z

Zápisnica
9. zasadnutia Obecného zastupitel'stva Obce Miloslavov,

Prítomní:

konaného dňa 23.ll.20l7

Milan Bad'anský - Starosta obce,Ing. Eva Cibul'ová - pľednostka ocÚ, JUDr.
Mário Vanc, LL.M. _ hlavný kontrolór
Poslanci: Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Kaľaba, Mgľ. Ľuboš Majeľ, Milan Matušek

NepľítomníĄý/:

Bc. Ladislav Bučík,poslanec

Ďaší pľítomníý/:

H. Pokomá, pracovník obecného úľadu

Veľejnosť:

podl'a prezenčnej listiny

Návľh pľogľamu:
l ' Otvorenie a určenie oveľovatel'ov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenie;
Ż. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o Stave finančných prostľiedkov na účtochobce' ekonomické a daňové informácie;
4' Návrh na ľozpočtovéopatrenie č. l k rozpočtu obce zarokŻ017;
5. Prehl'ad o príjmoch, ýdavkoch a finančných operáciách rozpočtu obce k 30.09.2017'
6. Informácia staľostu o aktuálnom stave investičných projektov obce;

7.
8.
9.

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.5l20l0kZásadám hospodárenia s majetkom obce;
Návľh Dodatku č. 2 k VZN č,. 4/2016 ohl'adom výdajnej školskej jedálne v základnej škole;
Návrh nájomnej zmluvy obecného bytu (Andrej Bartoš);
l0. Návrh nájomnej zmluvy obecného bytu (Lucia Kučerová);
1 l. Návľh na udelenie súhlasu so zemnými prácami na pozemkoch obce (DJ engineeľing s.ľ.o.);
12. Návľh na uzatvorenie nájomnej zmluvy obecného pozemku za účelomvybudovania inŽinierskych
sietí (LT INVEST, s.r.o.);

Návľh na uzatvorenie nájomnej zmluvy obecného pozemku za účelomvybudovania miestnej
obsluŽnej komunikácie (VIKINELA s.r.o.);
14. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy obecných pozemkov za účelomzač,aÍiakolaudačného
13.

konani a technickej infľaštľuktúľy(KooR,

s. r' o. );

l5. Návrh na udelenie súhlasu s umiestnením a zhotovením súčastiverejnej elektronickej komunikačnej
siete (Slovak Telekom, a.s.);

l6.
l7.
l8.
l9.

Návrh na uzatvorenie zm|uvy o zriadení vecných bľemien (Západoslovenská distribučná, a.s.);
Návrh na uzatvorenie zmluvy o súčinnosti (oMAPo, občianske zdruŽenie);
Návrh na uzatvorenie zmluvy o vykonávaní posudkovej činnosti (RUŽOVÁ zÁHRłpa n.o.);

Informácia o nových darovacích zmluvách;
20. Návrh na poskytnutie vianočných poukáŽok pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci;
Żl. Analýza spotreby eneľgií vo verejných budovách obce (predk|adá p. Karaba);

22. Rőzne;
23. Diskusia;
Ż4. Záver

L

K bodu

1.

otvoľenie a určenie oveľovatel'ov zápisnice a členov návľhovei komisie na uznesenie

oZ otvoril

starosta obce Milan Bad'anský. Privítal všetkých prítomných.
poslanci:
ospľavedlnení
l ( Bc.Ladislav Bučík)

Rokovanie

Starosta konštatoval, że poč,eÍprítomných poslancov je 4 a oZ je uznášania schopné.

oveľovatel' zápisnice

Ing. Pavol Karaba

Návľhová komisia:

Ing. Renáta Bačová, Ing. Roman Horváth

Zapisovatel':

Ing' Jarmila Gľujbárová

Uznesenie

č.1l2

Hlasovanie:
4 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Milan Matušek

ZA:

proti
zdržal sa:

0

nepritomný lá,í/

3

:

0

- Bc. Ladislav Bučík,Ing. Pavol

Karaba, Mgľ. Ľuboš Majer

SCHVÁLENÝ PRoGRAM RoKovANIA:

l. Otvoľenie a uľčenieoverovatel'ov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenie;
Ż. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3' Informácia o stave finančných prostriedkov na účtochobce, ekonomické a daňové informácie;
4' Návrh na rozpočtovéopatrenie č' l k rozpočtu obce zarok20l7;
5. Pľehl'ad o príjmoch, qýdavkoch a finančných opeľáciách rozpočtu obce k 30.09'2017;
6. Informácia Starostu o aktuálnom stave investičných projektov obce;
. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č.5l20l0 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce;
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8.

Dodatku č. 2 k VZN č,. 412016 ohl'adom výdajnej školskej jedálne v základnej škole;
nájomnej zmluvy obecného bytu (Andrej Bar1oš);
nájomnej zmluvy obecného bytu (Lucia Kučerová);
na udęlenie súhlasu so zemnými prácami na pozemkoch obce (DJ engineering s.r.o.);
l2. Návľh na uzatvorenie nájomnej zmluvy obecného pozemku za účelomvybudovania inžinierskych
sietí (LT INVE'ST, s.r.o.);

Návrh
9' Návrh
l0. Návrh
l l ' Návľh

Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy obecného pozemku za űčelom vybudovania miestnej
obsl uŽnej komunikácie (VIKINELA s.r.o.);
14. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy obecných pozemkov za účelomzačatia kolaudačného
konania technickej i nfľaštruktúry(KooR, s' r.o' );
13.

l5' Návrh

na udelenie súhlasu s umiestnením a zhotovením súčastiveľejnej elektronickej komunikačnej
(Slovak
siete
Telekom, a.s.);
l6. Návrh na uzatvorenie zmluvy o zľiadení vecných bremien (Západoslovęnská distribučná, a.s.);
l7. Návrh na uzatvorenie zmluvy o sričinnosti (oMAPo, občianske zdľuŽenie);
18. Návrh na uzatvorenie zmluvy o vykonávaní posudkovej činnosti (RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o.);

l9. Infoľmácia o noqých darovacích zmluvách;
2

20. Návrh na poskytnutie vianočných poukáŽok pre dôchodcov s tľvalým pobytom v obci;
21. Analýza spotľeby energií vo verejných budovách obce (predkladá p. Karaba);

2Ż. Rôznq'
23. Diskusia;
Ż4. Záver

K

bodu 2. Kontľola plnenia uznesení a úloh zo záoĺsníc:
Hlavný kontro|ór obce infoľmoval oZ oplnení uznesení zostatného oZ aűlohzo zápisnice, nezostala
otvorená žiadna úloha' všetky uznesenia boli splnené. Informoval, Že v rámci bodu l09 Koncepcia
rozvoja IS a vloženie do META IS - vzhl'adom na podklady oÚ a súhlas spracovatel'a auditu HW a SW
v obci' obec ušetrila cca l000,- eur na tomto materiáli. Súčasneinformoval' Že vo veci prijatia opatrení po

zisteniach hlavného kontrolóra ohl'adom pochybení V pľocese qýberového konania a menovania
riaditel'ky vĺŠbola podaná l0.l1.20l7 żaloba na správny súd o určenie platnosti výberového konania na
funkciu riaditel'ky MŠ.
Uznesenie č. 113
Hlasovanie:
4 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,

za:

Milan Matušek
proti

0

:

zdrżal sa:

0

neprÍÍomný lá,il

3

I( hnđll 3

,

ĺnfnrľnóciq

- Bc. Ladislav Bučík,Ing. Pavol

n sŕqwp ffnąnňni.nh

Karaba, Mgr. Ľuboš Majer

nľnsfľioĺIlłnv nq rĺňfnch n}rcp p|łnnnminlłó q ĺlqňnvÁ

ĺnfoľmáciel
Prednostka oboznámila prítomných poslancov s ekonomickými a daňovymi informáciami, stavom
prostriedkov na účteobce aýberom poplatku zarozvoj vobci. Príjem zpodieloých daní je vyššíako
predpokladal rozpočet _ k20.ll.Ż0l7 800916,46 Euľ, aj ztohto dôvodu bolo pripravené Ro č.l
k rozpočtu. Dlh obce takisto klesá úmeme so splácaním. Poplatok za rozvoj _ 263 tis. Euľ je vyľubených'
zaplaÍenýchje cca 46%o. Časťpoplatku sa platí na splátky. Pľávnickým osobám sa zasielajú rozhodnutia
do elektľonických schľánok' často si ich nevyberajú. obec pristúpila k tomu, Že obosiela touto
informáciou konatel'ov spoločností,aby sa ýber poplatku zlepšil. Takisto obec pristúpila k vymáhaniu
pohl'adávok od neplatičov.

Uznesenie č. 114
Hlasovanie:
4 - Ing. Renáta Bačová' lng. Jaľmila Grujbárová' Ing. Roman Hoľváth,

za"

Milan Matušek
proti

:

0

zdržal sa:

0

neprítomný lá,il

3

- Bc. Ladislav Bučík,Ing. Pavol

K bodu

Karaba, Mgľ. Ľuboš Majer

4. Návrh na ľozpočtovéopatľenie č. 1 k ľozpočtu obce za ľok 2017l
Prednostka odovzdala slovo p' Pokornej, pracovníčkeoÚ, ktorá informovala

ľozpočtovéhoopatrenia

,

oZ

o dôvodoch prípravy

č. l - išlo najmä o potrebu zohl'adnit' realizáciu ýstavby
3

Zbeľného dvora

v rozpočte obce v príjmoch a qýdavkoch obce, zreálnenie pľíjmov z poplatku za rozvoj a z podielových
daní a vo výdavkovej časti najmä zvýšenie počtu zamestnancov obce a dopad zavedenie vývozu
biodpadu' Ro bolo vyvesené 15 dní na www stránke obce a takisto bolo rozoslané poslancom.
K vyvesenému Ro nepľišli zo strany občanov a ani poslancov Žiadne pripomienky. Pľednostka uviedla
pozmeňujúci návrh oÚ k rozpočtovému opatreniu, t. j. aby sa ýdavková časťrozpočtu upravila
o navrhované qýdavky, plánované z poplatkov za rozvoj, pretoŽe nie je reálne, aby sa čerpali v tomto
roku. Tým pádom bude rozpočet pľebýkový a prostriedky zpoplatku za rozvoj budú presunuté na
čerpanie do roku 20l 8.

Uznesenie č. 115
Hlasovanie:
4 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Milan Matušek

za:

proti

:

zdržal sa:

neprítomný lá,íl

,

0
0
3

- Bc. Ladislav Bučík,Ing. Pavol

Karaba, Mgr. Ľuboš Majeľ

K bodu 5' pľogľamu oZ (17:50 hod. ) sa dostavili poslanci Pavol Kaľaba a Ľuboš Majeľ, čímsa počet
prítomných poslancov zqýšil na 6.

K bodu 5. Pľehl'ad o pľíimoch. rrýdavkoch a finančnÝch opeľáciách ľozpočtuobce k 30.09.2017:
p. Pokorná infoľmovala o plnenírozpočtuobce k30.9.Ż017, rozpočet sa vyvíja priaznivo, smieľnym
prebytkom hospodárenia.

Uznesenie č. 116
Hlasovanĺe:
6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth'
Ing. Pavol Karaba, Mgľ. Ľuboš Majeľ, Milan MatuŠek

za:

protr

:

zdržal sa:

neprítomný lá,íl

0
0

l - Bc. Ladislav Bučík

Starosta podľobne informoval opokroku vjednotliqých projektoch - tabul'ka so stavom projektov je v
pľí|ohe zápisnice. Podarilo sa finalizovat' najmä projektovú dokumentáciu k viacerým projektom: Lesná
Ul., pľechody pre chodcov, parkovisko pred ZŠje v stavebnom konaní, návrh parkoviska pred vĺŠje
odobrený s oDI, zadá sa spľacovanie PD' vyhodnocujú sa ponuky na opravu Čerešňovejul., zrealizoval
prístľešokna stojisko na 36 bicyklov a kameroý systém na Żs, objednaný je magnetický zámok.
Dokončili sa práce na školských areáloch obce, základ pre školskéihrisko l5xl5m. Začalo sa s úpľavou
ihriska na Miloslave ( zemné pľáce ). Starosta rokoval sa so SAD ohl'adom zriadenia zastávky autobusu
v miestnej časti Miloslava - pred kruhovym objazdom. SAD je priaznivo naklonená tomuto návrhu, bude

potľebnéidentifikovať vhodné pozemky a rokovat' s vlastníkmi a SPF. Pripraví sa nor4ý projekt pre
telocvičňu podl'a nového zadania na ýzvy na projekty. Zbemý dvor je skolaudovaný, budúci týŽdeň bude
kontrola dokladov v platobnej agentúre. Cyklochodníky - PD vypracovaná, odobrená oDI, začiatkom
budúceho roku sa zvolajűvlastníci pozemkov. V rámci RŠAsa pripravuje návrh na zväčšeniepľiestorov
pre šatne detí. obec ponúkla Slovenskej pošte priestory na plnohodnotnú prevádzku _ v KD Miloslava,
momentálne SP, a. s. zvažuje ponuku a moŽnosti úpravy priestorov.
4

Ľ. Majer

-

asi by bolo vhodné, aby sa aj projekty posielali poslancom, aby boli poslanci infoľmovaní.

J.Grujbárová uviedla, Že informácie o všetkých pľojektoch poslanci dostávajú, vrátane prehl'adnej
tabul'ky, ktorá je zveĘnená aj na webe obce. Nie je asi celkom možné,aby PD k jednotliým projektom
bo|i poslancom rozosielané. V prípade, Že poslanci majú záujem, môžu si tieto projekty pozrieť na oÚ.
Záverom ocenila pokok v jednotliqých projektoch od ostatného zasadnutia oZ.

Ľ. Majer - upozornil, że oŰ poľušuje rokovací poriadok,
pľed konaním

oZ.

pretoŽe poslanci nedostávajú mateľiály

l0 dní

J. Grujbárová uviedla, Že tento spôsob zasielania mateľiálov sa realizuje uŽ od roku
2010, vrátane obdobia, kedy mal prípravu materiálov na starosti p. poslanec Majer. Bude potrebné
zosúladit' ustanovenia rokovacieho poriadku

Uznesenie

S

pľaxou.

č.ll7

Hlasovanie:
ZA:

pľotl
zdrŽal sa'.
:

neprítomný lá,íl

K bodu

6 - Ing. Renáta Bačová' Ing. Jarmila Grujbárová, Ing' Roman Horváth,
Ing. Pavol Karaba' Mgľ. Ľuboš Majer, Milan Matušek
0
0

l _ Bc' Ladislav Bučík

Návľh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2010 k Zásadám hospodáľenia s maietkom obce;
Prednostka uviedla pľedloŽený návľh _ ide o úpravu źsad hospodárenia s majetkov obce v zmysle, aby sa
zmluvy uzatvorené v súlade so schváleným cenníkom nemuseli preľokovávať vżdy na oZ a mohli sa
uzatvárat' operatívne' pretoŽe je neefektívne, aby obecné Zastupite|'stvo rozhodovalo opakovane V
7.

rovnakých prípadoch.

Ľ. Majer uviedol, że ked'Že on postup obce napado|, uvádza vec na pravú mieru, že obec mohla pri
nájomných zmluvách' pri ktoých je doba nájmu menej ako l0 kalendárnych dní v mesiaci, takto

postupovat'.
J. Gľujbárová navrhla, aby materiál bol stiahnutý z rokovania a zosúladený so zákonom.

Uznesenie č. 1l8
Hlasovanie:
za'.

6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, lng. Roman Hoľváth,
Ing. Pavol Karaba, Mgľ. Ľuboš Majer, Mi|an Matušek

pľotl :
zdržal sa'.

0

neprítomný lá,íl

0

l _ Bc' Ladislav Bučík

K bodu 8. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2016 ohl'adom vÝdainei školskei iedálne v základnei
škole;
DňaŻ1'9.2017 bolzaslaný Zo Strany obce list Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a špoľtu
SR so Žiadosťou o zaľadenie ýdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení. Na
zasadaní obecného zastupitel'stvadňa28.9.20l7 bolo k tomu pľijatéuznesenie č. 107
o udelení súhlasu so zaradením výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zaľiadení'
Podl'a $ 6 odsek 2 písm. e) zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospľáve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov obec pri výkone samospľávy zriaďuje

takéto zariadenie všeobecne záväzným nariadením, v tomto prípade dodatkom č. 2 k VZN č.
4ĺŻ0l6o určenívýšky príspevku na čiastočnúúhľadu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriad'ovate|'skej pôsobnosti obce Miloslavov, o ýške príspevku na úhradu
5

reŽijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťana plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole.

Uznesenie č. 119
Hlasovanie:
6 - lng. Renáta Bačová, Ing. Jaľmila Gľujbáľová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Karaba, Mgľ. Ľuboš Majer, Milan Matušęk

za:

proti

0

:

zdľżal sa'.
neprítomný lá,íl

K bodu

0

l _ Bc. Ladislav Bučík

Návrh náiomnei zmluw na obecnÝ bvt č.3 s Andľeiom Baľtošom. Miloslavov
Ku dňu 30'11.20l'7 končínájomné dvom nájomníkov v nájomných domoch v Miloslavove. Na základe
Všeobecného záväzného naľiadenia č,. ll20l2 o podmienkach a kritériách pridel'ovania nájomných bytov
v nájomných bytoých domoch, podl'a článku 4 o pridel'ovaní obecných nájomných bytov rozhoduje
obecné zastupitel'stvo. To schválilo dřn Ż8.09.2017 dočasnúkomisiu, ktorá vybľala zo zoznamu
9.

Žiadatel'ov nových nájomcov.
Dočasná komisia zasadala dřn 26.10.2017 a po preskúmaní podaných Žiadostí na zák|ade VZN č' l/Ż012
komisia skonštatovala, że zo 6 kandidátov piati splnili podmienky na pridelenie nájomného bytu. Z

kandidátov, ktorí splnili podmienky komisia vybrala ako prvého nájomníka p. KučerovúLuciu,
samostatne žijűcu matku s dieťat'om, ktorá je aj zároveň učitel'kou v obci.
o dľuhom nájomníkovi sa losovalo z troch kandidátov (Bartoš Andrej, Egyed Julián a LučeničováJana),
ktoľísplňa|i rovnaké podmienky. Losovaním bol ako druhý vybratý nájomník - p. Bartoš Andrej. Na
základe rozhodnutia a hlasovania komisie boli žiadatelia zoradení do nas|edovného poradia. Żiadatelia
nemajú voči obci Žiaden dlh po lehote splatnosti.
R.Horváth v krátkosti informoval o rozhodovaní komisie, najviac kritériám vyhovela p. Kučerová, ostatní
boli potom na rovnakej úrovni, preto v ľámci zachovania spravodlivého prístupu.
Ľ. Majeľ - upozornil, że v apri|i 2017 sa na OZ schval'ovala zmluva na prenájom nájomného bytu, ktorá
nebola totoŽná v čl. 8 bod 9 s vyveseným znením. obecný úrad pľešetľívec a podá poslancovi
vysvetlenie.

Uznesenie č. 120
Hlasovanie:

Zai

5

proti:
zdrŽa| sa:

0

neprítomný lá,íl :

K bodu

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

2 -Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík

Návrh náiomnei zmluvv obecného bvtu č. 5 s Luciou Kučeľovou.Miloslavov
Ku dňu 30.1l'2017 končínájomné dvom nájomníkov v nájomných domoch vMiloslavove. Na základe
10.

Všeobecného záväzného nariadenia č,' l12012 o podmienkach a kritériách pľidel'ovania nájomných bytov
byto\"ých domoch, podl'a článku 4 o pridel'ovaní obecných nájomných bytov rozhoduje
obecné zastupite|'stvo. To schválilo dňa Ż8.09.Ż017 dočasnúkomisiu, ktorá vybrala zo zoznamu
Žiadatel'ov nových nájomcov.
Dočasná komisia zasadaladřnŻ6'10.2017 apo pľeskúmanípodaných Žiadostí na základe VZN č. 112012
komisia skonštatovala, že zo 6 kandidátov piati splnili podmienky na pridelenie nájomného bytu. Z

v nájomných

6

kandidátov, ktorí splnili podmienky komisia vybrala ako prvého nájomníka p. KučerovúLuciu,
samostatne žijúcumatku s diet'at'om, ktorá je aj zároveň učitel'kou v obci.
o druhom nájomníkovi sa losovalo ztroch kandidátov (Bartoš Andľej, Egyed Julián a LučeničováJana),
ktorí splňali rovnaké podmienky. Losovaním bol ako dľuhý vybratý nájomník - p. Bartoš Andrej' Na
základe rozhodnutia a hlasovania komisie boli Žiadatelia zoľadęnído nasledovného poradia. Żiadatelia
nemajú voči obci Žiaden dlh po lehote splatnosti.
Uznesenie č. 121
Hlasovanie:
5 - Ing. Renáta Bačová, lng. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Karaba, Mgr. Ľuboš Majer, Milan Matušek

ZA:

proti

0

:

zdľŽal sa:
neprítomný lá,íl
Il

}rnĺ|''

l ĺ

NÁr''h

0

2
nn

-

Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladis|av Bučík

.'íLl-.''

''Á-l^_i^

ml -- -^-^*t,^^L

so

^t-^^ /T

T

T1\I\/ü!s.T!

s.ľ.o.)
Spoločnosť DJ engineering, s.r.o. poŽiadal pľe stavebníka: spoločnost' LT INVEST s'r'o. AlŽbetin Dvor
1452,90042 Miloslavov o súhlas so zemnými prácami na pozemkoch obce par. č. 500/l92,44011,500/98
a 500/8Ż, ktoré súvisia s napojením na veľejné rozvody vody, kanalizácie a na rozvody NN'

Uznesenie č..l22
Hlasovanie:
5 - Ing' Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Kaľaba, Mgr. Ľuboš Majer, Milan Matušek

ZA:

proti

:

zdrŽal sa:
neprítomný lá,íl

0

0
2

-

Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík

K

bodu 12. Návľh na uzatvoľenĺe náiomnei zmluvv obecného pozemku za účelomwbudovanĺa
inžinipľslĺwnhsipfí íLT INvn ST s.r.o. \.
SpoločnosťLT INVEST' S.r.o. pożiadala obec o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok obce parc. č.
l33l3, Lv č,. 440, katastrálne územie Miloslavov, o výmere 12Ż68 m2 za účelomvýstavby stavebných
objektov, a to: verejného vodovodu a prípojok, verejnej kana|izácie a prípojok, distribučnéhorozvodu
NN, komunikácie a spevnených plôch, verejného osvetlenia, te|ekomunikačných a dátových prípojok
v lokalite RZ l8/lb.
Uznesenie č. 123
Hlasovanie:
6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Gľujbáľová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavo| Karaba, Mgľ. Ľuboš Majer' Milan Matušek

ZA:

protl
zdrŽal sa:
:

nepriÍomný lá,íl

0
0

l - Bc. Ladislav Bučík

K

bodu 13. Návrh na uzatvorenie náiomnei zmluvv obecného pozemku za účelomwbudovania
miestnei obslužnei komunikácie (VIKINELA s.r.o.):
7

Spoločnosť VlKINELA s.r.o. poŽiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok obce parc' č,. 514l2,
Lv č,.440, katastľálne územie Miloslavov, o ýmere l863 m2 za účelomvybudovania miestnej obsluŽnej
komunikácie a jej napojenia na existujúcu komunikáciu nachádzajúcu sa na pľedmetnom pozemku.

Uznesenie č,.l24
Hlasovanie:
ZA:

6 - lng. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Ing' Pavol Kaľaba, Mgr. Ľuboš Majeľ, Milan Matušek

proti :
zdrŽal sa:
nepľíÍomnýlá,íl

0

K

0

l - Bc. Ladislav Bučík

bodu 14. Návľh na uzatvoľenĺenáiomnei zmluvv obecnÝch pozemkov za účelomzačatia

techn i^t.^ i tn f--x}-'.l'+í.*, í:Íl\a\Iu - _ ^ \.
Spoločnosť KooR, s.r.o' poŽiadala o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok obce parc. č. |28114,
1Ż8/15, 128/50 a 13]r13, Lv č,. 440, katastrálne územie Miloslavov' za účelomzačatia kolaudačného
konania na technickú infľaŠtľuktúru
obce Miloslavov' lokalita RZ 16ll.
Lnlo'..loX-áh^

l'^_--i-

Uznesenĺe č. 125
Hlasovanie:
za:

proti
zdržal sa:
:

nepríÍomnýlá,íl :

6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Karaba, Mgľ. Ľuboš Majer' Milan Matušek
0
0
1

- Bc. Ladislav Bučík

K bodu

15. Návľh na udelenie súhlasu s umiestnením a zhotovením sričasti veľeinei elektľonickei
komunikačnei siete (Slovak Telekom. a. s.):
Slovak Telekom, a.s. požiadalo obec Miloslavov, ako vlastníka paľciel |3ll3,128150,128/15, 1Ż8114
a |27, vedených na LV č.440 o súhlas sumiestnením azhotovením súčastiverejnej elektľonickej
komunikačnej siete pre Slovak Telekom' Tento súhlas súvisís predprípravou územnéhokonania
na stavbu s pracovným názvom: FTTH_SC-Mi|oSlaVoV-R7_l6.

R' Bačová poŽiadala, aby do zmluvy bolo dané ustanovenie, že musia vec dať do pôvodného stavu. Úľad
po konzu|tácii s právnym zástupcom obce pripraví doplnenie zmluvy v tomto zmys|e.

R. Horváth uviedol, Že Íoto v rozkopávkovom povolení uvedené určite je, len sa to

nedostatočne

kontľoluje a sankcionuje.

J. Grujbárová poŽiadala, aby obec żiadala odškodnenie od Slovak Telekomu za nekvalitne vykonaný
projekt a proces rozkopávok v obci a ich stav.
Uznesenie č,.126

Hlasovanie:
za

6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Hoľváth,
Ing. Pavol Karaba' Mgľ. Ľuboš Majer, Milan Matušek

proti :
zdrŽal sa:

0

nepritomný /á,íl

0

l - Bc. Ladislav Bučík
8

K bodu 16. Návľh na uzatvoľenie zmluvv o zľiadenívecnÝch bľemien (Západoslovenslcĺ
distľibučná. a. s.);
Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distľibučná, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava na parcelách obce Miloslavov č. lŻ5, l48l17, l48158' 148l59 a 126ll vedených na LV
č'. 440 z dôvodu stľpieť na časti týchto nehnutel'ností zriadenie a uloŽenię elektľoeneľgetických zariadeni
a ich uŽívanie.
Uznesenie

č.l27

Hlasovanie:
6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Hoľváth,
Ing. Pavol Karaba, Mgr' Ľuboš Majer, Milan Matušek

za'.

proti

0

:

zdrżal sa'.

0

l

neprítomný lá,í/

- Bc. Ladislav Bučík

17. Návľh na uzatvoľenie zm|uw o súčinnosti (OMAPO. občianske združenie)l
občianske zdruŽenie oMAPo v Dunajskej LuŽnej, predloŽilo Zmluvu o súčinnostina pľevádzku
sociálneho taxíka pre obdobie od 0l.01.2018 do 3Ll2.Ż020 s navrhovanou Sumou príspevku pre

K bodu

obyvatel'ďrok

-

l,7353 €.

Pre rok 20l8 bude poplatok prepočítaný podl'a oznámenia obecného riradu podl'a evidencie obyvatel'ov
do 10.01.2017.
/Kdátumu 20.] 1'2017 je počet obyvatel'ov 2667. Čo je 2667 * 1,7535 €/]2 mesiącov: 34],]5 €/mesiac./
Uznesenie č. 128
Hlasovanie:
6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jaľmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Karaba, Mgľ. Ľuboš Majer' Milan Matušek

zai

proti
zdľżalsa:.
:

neprítomný lá,í/

K bodu

0
0

l _ Bc. Ladislav Bučík

18. Návľh na uzatvoľenie

n.o.):

zmluw

o

wkonávanÍ nosudkovei činnosti íRUŽovÁ zÁHnłoł

V zmysle zákona č,. 44812008 Z. z. o sociálnych sluŽbách v znení neskorších predpisov obec zabezpečuje
posudkovú činnosťaj sociálnu' Nakol'ko sa v poslednej dobe kopia žiadosti o posúdenie pomerov v
rodinách, či uŽ v náhľadných, kde sú umiestnené deti do pestúnskej starostlivosti, alebo vo vlastných
ľodinách, kde sa menia pomery lrozvody, zanedbanie starostlivosti o deti/ a obec nemá zamestnanca S
potrebným vzdelaním pre túto činnost', je potrebné trito sluŽbu taktieżzazmluvniť.
Pľi spracovaní posudkov odkázanosti na sociálnu sluŽbu, či terénnu, alebo pre zariadenia, je potľebné

spracovávať aj sociálne posudky.

Uznesenie ć..l29

Hlasovanĺe:
ZA:

6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmi|a Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Karaba, Mgĺ. Ľuboš Majer, Milan Matušek

proti

0

9

zdrŽal sa:
neprítomný lá,íl

K bodu

19.

0

l - Bc. Ladislav Bučík

Infoľmácia o novÝch daľovacíchzmluvách:

obec uzatvoľila tieto darovacie zmluvy:
LZ-STAV S.r.o' na klimatizáciu na oU v kanceláriách od námestia vo výške 2 885,00 EUR
LZ-STAV s.ľ.o. sluŽby vo ýške 3 980,00 EUR
DJ engineering s.ľ.o. sluŽby vo rnýške 800,00 EUR
ZET INTEGRA s.ľ.o. služby vo ýške l l00,00 EUR
Ing. Michal Cabala tlačiareň v hodnote 300,00 EUR
Weľtika s.ľ.o., finančnépľostriedky vo qýške l 000'00 EUR
obec vyslovuje daľcom pod'akovanie za poskytnuté plnenia pre obec Miloslavov
Uznesenĺe č. 130
HIasovanĺe:
6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jaľmila Grujbáľová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Karaba, Mgľ. Ľuboš Majeľ, Milan Matušek

ZA:

proti
zdržal sa:

0

:

0

neprítomný lá,il

|

-

Bc. Ladislav Bučík

ukážok ^-^ ,łA^|.^,ł^^.' - +_'-l.''* ^^L.'+^- '' ^L^:.
obec kaŽdoročne prispieva dôchodcom s trvalým pobytom v obci Milos|avov na nákup v prevádzkach
potľavín v obci formou poukáŽky Sumou l0 €. V ľoku 2017 je zatial'počet trvalo prihlásených
dôchodcov' ktorí sa doŽijú veku 65 rokov 252. Návrh poslancov: Ľ. Majer navrhuje 15 eur, ostatní
L

la^'ltl

'n

N.í.'ŕh

no nncllrl1nr'+;^.'i-_^x_J'^

h

poslanci sa stotoŽnili s týmto návrhom.

Uznesenie č. 131
Hlasovanĺe:
za:

6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbáľová' lng. Roman Hoľváth,
Ing. Pavol Karaba' Mgr. Ľuboš Majer, Milan Matušek

proti :
zdržal sa:

0

0

neprítomný lá,íl

l - Bc. Ladislav Bučík

K bodu

21. AnalÝza spotrebv eneľgií vo vereiných budovách obce (predkladá p. poslanec Karaba):

P.Kaľaba informoval poslancov o pripravenej analýze spotreby v budovách obce - materská škola AD a
Miloslava, základná škola, RŠC,Kc,oÚ, veĘné osvetlenie. Budova MŠ_ cena energií na m2 klesla
z |3,7 EUR/m2 na 8,4 EUR/mZ ( pľístavba a zateplenie ).
ZŠ- energie klesli z 19,7 E'ur/ m2 na 4,7 Eur/mŻ ( prístavby, zateplenie' vyuŽitie tepelného čerpadla na
vykurovanie.

RŠC_ vel'mi vysoká spotreba elektľickej eneľgie - aj vykuľovanie aj osvetlenie je na elektrinu _ spotreba
energií je 24,7 EurlmŻ. - bolo by potľebné zateplenie a ľegulácia.
KC - spotreba energií je síce niŽšia - 6,5 EUR/m2, ale budova sa väčšinoulen tempeľuje
L0

MŠMiloslava - cena l0,2 EUR/m2 ( aj napľiek tomu, Že budova nie je zateplená).
KD Miloslava - spotreba el.energie vyššia ako v MŠ.
oÚ łlzbetin Dvoľ - vysoká spotľeba energií na plochu _ pľepočetna m2 vychádza tieŽ vysoký

12,2

EUR/m2

Vo v porovnaní s východiskovým bodom spotreba klesla o l/3, obec sa podiel'a na úsporách
a koncesionárhradí prevádzkové náklady a uhľadiI vstupné investície

-

l0

o/o

obec ročne platí cca 58 tis' EUR zaeneľgie, úpravamijednotlivých energeticky náročných stavieb by sa
mohla dosiahnut' úspora celkom cca 12 _ l3 tis. EUR, z tohto len na oÚ cca 5tis. EUR. Ďalšia úspora by
sa dala dosiahnut'v vĺŠło - výmenou vykurovania zatepe|né čerpadlá. V RŠAffeba doplniÍ'analýzu,
kol'ko eneľgie sa spotrebuje na osvetlenie a kol'ko na vykuľovanie budovy.
Poslanci pod'akovali poslancovi P. Karabovi Za Spracovanu analýzu, ktorá uľčitebude podkladom pľe oU
pri plánovaní d'alších investičných akcií v nasledujúcom období.

Uznesenie č..132
Hlasovanie:
6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbáľová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Karaba, Mgĺ. Ľuboš Majer, Milan Matušek

za:

protl
zdržal sa'.

0
0

:

l - Bc. Ladislav Bučík

neprítomný lá,il

K bodu 22.Rôzne
1. obci bola dňaŻ6J0.20l7

doručená Žiadost' športového klubu Hardcoľe Miloslavov o rozšírenie
priestoľov na pľenájom pľe tento klub v KD Miloslava _ staľosta informoval záujemcu o
pľebiehajúcich rokovaniach so Slovenskou poštou ohl'adom prevádzky pošty v budove. V

2.

prípade, Že tieto ľokovania nebudú úspešné,obec sa Vráti k poŽiadavke športovéhok|ubu.
obec obdrŽala výpoved'z nájomného bytu č.4 byto,ry dom v Miloslave od p.Kepešiho _ Starosta

požiadal poslancov

o

návrh postupu.Poslanci navrhli, aby sa menovaná dočasná komisia

opätovne zišla a vybrala kandidáta na uzatvorenie nájomnej zm|uvy na byt obce.

Uznesenĺe č. l33
Hlasovanie:
6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Horváth,
Ing. Pavol Karaba' Mgr' Ľuboš Majeľ, Milan Matušek

ZA:

proti
zdrżal sa:

0
0

:

nepríÍomnýlá,il

3.

4.

:

l - Bc. Ladislav Bučík

obci bola dňa 20.11.Ż017 doručená Žiadosť majitel'ov bytov v bytových domoch Miloslavov o
zníženiesadzby dane z nehnutel'nosÍi z byĄov - J. Grujbárová navrhla, aby sa zišla komisia pľe
rozvoj obce a pripravila návrh pre oZ. R. Bačová takisto súhlasila, aby sa komisia zišla a
pripravila návrh _ po skončeníZastupitel'Stva sa dohodne temín' aby sa návrh stihol vyvesit' v
pondelok a premietnút'do rozpočtu obce. ostatní poslanci súhlasia s týmto postupom.
Starosta obce informoval, že obec spolupravuje so Štatistickým úradom na projekte vyuŽitia dat
zo sčítaniaobyvatel'stva' bytov a domov z evidencie obce, čo bude predpríprava na d'alšie
sčítanieobyvatel'ov v ľoku 202l'
77

5.

R. Bačová informovala o žiadosti starostu obce oh|'adom nevyčerpanej dovolenky Starostu zarok
2016- celkom v počte Ż0 dní - pľeplatenie dovolenky musí schváliť oZ,preto predkladá návrh

na preplatenie zostatku dovolenky

zarokŻ016 _ v počte 20 dní - starostovi obce.

U
134
Hlasovanie:
6 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Roman Hoľváth'
Ing. Pavol Kaľaba, Mgr. Ľuboš Majer, Milan Matušek

za:

proti

0

:

zdrżal sa:

0

l - Bc. Ladislav Bučík

neprítomný lá,í/

6.

7.
8.

Ľ. Majer _ informoval sa na podmienky stavebného konania na bytovku - radová zástavba Pl'rica
l - ako bol schválený vjazd élut ztých domov - podl'a neho mal byt' vjazd zozadu. Starosta
poŽiadal poslancov, aby sa v prípade otázok oh|'adom plnenia podmienok územnéhoalebo
stavebného konania obľátili priamo na stavebný úrad o vysvetlenie - kedykol'vek' aj mimo
zasadnutí OZ, pretože ide o uýkon štátnej správy a na rokovaní oZ nemá podklady zo
stavebného úľaduk dispozícii.
Ľ. Majer poŽiadal kontrolóra o informáciu, či darovacie zmluvy nemusia byť takisto schval'ované
v oZ. Hlavný kontrolóľ preveľí poŽiadavku.
Ľ. Majeľ sa informoval na dlh SlMoPastry' S.r.o. - prednostka o tom informovala už v bode 4. spoločnosť je uŽ vymazaná, űrad prezistí všetky pľávne kľoky, ktoré môŽe ešte ľealizovať na
vymoŽenie pohl'adávky.

9. ohl'adom

postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou (spravodajca) prednostka
informovala, Že postup úradu bol v poľiadku - v súlade so zákonom. Ľ. Majeľ sa vyjadľil, Že
obec, i ked' nejde o vel'ké sumy, má postupovať hospodárne. R. Horváth uviedol, Že podl'a
zaslanej tabul'ky mal bý zaslaný dobropis a nedostal odpoveď od pľednostky ohl'adom postupu.
Prednostka zotrvala na svojom stanovisku.

poŽiada| oinformáciu, aká je situácia sriešenímkameňov na ceste _
prednostka informovala, Že úlohu postúpila vedúcemu hospodáľskej správy' aby zmapoval
situáciu a poŽiadal vlastníkov o odstránenie. PoŽiada ho, aby pripľavil poslancom informáciu.
P. Karaba _ k príprave expozície v Remeselnom Dvoľe v roku 2018 - navrhuje zbieľku
a expozíciu motýl'ov a chrobákov - cena za zapožičanieby bola cca 300 EUR. oZ súhlasí

l0. Poslanec
l l.

Ľ. Majer

s týmto návrhom'

K

bodu 23. Diskusia
Verejnost':

l.

p'Holíková - zástupkyňa vlastníkov bytov - uviedla, Že na paľkovisko na Żs ie vyzva z MV SR
na parkoviská, je treba pripravit' projekt _ dá sa riešiťprojektom. Príspevok pre starších občanov
- zdá sa jej nízky - treba osloviť Nadáciu orange - Vianoce. Aké pozemky ide obec odkupovať
pod bytovými domami? Takisto, čo sa týka rozkopávky Zo Strany Nevitelu, musela riešiť
reklamáciu - komunikácia bola vel'mi obtiaŽna. Energetická analýza poslanca p.Karabu bola
spracovaná vel'mi pekne a detailne, odporúčapľi rokovaniachvyuŽit'konkuľečné ponuky. K dlhu
Simo Pastry a odosielaniu listov odporúčavyužit' sluŽby kuriéra. Takisto k doručovaniu
daňových rozhodnutí v obci wádza, Že je neefektívne _ cez kuriéra oÚ. Navrhuje, aby jej to obec
zverila a ona to rozdistribuje. Navrhuje vytlačiťletáčiky pre noých občanov, aby ich obec.
12

Starosta obce jej odpovedal, Že informovanosť občanov obec zabezpečuje všetkými moŽnými
pľostľiedkami - vr' osobných kontaktov.
R. Bačová infoľmovala, Že prostredníctvom časopisov' letákov obec robí uŽ 8 rokov osvetu aj k
tľva|émupobytu. Ako najefektívnejšiu cestu sme vyhodnotili informovanie pľostredníctvom
webu, pľipravuje sa nová stránka. Súčasneuviedla, Že doľučovaniezásielok do vlastných ľúk
tľeťou osobou je neprípustné, pretože obec musí mat' l00 oń istotu' Že podpísanie prevzatia
zásielky bolo vykonané oprávnenou osobou.
J. Grujbáľová pod'akovala p.Holíkovej za ochotu pomôct's prípravou pľojektov, môŽe sa zapojiť
cez komisiu rozvoja obce. Súčasnejej vysvetlila, Že vzhl'adom na obrovský nárast počtu
obyvatel'ov ( z 500 na2700 of'iciálne pľihlásených V tomto roku ) obec priebežne ľiešiproblémy
svojho rastu, nemá moŽnost'realizovať jednotlivé opatrenia postupne, ale musí to ľiešit'skokovo.
UŽ 7 rokov rieši oZ pľoblémy s pľihlasovaním občanov na trvalý pobyt, obyvatelia to musia sami
chciet', neexistujú represívne opatrenia. Obec sa snaŽí obyvatel'ov motivovať qýstavbou škôl,
škôlok a zvyšovanírozsahu sluŽieb.
2. p. Sarlinová - nedá sa dosiahnuť to, aby tí, čo nemajú trvalý pobyt vobci mali vyššiu daň ako
obyvatelia obce? Poslanci jej vysvetlili, Že nie je to moŽné, pretoŽe by išlo o diskrimináciu a zo
zákona nikoho nemoŽno diskriminovat'. Ďalej sa informovala, či sa na jednotlivé uvol'nené pozície
zverejňujú verejné oznamy) aby sa moh|i prihlásit' najmä obyvatelia obce. Starosta a pos|anci jej
ozrejmili, Že na všetky uvol'nené pozície boli vŽdy inzeráty zveľejnené a vykonané výberové
konania.

Ďalej, čo sa týka riaditel'ky materskej školy p. Šarlinová informovala, Že v MŠbola vľaj
MS a pýta sa, prečo chce obec riaditel'ku odvolat'.
Starosta a poslanci oZ uviedli, że žiadna petícia v tejto veci nebola obci doručená. Pos|anci
objasnili, Že p. Nasaľikovú nikto neodvoláva' a ani nemôže, pretože z dôvodu' Že ýberové konanie
nebolo realizované radou MŠs platným mandátom, jej funkcia ani nevznik|a. obec musela pľeto
podat' podanie na správny súd, aby rozhodo|, či výberové konanie na riaditel'ku MŠbolo
realizované v súlade so zákonom. Na základe rozhodnutia súdu bude obec v d'alšom konať' Toto
stanovisko potvrdil aj hlavný kontrolór obce.
P. Sarlinová Sa potom rozhorčovala,Žeaké nehorázne listy píšeobec p.Nasarikovej, na otázku, aké
listy, uviedla, Že nevie pľesne' ale pani Nasaľiková jej taký list ukazovala. Starosta a aj prednostka
jej tvľdenie odmietli, pretoŽe nemajű vemodosť o takomto liste. Na oÍázku p. Grujbárovej, či pani
Nasariková ukazuje rodičom detí listy údajne od zamestnávatel'a a jej adresované, pani Šaľlinová
uviedlą Že na tom nevidí nič zlé' P. Bačová požiadala pani Šarlinovúo predloženie uvedeného
údajného listu obce, aby bolo możné sa k nemu vyjadriť, nebude sa vyjadrovať k informáciám
jedna pani povedala. Takisto p.Horváth poŽiadal, aby konkľetizovala tento dokument. Ďalšiu
diskusiu z dôvodu jej neorganizovanosti nebolo moŽné zaznamenať.
3. p' Petrenková-požiadalaurad, čibolo moŽné k progľamu zasadnutia pripájat'aj materiály. Ďalej
sa dočítalav zápisnici z ostatného zasadnutia oZ, Že na RZ 6 je už' dokončená obsluŽná
komunikácia a podl'a nej nie je' Poslanci informovali, Že v zápisnici išlo o informáciu
podpisovaná petícia na zachovanie riaditel'ky

4.
K

stavebného úľadu pre poslancov pre rozhodovanie o úprave územnéhoplánu. Starosta potvrdil, Že
naRZ 6 sa buduje obsluŽná komunikácia.
R. Horváth informoval, że zasadala špoľtová komisia a ich požiadavky bola, aby mohli gľant od
obce pouŽiť na platenie trénerov. Prednostka informovala' Že tento postup je problematický'
stanovisko NKU k takémuto postupu je záporné, pľeto sa musí hl'adat'iné riešenie'

bodu 24. Záver

Zasadnutie

oZ

bolo ukončenéo 2l :00 hodinę.
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Ing. Eva Cibul'ová
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ocÚ

oveľovatel':
Ing. Pavol Karaba
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Program projektov obce Miloslavov na roky 2017 - 2019_07 _23'l'120'17
Názov proiektu

termĺn

tuonao
Inákladov

!p.io.it" Stav

t ootel
Financovanie

looce

I

lĎarĺ postup

lWsuetlenle

-

popls

Doprava
AD _ LeSná ul.- rozŠíreniecesty a
2017-2018 chodník

,|

2.

2018 AD - oprava ČereŠlŤováulica

3.

2017 Mil. - ul. Šípková- dobudovanie

dokončuie sa PD pre ÚR
vyżiadanécenové
ponuky
podane stavebné

10 000 investícia obce

povolenie

65 000 sponzorskv

sprac va sa PD

moŽnost'
financovania z VUC
35 000 50% podiel obce

4.

Prechody pre chodcov AD 4ks, Mil
2017 -2018 2ks

5

2017 -2018 Parkovisko áut - ZS stanica AD

6

2018 Mil - ul. Cintorínska - vYbudovanie

stavebné konanie na
popise na SU Rovinka,
realizácia na dve etapv
zámer ( identifikácia
vlasntíckych vzt'ahov

2017 Stojisko bicyklov ŽS

rleŚl sa s oDl PD ( kvoli zone RZ 9
ohl'adom vziazdu na Lesn

100.00%

-

rieši sa s oDl

po obdrŽaní PD príprava
50.00% realizácie

príprava realizácĺe l.etapy,
110 000 dotácia ?

hotové' kamera
namontovaná, prístrešok
namontovan\i

)

100,00% obstarat'sluŽbu

10.00% terénne r!pravy

AD: ZŠ'MŠ,autob.zastávka,ŽS
Mil:MŠ Lip.nám.

'

prebieha vodprávne konanie - oRL
rokovanĺe

)

stoJany na btcykle
7

32 000 investícia obce

80 000 spozorskv

z

častnen ch strán - rieŠisa

kanalizácia a cesta- september 2017

investĺcia obce
3 000 sponzor

80% montáż magnetického zámku

objednané - realizácie ku koncu roka

zameranie Borovicová
2017-2018

Nedorobky ciest(napr' JuŽná, 3 ks)

8.

ul.hotová

9.

prerokované so SAD

PredíŽenĺe linky SAD Miloslava,

2018 vvbudovanie zastávkv

_ prava povrchu
nová
vrstva
2017
asfaltová
AD - orechová ul

2017-2019

KriŽovatka DL_Mil_Studené, mimo
obce Miloslavov

12 000 obec a spolu ěast'

50,00%

príprava pozemkov, PD

.

BSK

proiekt zrealizovan
zámer, rokovania s
VUC, dopravnou
polĺciou; list MV k

riešeniu krĺżovatkv

soonzorskv

VUC - BSK

spolupráca obce a obyvatel'ov
Ziadosť na BsK ohl'adom
nie je v
realizácie svetelnej signalizácie
kompetenci v zmysle listu PPMV - DP
i obce
odoslan

Skolstvo
Ż017 -2018 Viac Čelovéihrisko - ZŠ_ rjprava

nov kruhov objazd vytvára moŽnost'
pre otočisko autobusu

1

umelá tráva poloŽená

40 000 dotácia

10%

na BsK schválen zámer kruhového
objazdu' pripravuje sa PD; ako doÖasné
riešenie sa navrhuje svet.signalizácia v

špičke

2.

2017 -2018 Dielne do ŽŠ
2017-2018

Nové parkovisko pred zŠa MŚ
AlżDvor

3.

4.

2017 Náhradná telocvičrŤa+ her a MŠ
5.

2018 Rozšírenie vÝdaia stravv ZŠ
2018-2019

6.

Telocvičlia-hala v areáli ZŠ-MŠ

projekty predlożené,
realizácia na 2 etapy
ľ-LJ ĺlotova pÍe
parkovisko ZŠ;pre

parkovisko MŚ hotovÝ

ŠRna Školu
45 000 spolu čast'k dotácii

vyzlaaaÍ prlslusnosI

stavebného radu a pripravit'
50.00% podklady na konanie
pripravit' technické rĺeŠenĺea
začať pravami vonk.a
vypratanie vn tra, návrh
60% izolácie strechy

s

zámer, hotov
enerqetick'í' audit budovv
tehcnick náVrh rieŚenia
hotov'í

pripomienky k PD a návrhu
15% riešenia

45 000 obec a sponzor
10 000 obec

MŠWaŠ

príprava na zadanie PD
zrealEovane v ĺvlĐ l\U' V

380 000 dotácia

Skolaudovan

897 000 5% podiel obce

priprava PD a projektu na
10% vÝzvu (18x40m2)

Nov zbern

dvor
vyvoz oopaoov, premresrnenre
2017 kontajnerov

dokoněit' MŚ Miloslavov

5o/o

zameranie budovy

pnprava na prevaozKu, prevaozKovy
poriadok

pripravujÚ sa

zrealizované

Đpon rekreácia
2017-2019 Cyklochodník - prepoienie obcí

PU schvalena oul
el.prípojka hotová,

25 000 obec, sponzor

2.
3.
4.

terénnych prác hotová
príprava Vo

15 000 obec,

5.

pripravuje sa návrh

obec

projekt zrealizovan

sponzor

1

stud a tieŽ, väčŠiačasť
2017 Streetworkové cvičisko Miloslava
2018 opravy umelei trávy ihriska RSC

2017-2019 Cyklochodnĺk za Kačínom
2017-2019

(8x16m)

v zvy na Šport -2.kolo
zavraz.system, uprava povrcnov poo
hracĺmi prvkami

odpady
2017

rekonštrukcia b valého skladu uhlia MŠ

100%

zŚ

2017 Úorava ihrísk. zavlaŽovanie

2 ks kontainerov - prístavba k ZŠ

Revitalizácia areálu RSC AD

zadané zameranie

VUC
6 000 obec, BFZ

10 000 obec

Š.2'7 m - asfalt

50%

dokončit', streetwork umiestnit'
v zadnej časti areálu
5% realizácia po Vo
100% po zameranízadat' PD
posuoenre navrnu, rozpocet
100% nákladov
9Oo/o

dotácia 1350 z BSK' zmluva podpísaná
BFZ- proiekt spešnÝ
š.2 m - šotolina

KeKOnStruKcra oetsKeno rnnsKa

2017

RŠc

ostatne

vyzva
1

2018 Zateplenie budovv OU AD

2.

2018 Stavebné pravv oU AD

2018 Prevádzka Slovenskei poŠtY ,a. s.

3.
V

2U1 ĺ ,

enero.audit, proiektv
arcn.sruota norova,
pripravuje sa technické

spolu čast'obce

riešenie

obec

ĎallKomal V prevaozKe V
AD; prevádzka poŠty _
návrh : KD Miloslava

1Oo/o

oopracovar porreone pooKraoy
podl'a v zvy

zadat'spracovanie PD a
v kazu v mer
nre Je v
UaKame na Vyjaorenle Ďlinvestícia Slovenská kompetenci ohl'adom pon knut xh
poŠta' a.s.
priestorov
i obce
100%

zatial'nespl ame kritériá v'ízvy

zv Šenie poČtu kancelárií, presun
podatel'ne na prĺzemie

Nie je v kompetencii obce' závisĺ od

SP, a.s.

7-2018

Komunitné centrum 9opreoal pozemKov poo oytovymr

2018 domami AD, Mil.

2018 Cintoríny AD, M
(;elKom EDolu

4.
5.
6.

V berové konanie

na

dodávatel'a

obec

100%

zameranie AD hotové
upravila sa procna na
cintoríne M, vstup do

obec

1jjo/o zameranie BD Miloslavov

obec

ä prava terénu cintorín AD po
100% presťahovan í zberného dvora

domu sm tku

I

EZO

OOO

oprava odkvapov

príprava na odpredaj pozemkov pod BD
KOrUmOanum, opravy lerasy, ptola,
revitalizácia pozemku po dočasnom
zbernom dvore

