
KROM 27.01.202.

Územné rozhodnutie vydané, právoplatné od ].7'1.2020.

PD pre stavebné povolenie je hotová, odoslaná príslušným
orgánom na vyjadrenie.

Rekonštrukcia si v'yžiada:

1.Prek!ádka el. vedenia

2.PrekIádka verejného osvetlenia

3.BVs - rekonštrukcia kanálových vpustí

4. ST, a.s. - preložka teIek. káblov

6. Vytýčenie všetkých existujúcich sietí

7.Pasport zelene, povolenie na výrub zelene, PD na novú
výsadbu zelene.

Financovanie rekonštrukcie čiastočne z príjmu na základe
zmIúv s developermi RZ9 a RZ10
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Parkovĺsko áut - žel. stanica 3. Zámer:

lnštalácia kamery na parkovisko - v príprave

Żváźit umiestnenĺe stojiska pre kontajnery pre
záhradkárov.

Realizácia:

Hybridné osvetlenie parkoviska, dodatok k Nájomnej
zmluve so ŽsR, schválené KRoM 27.01.202o.

Prístrešok na bicykle _ ll.etapa, schválené KRoM
27.0t.20Ż0

Záhradná ulica - kanalĺzácia

Parkovanĺe Lipové námestie

obnova zastávok v obci

PredÍženie linky SAD Miloslava,
vybudovanie zastávky

Nedorobky cĺest

Chodníky

Miloslava - ul. Cintorínska

10.

9.

8.

7

6.

5.

4.

Zámer:

PD hotová, vybavuje sa stavebné povolenie. Po jeho

Vytvorenie pozdlžneho parkovania - PD v príprave

Zámer:

Hlavná ul' - pri žel. stanici - odbočovací pruh a prekrytie

Hlavná ulica pri trojuholníku (PD na odklonenie chodníka
a odbočovací pruh na autobus - v príprave).

7ámer - prerokované so SAD, umiestnenie je dohodnuté,
prerokované s vlastníkmi pozemkov, zadané geometrické
zameranie miesta, navrhuje sa aj stojisko bĺcyklov pri
zastávke. Čaká sa na súhlas SPF s umiestnením na ich
pozemku, následne sa požiada o vydanie územného
rozhodnutia.

Zámer:

Južná - cesta zameraná, stav nezmenený - nevysporiadané
vlastníctvo - rieši sa s SPF.

Úzka ulica

Čerešňová ulica ll. etapa oprava

Lúčna ul.

Hlavná ul. (úprava chodníka pre vybudovanie niky
autobusu pri ZŠ smer Dunajská Lužná a presun autobusovej
zastávky) - PD v príprave

Zámer - realizácia vozovky, chodníka a Vo. Prebehlo
rokovanie s ĺnvestormi o spoluúčasti, investori vybudujú
asfaltový povrch vozovky v šírke 5,5 m. obec bude
dodatočne riešiť chodník a verejné osvetlenie'
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Herná miestnosť MŠ AD

Nové parkovisko pred zŠ a MŠ Alžbetin
Dvor, stojisko na bicykle

Telocvičňa-hala v areáli ZŠ-MŠ

Prepojenie nadstavby s podkrovím
jubĺlejnej základnej škoĺy AD

Návrh novej ĺtłŠ/zŠ časť Miloslava, parc.

ć^ L7o/68 vedľa bytového domu.

Návrh nového pavilónu zŠ, 6 tried, 1

zborovňa, 2 kabinety, 2NP

Prístavba nového pavilónu ZŠ o 4 triedy

Vysporiadanie pozemkov SPF do
vlastníctva obce

7

6.

5.

4.

3.

2.

1

11.

Zámer - v priestoroch bývalej kotolne MŠ AD, hotový
energetický audit budovy. Projektant vypracuje projekt na
suterén a navrhne rekonštrukciu na hernú miestnosť.

Parkovisko ZŠ - PD hotová (projekt bude potrebné upraviť
po rozšírení areálu o nový pozemok - a o novú zastávku
SAD) - v príprave.

Parkovisko MŠ - dá sa urobiť PD a požiadame o stavebné
povolenie.

Kryté stojisko na bicykle pred ZŠ - drobná stavba -
v prÍprave.

Zámer:

Zámer: návrh na schválenie kúpy pozemku so stavbou
vedľa areálu základnej školy o výmere 1139 m2, parc. č.
2t6/8 a 2L6/5. Príprava PD na rozmer 18m x 36m.

Podaná žiadosť o stavebné povolenie v obci Rovinka.

Prepočet možností využitia pozemku (1200 m,) na školské
zariadenĺe - možnosť postavenia MŠ s 4 triedami, stará
budova by sa využila pre dve triedy zŠ. Suterén MŠ je
navrhovaný ako herná miestnosť - klubovňa s osobitným
vchodom. Zámer schválený na KRoM 27.01.2020, obecný
úrad zrealizuje proces obstarania PD'

objedná sa PD oplotenia, pozemok vytýčený.

V areáli ZŠ na pozemkoch, parc. ć.22L/5 a 22t/6.

Základy aj moduly v predpríprave na 3NP - PD v príprave,
dotácia 200 tis. EUR z MŠ sR.

Reaĺizácia búracích prác existujúcich budov na pozemkoch

- schválené KRoM 27'01'2020.

V procese kolaudácie ( s dotáciou 250 tis. EUR )

škobwo

Niektoré miestne komunikácie, chodníky, zariadenia sú
umiestnené na pozemkoch sPF, obec sĺ ich vyžiada do
vlastn íctva bezodplatne -prebieha.

Zámer:

právoplatnosti sa budú sledovať výzvy na dotácie. Boli
oslovení obyvatelia ulice na spoluúčasť na financovaní.
Musí sa riešiť súčasne vodovod a aj kanalizácia.
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Cyklochodník za Kačínom

Zóna oddychu a relaxu Miloslava

Cyklochodník - prepojenĺe obcí

Prekládka kontajnerov v miestnej časti
Miloslavov

3.

2.

1.

Zámer - zadané zameranie (prioritou je cyklochodník -
prepojenie obcí č. 1.) - pozastavuje sa do schválenia
nového ÚP obce. Prĺpraví sa geodetické zameranĺe.

El. prípojka hotová, studňa tiež, väčšĺa časť terénnych prác

hotová, basketbalové koše namontované, cvičebné prvky

namontované; pripravuje sa závlahový systém, výmena
trávnika;

Potrebná úprava Úzkej ulice kvôli prístupu, parkovacie
miesta.

Získaná dotácia od Úv sR na 38000 EUR na Multĺfunkčné
ihrisko s osvetlením - pripravené na obstaranie cez Vo _

návrh uznesenia na schválenie spoluúčasti a zadanie Vo na

dnešnom zasadnutí oZ.

Hokejbalové ihrĺsko s mantinelmi zrealizované

Vytýčenie dokúpených pozemkov a ich oplotenie.

Príprava podmienok na verejnú súťaž na prevádzku bufetu.

Altánok s grilom na ihrisku - projekt je pripravený na
podanie cez výzvu MAS Malodunajsko - opatrenie A) -

realizácĺa schválená KRoM 27.01.2020, následne obec
požiada o refundáciu.

KRoM 27.01.2020 _ požiadavka na predloženie náčrtu
umiestnenia jednotlivých objektov vr' ich funkcií
plánovaných v areáli, po schválení zámeru sa bude
pokračovaťv dobudovaní areálu .

Chodník zameraný, opätovné stretnutie s vlastníkmi
pozemkov, došlo ku kompromisnej dohode, návrhy budú
zapracované do zmien a doplnkov UP. Vzhľadom ktomu
obec začala s prácami na chodníku na svojich pozemkoch,

i keď chodník zostane neukončený. Na obecnej parcele č.

L70l23 v Miloslave sa vytýči a bude sa realizovať aspoň
v tomto rozsahu.

Územné rozhodnutie právoplatné. PD pre stavebné
povolenie - prĺpravená na zadanie projektantovi
pripravené uznesenie na schválenie na dnešnom oZ

šport, rekreácla

Nový návrh umiestnenia na Ul. K Jazeru - parc.č. 68/1 -
stavba povolená, realizácia schválená KRoM 27.01.2020

Odpady

Sledovanie výziev na dotácie.
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Revitalizácia areálu RŠC ło 4. Zámer:

- šatne, sprchy, zázemie, osadenie zakúpených mantinelov
na multifunkčné ihrisko a pod.

- obnova detského ihriska, výmena a doplnenie hracích
prvkov

Zadanĺe spracovanĺa urbanistickej štúdie
- Nové polyfunkčné centrum obce
Mĺloslavov

Remeselný dvor AD

CintorÍny AD, M

Projekt Wifi pre obec ( EU-WIFl4EU)

Prístavba obecného úradu AD

Zateplenie budovy obecného úradu AD

Zelený pás v miestnej časti Miloslavov

Výstavba tréningového ihriska pre

mládežnícke družstva ŠK Mĺloslavov

1

5.

4.

3.

2.

1.

6.

5.

Súťaž vyhlásená, podmienky súťaže zverejnené dňa
23.4.20L9 cez portál Vo. V druhom kole dňa 4.10.2019
boli posúdené 3 návrhy, komisia vybrala ako víťaza arch.

Úremné plánovanie

Prĺpraviť projekt na MAS Malodunajsko - opatrenie B)-
rekonštrukčné práce - zatiaľ opatrenie pozastavené

Pripraví sa návrh na usporiadanie hrobových miest,
kolumbárium, objedná sa PD na dom smútku v AD
a zameranie.

Poskytnutá dotácia 15 000 EUR' Vytypovaných 10 mĺest na

zavedenie.

Schválená zmluva s dodávateľom Slovak Telekom'

KROM 27'01.2020 schválila realizáciu stavebných úprav
spojených s prípravou vybudovania jednotlivých bodov
prĺpojenia.

Prebĺeha stavebné konanie.

Energ. audit, projekty - zatiaľ nie sú žiadne výzvy na

financovanĺe projektu. Bude sa riešiť až pri prestavbe

budovy.

ostatné

Na pozemku pri hnojisku v miestnej časti Miloslavov (vo

vlastníctve SPF) sa vysadí zelený pás svhodnou drevinou
na zmiernenie vplyvu poľného hnojiska.

Z pozemku sa musí odstrániťv prvej etape čierna skládka.

Stromy objednané

Podanie žiadosti o príspevok (max.50 tis.) na sFz,
spoluúčasťobce25%; pozemok parc. č. 432lLv RŠc AD.

obec získala príspevok vo výške 10 000€ - vybuduje sa iba
jednoduchá tréningová plocha.
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Prevod pozemkov SPF do vlastníďva
obce

Zmena regulatívov Územného plánu

obce Miloslavov

3.

2.

Podaná žiadosť na SPF o bezodplatný prevod pozemkov,

ktoré sú v ÚP defĺnované ako plochy občianskej a sociálnej
vybavenosti.

obstarávateľ a spracovateľ vr. zmlúv o dielo schválené
V ostatnom oZ, pracujú na návrhu.

Štúdio lng. arch' Michala Bogára.

Zmluva na realizáciu štúdie schválená na oZ 5'12.2019'
Dodávateľ pracuje na štúdii.

Rozprava:

Poslanci nedĺskutovali k tomuto bodu.

Uznesenĺe č. í2

Hlasovanie:
Za: 7 - lng.Renáta Bačová, ĺng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr, Lucia Falbová, lng, Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0

neprítomný/á,í/ : 0

a) Projekt Multifunkčné ihrisko s osvetlením . realĺzácia

Obecné zastupitelstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutĺ dňa 7' 3. 2019 schválilo uznesenĺm č,,2a2u9 podanie
projektu s názvom ,,Multifunkčné ihrisko s osvetlením" v rámci výzvy Úradu Vlády SR na predkladanie Žiadostí
oposkytnutie dotácie Vprograme Podpora rozvoja Špońu na rok 2019, TaktieŽ bolo schválené spolufinancovanie
V predpokladanej výŠke 22.527,00 EUR (suma bola orientačná, bez pripravenej projektovej dokumentácie, potrebná
u 1'Íáze podania Žiadosti).

obec následne podala všetky potrebné relevantné materiály vrátane vyhotovenej projektovej dokumentácie na Úrad
vlády Slovenskej republĺky, kde bola úspešná a zĺskala grant vo výške 38 000 €. Zmluva medzi Üradom vlády
Slovenskej republiky a Obcou Miloslavov bola podpísaná dňa g. 8' 2019 pod č. CEZ Úv sR: 515/2019, zverejnená
v Centrálnom registri zmlúv dňa 12.8,2019'

Podl'a vyhotovenej projektovej dokumentácie (výkaz, výmer) bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky na
dielo vo výške 55 488,85 EUR bez DPH, t.j, 66 586,62 s DPH, predpokladaná finančná spoluúčasť obce vo výŠke
28 586'62 € s DPH, čo je potrebné schváliť.

Uznesenie č.13

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdźal sa: 0

neprítomný/á,ĺ/: 0
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b) Projekt cyklochodníka. PD

Komisia rozvoja obce rozhodla, Že predmetná stavba bude predmetom územného konania a aktuálne je uzemné
rozhodnutie uŽ právoplatné' Stavba je umiestnená na parcele č. 170/3, vbezprostrednej blízkosti obchodným
centrom dotknutej infraštruktúry, realizáciou ktoĘ doŠlo k zasiahnutiu do stavby cyklochodníka. Táto skutočnosť
vyvolala nutnosť zapracovať zmeny do jestvujúcej PD. Z toho dÔvodu sa oÚ obrátil na zhotovitela PD na nacenenie
úprav PD a spracovanie PD pre nasledovné stavebné konanie,
Zmeny stavby cyklochodníka boli zapracované, preto má obec moŽnosť pokračovať v prácach na tomto projektovom
zámere - t.j. je potrebné objednat' u zhotovitel'a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie'
Spoločnosť AMA group s'r.o. predloŽila ponuku na túto sluŽbu vo výške 2450'€.

Uznesenie č. í4

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng, Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa: 0

neprĺtomný/á,í/ : 0

K bodu í3. Kúpna zmluva na pozemok parc. č. 216/8 a 2í615: pre objekt Telocvične priZŠ

V zmysle schválených projektových zámerov obec kupuje pozemok na zväčŠenie areálu, ktoý umoŽnĺ výstavbu
telocvične prĺ základnej škole v AlŽbetinom Dvore. Vzhlädom k tomu, Že sa zmenil geometrický plán a zmluva, ktorá
bola schválená oZ 05'12'2019 sa zmenila v podstatných záleŽitostiach a nebude ju moŽné dať zapísať na
katastrálnom úrade, tak predkladáme novú Kúpnu zmluvu, kde je upravené aktuálne čĺslo parcely a výmera.
Predmetom kÚpnej zmluvy je kúpa parc.č.216/8, druh pozemku záhrada, ovýmere 824 m2, parc.č. 216/5, druh
pozemku záhrada o výmere 167 m2, za Účelom rozšĺrenia školského areálu, na výstavbu telocvične pre ZŠ.
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene 90,00 Eur za m2. Celková kúpna cena je 89.190,00 Eur.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 15

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
protĺ: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

K bodu í4. Návrh nájomnejzmluvy s právom stavbv so ŽSR:

obec má záujem realizovať na prenajatej častĺ pozemku vo vlastníctve ŽSR stavbu 
',Prístrešok 

pre bicykle ll,''.
Cielbm výstavby prístreŠku je vytvorenie integrovaného multimodálneho bodu medzi cyklodopravou, autobusovou,
Železničnou a individuálnou dopravou a tým aj zvýšenie vyuŽitia hromadnej aj nemotorovej osobnej dopravy,
zvýšenie atraktivity cestovania, skvalitnenie sluŽieb súvisiacich s cestovanĺm, zvýšenie kvality a bezpečnosti
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poskytovaných sluŽieb a zlepšenĺe dostupnosti priblíŽením Železničnej stanice. Po zrealizovanĺ stavby bude obec na
uvedenej stavbe vykonávať správu' údrŽbu na vlastné náklady.
Predmetom nájmu je pozemok reg' C KN parc. č. 399/33, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
nachádzajÚceho sa v katastrálnom území Miloslavov, ktorý je zapísaný na LV č. 277, vedenom okresným úradom
Senec, katastrálnym odborom.
ZSR prenecháva do uŽívania obci čast' pozemku o výmere 37,80 m2. Celkové ročné nájomné tvorí nájomné (A) za
Predmet nájmu vo výške 8,32 EUR (slovom: osem eur a tridsatUva centov) spolu s nájomným (B) vo výške dane
z nehnutel'nosti za Predmet nájmu v zmysle zákona č' 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskoršĺch predpisov. Doba prenájmu : doba neurčitá.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. í6

Hlasovanie:
za: 7 - lng'Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdźal sa: 0

neprítomný/á,í/: 0

K hnr{ll íĘ Náinmná lllva nl náiamnr'r hrŕ e lllliqn Earraĺ{ il i lac larrarrzm

obec Miloslavov prenajĺma nájomný byt, ktoý bol financovaný zo ŠFRB a podl'a zákona o ŠrRa aj prehodnocuje
zmluvy, ktoré končia platnost'. Nájomca, Julián Egyed, spÍňa podmienky na predíŽenie nájomnej zmluvy ( min. výŠka
príjmu-max. výškaprĺjmu) na3roky akdnešnémudňu mázaplatenévšetkysplátky.ldeobyt č. 1vbytovom
dome súp'čĺslo 404.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu

Uznesenie č. í7

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr, Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdźal sa:0
neprítomný/á,í/ : 0

K bodu í6. Nájomná zmluva na nájomný byt s Nikola Havlíková - Alžbetin Dvor:

obec Miloslavov prenajĺma nájomný byt, ktory bol financovan}i zo ŠrRa a podl'a zákona o ŠrRg aj prehodnocuje
zmluvy, ktoré končia platnosť. Nájomca, Nikola Havlíková , spÍňa podmienky na predĺŽenie nájomnej zmluvy ( min'
výŠka príjmu - max. výška príjmu) na 3 roky a k dnešnému dňu má zaplatené všetky splátky. lde o byt č. 3
v bytovom dome č. 999'

Rozprava:
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Poslanci nediskutovali k tomuto bodu

Uznesenie č. í8

Hlasovanie:
za: 7 - lng,Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Mĺlan MatuŠek
proti: 0

zdźal sa: 0

neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 17. Návrh nájomnej zmluvy z dôvodu budovania infraštruktúrv s p. Kvačka. Kvačková _ p.č.426/107:

Dňa 23.10.2019 obec obdżala Žiadosť spoločnosti Pozemné stavby TTK, ktorá zastupuje pána Kvačku Juraja
a Kvačkovú Andreu, o uzatvorenie nájomnej zmluvy na parceĺu 4261107 za účelom výstavby dopravnej a technickej
infraštruktúry v lokalite Rz-1zlll' Doba prenájmu na 48 mesiacov.

obecné zastupĺtel'stvo na svojom zasadnutídňa 5.'l2.2019 a po prerokovanímateriálu odloŽilo uzatvorenie nájomnej
zmluvy pre pána Kvačku Juraja a Kvačkovú Andreu, p.č'.426l107 a posunulo predmetnú záleŽitosť na prerokovanie
do Komisie rozvoja obce.

Komisia rozvoja obce na zasadnutí dňa 27 '1.2020 po prerokovaní Žiadosti súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy
pre pána Juraja Kvačku a pani Andreu Walters Kvačkovú,

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 19

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, ĺng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdźal sa: 0

neprĺtomný/á,í/ : 0

K bodu 18' Rozpočet a realizácia 2. prístrešku na bicykle pri staniciŽSR:

obec Miloslavov pripravuje 2.etapu realizácie vybudovania prístrešku pre bicykle na Železničnej stanici' Pri realizácií
projektu obec vychádza zprevädzkovej praxe a potreby dobudovania kapacít bicyklových státí ako podpora
aĺternatívnej dopravy. V predchádzajúcom období bola realizovaná výstavba prístrešku s celkovou kapacitou cca. 35
bicyklov selektronickou ochranou avstupom pomocou RF|D čipov, ktoré boli vydané vobjeme 110 ks. Následne
bola na základe poŽiadaviek rozŠírená kapacita vstupov o 250 čipov aj s predpokladanou prĺpravou ochrany
prĺstrešku č. 2, Prístrešok je jednoduchej konštrukcie (obdobný ako prĺstrešok č.1) o rozmere 8,4 x 4'5 m. Za účelom
realizácie nechala obec v minulosti vypracovať projektovú dokumentáciu' Na základe vytvorenej cenovej ponuky bola
stanovená cena realizácie a osadenia (montáŽe) vo výške 5950 € s DPH - dodávatel'sky a práce vrátane materiálu
realizované ocÚ vo výške cca, 500 €'

Komisia rozvoja obce na zasadnutí dřla27.1,2020 po prerokovaní súhlasila s návrhom,
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Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 20

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa: 0
neprĺtomný/á,í/ : 0

K bodu í9. Realizácia hybridného osvetlenia na parkovisku pri staniciZSR:

obec Miloslavov pripravuje realizáciu projektu osadenia hybridného osvetlenia parkoviska Železnicnej stanice
v Miloslavove. Projekt je realizovaný predovšetkým za účelom prevencie kriminality, najmä predchádzaniu krádeŽí
PHM z motorových vozidiel akrádeŽí vlámaním do motorových vozidiel, obec v predchádzajúcom obdobĺ realizovala
v niekol'kých etapách rozšírenie kapacít parkovacĺch plÔch na Železničnej stanici popri trati v smere Miloslavov -
Bratislava. V súčasnej dobe kapacita záchytného parkoviska predstavuje cca. 120 motorových vozidiel.
Problematický sa ukazuje úsek parkoviska popri trati pri záhradkách, kde nie je osadené žiadne verejné osvetlenie'
Vybudovanie riadneho funkčného osvetlenia by bolo vzhl'adom na predpokladané náklady neefektívne, preto obec
pristúpila k alternatĺvnemu riešeniu osvetlenia priestoru hybridným osvetlenĺm (kombinácia solárneho panelu

a veternej turbíny). Toto riešenie je rychle, z hl'adiska uskutočnených stavebných prác nenáročne a najmä je moŽné

osvetlenie alternatívne premiestňovať podl'a potreby. Celková hodnota zäkazky (materiál na konštrukciu, zhotovenie
a osadenie) bola stanovená vo výške 5485 € s DPH.

Komisia rozvoja obce na zasadnutí dřla27 ,1,2020 po prerokovanĺ Žiadosti súhlasila s návrhom.

Pri tomto bode starosta informoval, Že sa konalo stretnutie na ŽsR ohl'adom predĺŽenia nástupiska v obci.
Rozoberal sa aj návrh kyvadlovej dopravy medzi Kvetoslavovom a Bratislavou

B|D začala voziť cestujúcich z Kalinkova, Hamuliakova a Dunajskej LuŽnej na ŽS Miloslavov - testovacia prevádzka

by mala trvať pol roka. Vzniesli poŽiadavku na priestor odstavenie autobusov v oboch smeroch pri ŽS - starosta
navrhol okolitým obciam zdruŽenie prostriedkov na prípadnú výstavbu zastávok.

Aj obec Dunajská LuŽná pripravuje rozŠírenie parkoviska pri ich ŽS,

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu,

Uznesenie č. 21

Hlasovanie:
za: 7 - lng'Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa:0
neprítomný/á,í/ : 0
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obec Miloslavov pripravuje realizáciu projektu vybudovania nového prĺstrešku kontajnerového stojiska v časti
Miloslavov, ulica K jazeru, parc. č.: 68/'ĺ. V súčasnej dobe vyuŽĺva obec pre státie kontajnerov nespevnené p|ochy na
u|, K jazeru pred objektom SPP - distľibÚcie a.s', so sídlom Mlynské Nivy 44lb, Bratislava. Priestor je zhlädiska
funkčnosti, vyuŽitel'nosti a manipulácie nedostatočný, so zlým prĺstupom pre občanov a poskytovatelbv s|uŽieb
(likvidácia odpadu), svojím nekrytým umiestnením narúša estetický vzhlad ulice a pri nakladanĺ s odpadmi narúša
pokoj obyvatelbv prilahlých nehnutel'nosti. PrístreŠok je navrhnutý V rozmere 3,5 x 7 m. Základom prĺstrešku bude
betónová plocha 3,5 x7 x0,20 m snapojenĺm na miestnu komunikáciu. Prístrešok predpokladá umiestenie min.6
kontajnerov pre triedený odpad vel'kosti 1100 l. Predpokladaná celková cena projektu - prĺstrešok 7780 s DPH
vrátene montáŽe (zabezpečené dodávatel'sky spoločnostbu HPS mont s'r.o.), zemné práce a základová doska cca
500 €, (zabezpečené zamestnancami 0CÚ). Celkové predpokladané náklady na realizáciu projektu 8 300 € s DPH.

Komisia rozvoja obce na zasadnutĺ dřn27 ,1.2020 po prerokovanĺ Žiadosti súhlasila s návrhom.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenle č. 22

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr, Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa; 0

neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 2í. Vvbudovanie altánku v ZOR v Miloslave - parc.č. 26/4:

obec Miloslavov pripravuje realizáciu projektu vybudovania prĺstrešku s grilom v Zóne relaxu a oddychu Miloslavov
ďalej |en ,,ZoR". Projekt predpokladá výstavbu jednopodlaŽného objektu bez podpivničenia, obdiŽnikového
podorysného tvaru s rozmermi 6,15 x 4,00 m. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené na úradnej tabuli obce
Miloslavov dňa 20. 1' 2020 scelkovou predpokladanou hodnotou zákazky s DPH 14 863,21 Eur, obec plánuje
pro1ekt financovat'cestou Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prĺspevku v rámci implementácie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLS Malopodunajsko) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -
2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvatel'stvo vrátane vo!'ného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
(Výzva pre podopatrenie7 '4 _ MAs-091/7.4/2).

Pre účely získania Íinančnej podpory však musí byť uŽ do podania Žiadosti obstaraný dodávatel'diela, vrátane
kompletnej projektovej dokumentácĺe. Podl'a informácie môŽe schválenie finančnej podpory trvať aŽ do konca roku
2020, Do takej doby nie je moŽné kontrahovat'vysút'aŽeného dodávatel'a. Z uvedeného dôvodu preto navrhujeme
pro1ekt financovat' z vlastných zdĄov a po ukončenĺ projektu vynaloŽené náklady refundovať cestou vyššie
uvedeného grantového programu.

Zrealizovanie tohto zámeru nemá vplyv na rozpočet, je rozpočtovo neutrálne. Komisia rozvoja obce na zasadnutí dňa
27 '1 '2020 po prerokovaní Žiadosti súhlasila s návrhom.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie ě. 23
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Hlasovanie:
za: 7 - lng,Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng, Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa: 0

neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 22. odstránenie stavby rodlnného domu na pozemku parc. č. 22115. s.č. 82 v areáli ZŠ na základe
búracieho povolenia:

obec Miloslavov pripravuje realizáciu projektu odstránenia stavby rodinného domu pri základnej škole parc. č.:22115
a221l6, Vzhl'adom ktomu, Že stavba obsahuje materiály zaradené do skupiny nebezpečných odpadov je
odstránenie stavby pripravované na obdobie jarných prázdnin, teda v čase od 1 5. 2. - 23. 02.2020, kedy je pohyb
osôb v priestore a ochrannej zine stavby minimálny. odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov objavených
pri asanácií bude zmluvne zabezpečený autorizovanou organizáciou - spoločnosť P+K s.r'o., so sĺdlom Vajnorská
89, 831 04 Bratislava, ktorá vlastní prĺslušné povolenia orgánov štátnej správy na zabezpečenie prepravy a
zneškodňovanie nebezpečných druhov odpadu. Na odstránenie stavby obec nechala vypracovať projektovú
dokumentáciu, zabezpečila konanie o odstránení stavby s povoleniami príslušných úradov' Prieskumom trhu
a prijatím 3 cenových ponúk navrhujeme, aby obec objednala práce u spoločnosti P+K s.r.o. za cenu vo výške
18.000 € s DPH
Komisia rozvoja obce na zasadnutí dňa27 .1'2020 po prerokovaní Žiadosti súhlasila s návrhom.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 24

Hlasovanie:
za: 7 - lng,Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdźa| sa:0
neprítomný/á,ĺ/ : 0

K bodu 23. obstarávanie na dodávate!'a stavby Telocvične pri ZŠ:

V zmysle schválených projektových zámerov obce' obec pracuje na krokoch k zrealizovaniu telocvične pri základnej
škole v AlŽbetinom Dvore,
Komisia rozvoja obce rozhodla, Že predmetná stavba bude umiestnená v bezprostrednej blĺzkosti existujúcich
stavieb základnej školy' Ztoho dôvodu 0Z na zasadnutí 5,12,2019 uznesením č, 139 schválilo kúpnu zmluvu na
parc.č.2í618, záhrada, ovýmere 824m2, parc.č. 21615,zährada o výmere 167 m2. Na základe tejto skutočnosti
obec dala spracovať štúdiu realizovatel'nosti, umiestnenia stavby telocvične spoločnosti AMA Group s.r,o., na
základe ktorej bolo preukázané, Že predmetnú stavbu v Želanej vel'kosti je moŽné umiestniť. Z toho dÔvodu obec na
základe uznesenia č. 154 zo zasadnutĺa oZ dňa 27 '12. 2020 objednala u zhotovitela spracovanie projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie.
Vzhl'adom na víziu získania dotácie z lROP, ktoĘ predpokladané, očakávané podmienky budú známe v krátkom
čase, je potrebné pristúpiť k príprave a realizáciu verejného obstarávania na dodávatel'a stavby Telocvičňa pri ZŠ
v Miloslavove, obec navrhuje, aby oZ odsúhlasilo zámer zveriť zrealizovanie V0 spoločnosti obstaráme s.r.o.,
s ktorou spolupracuje dlhodobo a s pozĺtĺvnou skÚsenostbu'
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Spoločnosť obstaráme s,r'o. predloŽila ponuku na túto sluŽbu vo výške 4800,€ bez DPH. V čase vystavenia ponuky
nebola platitel'om DPH, aĺe je pravdepodobné, Že sa v priebehu realizácie sluŽby platitelbm DPH stane a bude
fakturovat'uvedenú cenu navýšenú o DPH, t.j. 5 760,€.
Toto verejné obstarávane by bolo zrealizované, ukončené a vyhodnotené do 8 týŽdňov, ktorého výsledok bude
predloŽený na oZ do 30.4' 2020,

Komisia rozvoja obce na zasadnutí dňa27 '1'2020 po prerokovanĺ Žiadosti súhlasila s návrhom

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 25

Hlasovanie:
za: 7 - lng'Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martĺn Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0

neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

K bodu 24. obstarávanie na dodávatelh stavby Pavilónu ZŠ v Alžbetinom Dvore:

V zmysle schválených projektových zámerov obce, obec postupuje kroky a pracuje na realizácii aktivĺt k odstráneniu
hrozby dvojzmennosti a zvýšeniu kapacít ZŠ v AlŽbetinom Dvore.
Ztoho dôvodu oZ na zasadnutĺ 31.1.2019 uznesenĺm č' 9 schválilo kúpnu zmluvu na parc.č.22íl5, zastavaná
plocha, o výmere 128 m2, parc.č,.221l6, záhrada, o výmere 672 m2, a rodinného domu súpisné číslo 82 na pozemku
parc.ě' 221 15, za účelom rozšíren ia školského areál u.

Na základe.'tejto skutočnosti obec dala spracovat'štúdiu realizovatel'nosti, umiestnenia stavby nového modulárneho
pavilÓnu ZŠ spoločnosti AMA Group s.r'o,, na základe ktorej bolo preukázané, Že predmetnú stavbu v Želanej
vel'kostije moŽné umiestniť. Z toho dôvodu obec na základe uznesenia č,154 zo zasadnutia 0Z dňa 27.12' 2020
objednala u zhotovitel'a spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Vzhl'adom na to e po'trebné pristúpiť k príprave a realizáciu verejného obstarávania na dodávatel'a stavby projektu
Dostavba pavilonu ZŠ v Miloslavove. obec navrhuje, aby oZodsúhlasilo zámer zveriť zrealizovanie Vo spoločnosti
obstaráme s.r.o., s ktorou spolupracuje dlhodobo a s pozitĺvnou skúsenostbu.
Spoločnosť obstaráme s'r'o' predloŽila ponuku na túto sluŽbu vo výške 2 600,€ bez DPH, Včase vystavenia
ponuky nebola táto spoločnosť platcom DPH, ale je pravdepodobné, Že sa v priebehu realizácie sluŽby platcom DPH
stane a bude fakturovat'uvedenú sumu navýšenú o DPH' t.j.3 120,€.
Toto verejné obstarávanie by bolo zrealizované, ukončené a vyhodnotené do 8 týŽdňov, ktorého výsledok bude
predloŽený na 0Z do 30.4' 2020,

Komisia rozvoja obce na zasadnutí dňa27.1,2020 po prerokovanĺ Žiadosti súhlasila s návrhom'

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 26

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucĺa Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Mart|n Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
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neprĺtomný/á,í/ : 0

K bodu 25. Realizácia nového priechodu pre chodcov v križovatke centrálne/Veterná/Jazerná :

Obec Miloslavov realizovala v predchádzajúcom období celkovo 7 priechodov pre chodcom spĺnajĺcicn najvyššie
poŽadované štandardy a príslušné normy vrátane slepeckých prvkov, výstraŽných svetiel a riadneho osvetlenia.
V priebehu obdobia však vznikla aj na základe oprávnených podnetov občanov poŽiadavka na dobudovanie
minimálne troch ďalších priechodov pre chodcov. Prebieha stavebné konanie a priechody pre chodcov budú
predmetom verejného obstarávania' KROM po posúdení odporúča vybudovať priechod pre chodcov v ll. etape na
kriŽovatke ulĺc Centrálna/Jazerná/Veterná v predpokladanej výške investĺcie
20 000 EUR s DPH' vrátane odvodnenia kriŽovatky a dobudovania kr]ska chodníka, Realizáciu vybudovania
zvyŠných dvoch priechodov navrhuje komisia presunút'na ďalšie obdobie.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 27

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0

neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 26. Rozpočet na vybudovanie siet'ových rozvodov pre WiFi body v obci _ 10 prístupouých bodov:

Obec Miloslavov sa zĺskala vroku 2019 Íinančné prostriedky vo výŠke 15.000 EUR zgrantového programu

Euripskej únie ,,WlFl4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách". Dohoda
o poskytnutídotácie bola podpísaná dňa 15, 7.2019' Program predpokladá ukončenie prqektu do 18 mesiacov od
podpísania vzájomnej dohody azriaďuje 10 prístupových bodov vrámci obce. Zároveň predpokladá výber
dodávatel'a technológie pre úspešnÚ realizáciu projektu. Výber dodávatel'a bol realizovaný cestou informačného
systému WlFl4EU dňa 8. 10.2019, kde sú kontrahovanĺ poskytovatelia oprávnení dodávať sluŽbu. Vzhl'adom
k tomu, Že obec Miĺoslavov disponuje celoploŠným pokrytím optického internetu od spoločnosti Slovak Telekom, a.s,,
pristúpili sme k rozhodnutiu realizovat' projekt v spolupráci s predmetnou spoločnostbu. Tento výber bol aj potvrdený

na portáli WlFl4EU, Úspešná realizäciaa ukončenie projektu však vyŽaduje ešte splnenie nasledovných podmienok:

1) Schváliť zmluvu o dielo uzavretú podl'a ust. $ 536 a nasl, Zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znenĺ
neskorších predpisov medzi zhotovitelbm spoločnosťou Slovak Telekom, a.s,, so sĺdlom Bajkalská 28, 817 62
Bratislava v zastúpení lng. Mańinom Kanderom a obcou Miloslavov v zastúpení starostom obce Milanom
Baďanským o vykonanĺ diela, ktoým je vybudovanie WlFl pokrytia a sietbvej infraštruktúry (schválené uznesením
0z č. í50 - 8. zasadnutie oZ konané dňa 05. 12.2019)
2) Dobudovanie potrebných elektroinštalačných rozvodov, stoŽiarov, pripojenia a zabezpečenie potrebných súhlasov
ZSE a pod., vrátane začaÍia stavebných konanĺ k jednotlivým bodom napojenia. PredbeŽná vyčíslená kalkulácia prác

dodávatel'sky je vo výške 17. 698,80 €'- s DPH.
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 28
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Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa: 0

neprítomný/á,í/: 0

K bodu 27. Návrh Zmluvy o zriadenívecného bremena na parc. č' 133/3 pre LT lnvest s.r.o.:

Dňa 18,12'2019 pĺsomne poŽiadala spoločnosť LT lNVEsT, s,r.o., AlŽbetin Dvor 1452, 900 42 Miloslavov
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena'
Spoločnost' LT lNVEsT s'r.o. je-stavebníkom bytových domov,'Square. v rozvojovej zóne RZ 18/lb a technickej
ĺnfraštruktúry v uvedenej lokalite. Žiadatel', ako právny nástupca pÔvodných vlastnĺkov, ktorí previedli parcelu registrá
uC" č. 133/3 do vlastníctva obce za 1 EUR, si dovol'uje poŽiadat'o zriadenie vecného bremena na uvedenom
pozemku za účelom umiestnenia, prevádzky a ÚdrŽby rozvodov tepla, ktoré budÚ v súlade so stavebnými
povoleniami spájať strojovňu tepelných čerpadiel umiestnenú v bytovom dome Square 27 na parcele č. 133/344 s
ostatnými bytovými domami v uvedenej lokalite. KeďŽe sú uvedené bytové domy oddelené pozemkom vo vlastníctve
obce, vecné bremeno zabezpeči prevádzkovatel'ovi strojovne prístup pre prípadnú údrŽbu rozvodov tepla.
Spoločnosť LT lNVEST s.r.o. má uvedenú parcelu č. 133/3 v nájme za účelom výstavby technickej infraštruktúry na
základe nájomnejzmluvy s obcou Mĺloslavov zo dňa 4'12.2017. Dodávatelbm tepla v uvedených bytových domoch
bude na základe Zmluvy o spolupráci a záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy
tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, spoločnosť Slovenské elektrárne -

energetické sluŽby, s'r.o.
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č' 29

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan MatuŠek
proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 28' Rôzne

1 , obec Miloslavov dostala finančný dar vo výške 130,00 Eur na ,,Staň sa občanom Miloslavova'' od Jozefa
Enderlu,

2, Obec Miloslavov dostala finančný dar vo výške 130,00 Eur na ,,Staň sa občanom Miloslavova" od Kamily
Zajíčkovej'
Starosta vyjadril poďakovanie darcom za finančné dary pre obec.

Uznesenie č. 30

Hlasovanle:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan MatuŠek
proti: 0
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zdźal sa:0
neprĺtomný/á,í/ : 0

3. Obec Miloslavov je členom regionálneho vzdelávacieho centra Rovinka. KaŽdý rok je splatný členský
príspevok, ktorého výška je v závislosti od počtu obyvatelbv, t.j. vzťahuje sa kaŽdého jedného obyvatel'a. NaŠa

sadzba je 0,07 Eur za obyvatel'a a pri počte trvalo prihlásených obyvatelbv 3485 k 31.12.2019 to činí výšku
príspevku 243,95 Eur,

obec vyuŽíva Regionálne centrum Rovinka na školenia v oblasti odbornej prĺpravy zamestnancov. Členstvo
v tomto vzdelávacom centre nám prináša zl'avu 50 o/o z CéÍ|! školení.

Uznesenie č. 3í

Hlasovanie:
za: 7 - lng.Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng, Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdźal sa: 0

neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

4' J.Grujbárová - uviedla, Že na ostatnej komisii pre rozvoj sa členovia zaoberali procesom prechodu ZŠ
Miloslavov na právnu subjektivitu, S touto skutočnostbu je spojených vel'a krokov, ktoré treba urobiť a celý
proces je potrebné mat'pod priebeŽným dohl'adom. Navrhuje preto, aby oZ vytvorilo na tento úcel odbornú

komisiu, ktorá by mala na starosti nastavenie a kontrolu celého procesu prechodu - navrhuje 5 člennú komisiu,

ktorá by bola zloŽená z 3 poslancov, 1 zástupcu obecného úradu a 'l zástupcu ZŠ. Z poslaneckého zboru

navrhuje do komisie: T,Cabalovt], R.Bačovú a J. Grujbárovú. Zástupcov oÚ a ZŠ do komisie by menoval

starosta obce.

R.Bačová víta tento návrh a podporuje ho, takisto ostatnĺ poslanci,

Uznesenie č. 32

Hlasovanie:
za: 7 - lng'Renáta Bacová, lng, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdržal sa: 0

neprítomný/á,í/ : 0

K bodu 29. lnterpelácie poslancov:

Poslanci nepredloŽĺli Žiadne interpelácie

K bodu 30. Diskusia:

p.Lisál : upozorňuje, Že v časti Miloslavov sa správca/ majitel'pozemku nestará o pozemky, je tam burina

a neporiadok ( parkovisko pri Jaseňovej ulici ) Verejné osvetlenie ešte nebolo odovzdané? Starosta uviedol, Že

dosĺal'nie. P'Lisál uvádza, Že minimálne dve lampy Vo by bolo moŽné sprevádzkovať - pýta sa, či by sa to dalo
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P,Elexhauser uvädza, Že v tejto oblasti jeho spoločnosť zabezpečovala výstavbu - a pozemky vyčistili _ nemôŽu

zodpovedať za jednotlivých stavebnĺkov' Uviedol, Že by bolo dobré, keby sa komunikovalo priamo s nimi - dohodol

sa na komunikácii s p.Lisálom po ukončenĺ 0Z.

P.Kocnár _ záhradkári pri ŽS _ na úradnej tabuli bol zverejnený komplex AlŽbetka, ktorý susedĺ so Zo _ investor tam

plánuje 2 detské ihľiská . Záhradkáridali pripomienku na predÍŽenie kanalizácie aŽ do ZO v lehote, ale chceli by
poŽiadat'obec o pomoc - poŽiadat'investora o pomoc ( predÍŽenie kanalizácie ) - kde by sa mohli záhradkári napojit'

Starosta uviedol, Že SÚ s tým bude zaoberať a bude k tomu potrebné vyjadrenie správcu kanalizácie.

Ďalšie podnety - rozpadáva sa dlażba na Žs - treba poŽiadaľ ŽsR o opravu. Detto priecestie na semafóroch -
starosta uviedol, że sú nové poŽiadavky Žsn ą na rekonštrukcie priecestĺ - mimoúrovňové rieŠenia - bude
potrebné zmenit'v tomto smere aj UP. P.Kocnár - čo sa týka premávky pri stanici - pomohlo nové značenie, ale
vodiči jazdia stále rýchlo - dá sa tam dat'nejaké iné značenie? Situácii s parkovanĺm pomohlo vytvorenie zadného
parkoviska - ďalších 30 miest, ale odpadky sa tam vyhadzujú naďalej, Čo sa týka povolbvacĺch konaní na studne -
prĺ opätovných povolbvaniach sa vyŽaduje opätovne správny poplatok - preverĺ sa tento fakt. Súčasne informoval ,

Že ukončil svoju činnosť v komisii záhradkárov a ospravedlňuje sa poslancom za prĺpadné nevhodné vyjadrenia,

ktoré odzneli pri ostatnej návšteve záhradkárov na 07,

K bodu 31.Záver

Zasadnutie oZ bolo ukončené o 20.00 hodine

Zapísal/(a): lng. Jarmila Grujbárová

lng. Dalibor Žiaran

prednosta obce

Overovatelia:

lvan Húska

lng.Tatiana Cabalová, PhD.

Milan Baďans'

starosta ob
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