VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE MILOSLAVOV
ZA ROK 2011

MILAN BAĎANSKÝ
STAROSTA OBCE
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ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Miloslavov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými
príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj
jej územia a potreby jej obyvateľov.
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu
a z ďalších zdrojov. Na plnenie svojich úloh môže použiť návratné zdroje financovania
a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov. Na plnenie rozvojového programu obce
alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu.
Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so
samosprávnymi krajmi a s inými právnickými a fyzickými osobami.
Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Majetok obce slúži na
plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne
nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné. Majetok obce
možno použiť na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo. Obec môže zveriť svoj
majetok do správy rozpočtovej organizácii, ktorú zriadila podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy. Obec môže vložiť svoj majetok ako vklad do obchodnej
spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu. Obec môže upustiť od
vymáhania majetkových práv, ak dôvody pre trvalé alebo dočasné upustenie určí v zásadách
hospodárenia s majetkom obce.
Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú
prostredníctvom správcu kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí
výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Poskytujú sa na základe zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení. Do prijatia prostriedkov štátneho
rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže obec použiť na
ich úhradu vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov ŠR obec zúčtuje prostriedky v prospech
svojho rozpočtu.
Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa
zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly ŠR,
do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.
Obec, ako subjekt verejnej správy zadefinovaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou
v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z.
o štátnej štatistike.
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Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo obcí je zákon o účtovníctve
č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave
podvojného účtovníctva.

GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
GEOGRAFICKÁ POLOHA : Obec Miloslavov leží 20 km východne od Bratislavy. Spadá do
Bratislavského kraja, okresu Senec a regiónu Podunajsko. Skladá sa z 2 častí - Alžbetin Dvor
a Miloslava, ktoré sú od seba vzdialené zhruba 2 km.
POLOHA: 48º06´00´´ 17º18´00´´
NADMORSKÁ VÝŠKA : 127 m n.m.
CELKOVÁ ROZLOHA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA OBCE: 1 019,44 ha
SUSEDNÉ OBCE: Dunajská Lužná, Most pri Bratislave, Štvrtok na Ostrove, Hviezdoslavov

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
POČET OBYVATEĽOV OBCE k 31.12.2011 bol 1 884.
NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA:
Národnosť

Počet obyvateľov

Podiel v %

slovenská

1 826

96,92%

maďarská

36

1,91%

česká

14

0,74%

poľská

1

0,05%

ukrajinská

5

0,27%

rusínska

1

0,05%

nezistená

1

0,05%

1 884

100,00%

Celkom

HISTÓRIA OBCE
Na území dnešnej obce Miloslavov historicky existovali pôvodne dve osady –Alžbetin majer
a Annin majer. Ich vznik nie je možné presne časovo vymedziť. Územie bolo kráľovským
majetkom a patrilo k Bratislavskému hradu. Podstatne starším osídlením je Alžbetin Dvor,
založený v 13.storočí pri románskom kostole sv. Alžbety. V listine z roku 1244 sa píše, že
kráľ Bela IV. daroval toto územie dvorníkom alebo sluhom Alžbety Uhorskej - Wolfgangovi
a Dávidovi. Po smrti Alžbety Uhorskej, inak Durinskej, jej brat Bela IV. nariadil , aby na
darovanom území postavili kostol zasvätený sv. Alžbete. Stavba kostola bola prvýkrát
dokladovaná v roku 1283. V staršej literatúre sa spomína, že v tomto roku tu už sídlila fara.
V súpise cirkevných desiatkov z rokov 1332 – 1337 sa kostol a lokalita nazýva „Svätá
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Alžbeta, kostol sv. Alžbety v poli“. Fara i kostol sa opäť spomína v listine z roku 1399.
Niekedy po tomto roku sa dostáva majetok , teda i kostol, do vlastníctva benediktínskeho
opátstva sv. Martina v Pannonhalme. V roku 1521 sa lokalita spomína znova, ale už ako
majetok kláštora rádu Paulínov v Marianke.
Koncom 16. a začiatkom 17. storočia postihla obyvateľstvo hornej časti Žitného ostrova
morová epidémia, ktorá bola príčinou vymretia značného počtu obyvateľstva Žitného ostrova
a spustnutia viacerých dedín a osád. V kanonickej vizitácií z roku 1634 sa Alžbetin majer
uvádza ako samota, kde je vidieť len zrúcaniny. Ani kostol neobišiel o nič lepšie.
Ostrihomský arcibiskup Juraj Szelepcényi – Pohronec, významný podporovateľ umenia
a staviteľstva sa postaral o obnovu kostola. Počas rokov 1666 – 1679 dal na pôvodných
základoch postaviť novú stavbu i nový oltár. Pri renovácií v ranobarokovom slohu bola
ponechaná pôvodná románska dispozícia kostola. Múry boli pravdepodobne strhnuté a znovu
postavené. Vyhotovený bol aj pekný oltár a postavená bola aj sakristia. Osada sa však
obnovovala a zotavovala z pohromy moru veľmi pomaly.
V roku 1781 mala osada len 17 obyvateľov – sčasti Slovákov a sčasti Maďarov. V roku 1810
sa stala súčasťou Eberhardského panstva, ktoré patrilo rodu Apponyiovcov. Kostol stratil
funkciu bohostánku, odstránili všetko, čo ho pripomínalo a začal slúžiť ako pánska sýpka.
V tomto období sa stal Alžbetin majer typickým majerom veľkostatku a vo vzdialenosti
2,5 km vyrástol Anna majer pomenovaný podľa Anny Apponyiovej.
V roku 1882 odkúpil obidva majery rytier Reszo Wiener – Welten a pripojil ich k svojmu
hubickému veľkostatku.
Vznik 1. ČSR a udalosti nasledujúcich rokov zásadným spôsobom zmenili život v oboch
majeroch. Jednou z priorít pozemkovej reformy bola likvidácia veľkostatkov. Pozemkový
úrad v Šamoríne na základe vtedajšieho zákona prikročil podľa programu k parcelizácii Anna
majera, avšak zo strany obyvateľov nebol záujem. Preto sa začal robiť nábor na kolonizáciu
Anna Majera. Usadilo sa tu 76 rodín – českých rodín z Volyne (dnešná Ukrajina) –
a slovenských rodín z Juhoslávie a Maďarska. Dátum 29. jún 1921 sa považuje za deň
založenia kolónie. Začiatky pre kolonistov neboli ľahké, v prvých rokoch sa tiesnili
v starých budovách a infraštruktúra tu nebola vybudovaná vôbec. Zlepšenie nastalo až po
vybudovaní prvých obytných domov.
Dňa 11.12.1921 sa kolonisti uzniesli uctiť si pamiatku Milana Rastislava Štefánika
pomenovaním kolónie na „Miloslava“.
V roku 1930 sa po dlhom a ťažkom boji podarilo osamostatniť od materskej obce Štvrtok na
Ostrove a na návrh kolonistov boli oba majery zjednotené pod spoločným názvom Miloslava,
avšak v roku 1933 Štátny pozemkový úrad v Prahe svojvoľne zmenil názov na „Miloslavov“.
Od roku 1936 začala obec rozhodovať o svojom osude sama.
Dnešná obec je na Štatistickom úrade SR zapísaná pod názvom Miloslavov s miestnou časťou
Alžbetin Dvor.
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SYMBOLY OBCE

ERB OBCE: V modrom štíte pod tromi zlatými korunami (1,2) strieborná, zlato viazaná
otvorená kniha s veľkými zlatými písmenami SA (časť Alžbetin Dvor symbolizujú koruny,
pretože miestny kostol bol zasvätený sv. Alžbete, ktorá pochádzala z panovníckeho rodu, preto
je vždy zobrazovaná korunovaná. Sväticu symbolizujú tri korunky. Keďže sa predpokladá, že
aj názov Anninho Dvora (dnešná časť Miloslava) má pôvod v cirkevnej oblasti a sv. Anna sa
veľmi často zobrazuje ako matka, ktorá vyučuje svoje dievčatko Máriu, Annin Dvor
symbolizuje kniha s písmenami SA (= Sancta Anna).)

VLAJKA
(1/5).

OBCE :

tvoria ju štyri pozdĺžne pruhy: modrý (1/5), biely (2/5), modrý (1/5) a zlatý

PEČAŤ OBCE : Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom, v dolnej časti s
kruhopisom OBEC MILOSLAVOV. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi
zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
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ORGÁNY OBCE
STAROSTA OBCE
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Jeho funkcia je verejná.
Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych
vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce, administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce zvoláva zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva
obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám
a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Dňa 27.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložil
sľub Milan Baďanský, ktorý bol do funkcie starostu obce zvolený dňa 27.11.2010 vo voľbách
do orgánov samosprávy obcí na obdobie 4 rokov.

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 27.12.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom zložili
sľub poslanci, ktorí boli zvolení dňa 27.11.2010 vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na
obdobie 4 rokov v počte 7.








Ing. Renáta Bačová
Jana Bakošová
Ing. Jarmila Grujbárová
Ing. Roman Horváth – zástupca starostu obce
Ing. Pavol Karaba
Milan Matušek
PhDr. Ľuboslava Vávrová, CSc.

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
Hlavným kontrolórom obce je Ing. Stanislav Fekete, ktorý bol do funkcie zvolený dňa
23.9.2010 uznesením č. 59/2010 na obdobie 6 rokov. V roku 2011 pracoval hlavný kontrolór
v zmysle plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Výkon kontrolnej činnosti bol zameraný na kontrolu príjmov a výdavkov obce, na
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
finančnými prostriedkami, na kontrolu vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, na
kontrolu hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce
a majetkovými právami obce a na kontrolu vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej
kontroly.
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Okrem toho bola jeho kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných
nariadení obce vrátane všeobecne záväzných právnych predpisov, na plnení uznesení obecného
zastupiteľstva, na evidenciu a vybavovanie sťažností a petícií.
O výsledkoch kontrolnej činnosti pravidelne informoval poslancov obecného zastupiteľstva
a v zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. vypracoval Správu o kontrolnej
činnosti za rok 2011.
Podľa tejto správy obecný úrad v roku 2011 prijal päť sťažností, z toho 3 sťažnosti priamo od
občanov obce, jednu sťažnosť mu postúpilo Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného
zboru a jednu sťažnosť mu postúpil Obvodný úrad v Senci. Z toho tri sťažnosti boli na rušenie
nočného pokoja, jedna sťažnosť bola na činnosť starostu obce a jedna na postup na
pracovníkov obecného úradu.
Obecný úrad vybavil tieto sťažnosti v súlade so Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach obce Miloslavov vypracovaných v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach.

OBECNÝ ÚRAD
Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu
obce a orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu riadi starosta.
Obecný úrad zabezpečuje účtovnú, daňovú a písomnú agendu orgánov obce a orgánov
obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, pripravuje odborné
podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva, vypracúva písomné
vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia,
uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
SÍDLO:
IČO:
DIČ:

Miloslavov 181
900 42 Miloslavov
00304948
2020662182

obecný úrad: 02/4598 7228, 0907 711 830
dane a evidencia obyvateľstva: 02/4598 7306, 0908 675 406
stavebný úrad: 02/4598 7228, 0911 241 486 (pre časť Alžbetin Dvor)
0907 711 843 (pre časť Miloslava)
FAX:
02/4598 7228
E-MAIL: obec@miloslavov.sk
WEB STRÁNKA: www.miloslavov.sk
TELEFÓN

ZAMESTNANCI OBCE NA OBECNOM ÚRADE: Mária Minariková, Alena Černayová, Ing. Jarmila
Havránková, Ing. arch. Danica Flimelová, Kvetoslava Jašurová, Miloš Bakoš, Ján Bagyanský,
Marta Pauliková, Eva Struhalíková
8

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA:
Obecné zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór

Starosta obce

Komisia verejného
poriadku

Zástupca starostu

Stavebná komisia

Obecný úrad

Sekretariát starostu
Pokladňa
1 Referát majetku
Referát registratúry
Referát zmlúv

Komisia pre rozvoj
obce

Referát ekonomicko-finančný
1 Referát účtovníctva
Referát fakturácie
Referát rozpočtu

Komisia pre rozvoj
školstva, kultúry a
Sociálna komisia

Referát dopravy a cestného hosp
Referát životného prostredia
2 Stavebný úrad
Špeciálny stavebný úrad
Referát grantov, fondov, dotácií

Komisia ochrany
verejného záujmu

Referát daňový
Referát evidencie obyvateľstva
1 Referát mzdový
Referát školstva, kultúry, športu
Referát sociálnych vecí a služieb
3 Referát údržby a
verejnoprospešných prác

Základná škola a
Školská družina

Materská škola

Školská jedáleň

2

Pomocný personál

1
3
1
1

Riaditeľka
Učiteľky
Vychovávateľka
Pomocný personál

1 Riaditeľka
9 Učiteľky
2 Pomocný personál
1 Vedúca jedálne
1 Kuchárka
1 Pomocná kuchárka
31 Zamestnancov spolu
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KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE
Komisie pri obecnom zastupiteľstve slúžia ako poradný orgán obecného zastupiteľstva.
Predsedami komisií sú poslanci obecného zastupiteľstva a členmi jednotlivých komisií sú
občania, ktorí majú k príslušnému odboru vzťah, kvalifikáciu a môžu napomôcť svojimi
praktickými skúsenosťami. V roku 2011 pôsobilo v obci celkovo 6 komisií a to: Komisia
verejného poriadku, Stavebná komisia, Komisia pre rozvoj obce, Komisia pre rozvoj školstva,
kultúry a športu, Sociálna a zdravotná komisia a Komisia ochrany verejného záujmu.
ČINNOSŤ KOMISIE VEREJNÉHO PORIADKU
PREDSEDA KOMISIE: Milan Matušek
POČET ČLENOV: 3
Komisia verejného poriadku zasadala v roku 2011 päťkrát a riešila tieto problémy:
 problém otváracích hodín pohostinstva Pod agátom a rušenie nočného kľudu
 sťažnosť p. Kováčovej – rušenie nočného pokoja a hudba a hluk z pohostinstva
 všeobecný poriadok v obci
 parkovanie áut na chodníkoch v obci
 pohyb psov v obci a problém psích exkrementov
 udržiavane pozemkov a zelene v obci
 podklady k VZN týkajúcich sa verejného poriadku v obci
ČINNOSŤ STAVEBNEJ KOMISIE
PREDSEDA KOMISIE: Ing. Pavol Karaba
POČET ČLENOV: 6
Stavebná komisia sa schádzala v roku 2011 podľa potreby a venovala sa týmto prácam:
 Posúdenie úpravy suterénu škôlky v Alžbetinom Dvore, výber ponúk. Následné
presťahovanie práčovne materskej školy, čím vznikla v škôlke nová miestnosť, ktorá sa
používa ako spálňa a umožnila zvýšenie počtu detí
 Návrh vytvorenia provizórneho parkoviska pri škole v Alžbetinom Dvore, aby rodičia
neparkovali na hlavnej ceste pri vykladaní detí do školy, čo zvyšovalo riziko havárie
a zranení. Posúdenie návrhov, výber dodávateľa – akcia bola zrealizovaná
 Vypracovanie analýzy dopravného prieskumu
 Spracovanie podkladov pre vybudovanie nového zberného dvora
 Spracovanie podkladov pre podaný projekt na revitalizáciu budovy bývalého Obecného
úradu - „Modrej budovy“ na komunitné centrum
 Spracovanie podkladov pre podaný projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslava
 Spracovanie prvotných podkladov pre vybudovanie chodníka, ktorý by prepájal obe časti
obce
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ČINNOSŤ KOMISIE PRE ROZVOJ OBCE
PREDSEDNÍČKA KOMISIE : Ing. Renáta Bačová
POČET ČLENOV: 12
Prioritnou úlohou komisie je usmerňovať celkový rozvoj obce smerujúci k zvýšeniu kvality
života občanov. Činnosť komisie je rozdelená do piatich celkov – finančná činnosť, investičné
zámery, infraštruktúra, informatizácia a aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja. Komisia zasadala v roku 2011 päťkrát a riešila tieto okruhy problémov:
FINANČNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2011:











Zisťovanie východiskového stavu hospodárenia obce za predchádzajúci rok
Tvorba rozpočtového harmonogramu a princípov zostavovania rozpočtu na rok 2011
Vypracovanie jednotného cenníka nájmov pre obecné priestory s ohľadom na povahu
poskytovaných služieb jednotlivých prevádzkovateľov
Revízia zmlúv s dodávateľskými organizáciami v snahe získať výhodnejšie podmienky
Analýza ušlých príjmov z dôvodu neprihlásenia sa obyvateľov k trvalému – výpočet
vyhodnotil sumu 130 eur za každého neprihláseného občana, čo pri predpoklade 1000
neprihlásených obyvateľov znamená 130-tisíc eur navyše do obecného rozpočtu. A to je
zhruba 20 percent celkového obecného rozpočtu.
Kontrola realizácie procesu vymáhania pohľadávok
Sprehľadnenie štruktúry Programového rozpočtu na roky 2012, 2013
Doplnenie štruktúry Výročnej správy
Realizácia ďalších postupov, ktorými je možné zvýšiť príjmy do obecného rozpočtu,
resp. znižovať výdavky obecného rozpočtu.

INVESTIČNÉ ZÁMERY:







Plánovaný presun zberného dvora na väčší pozemok za spoluúčasti zdrojov z eurofondov
Príprava architektonickej štúdie pre multifunkčný komplex medzi materskou a základnou
školou
Schválenie rekonštrukcie „modrej budovy“ ako komunitného centra pre deti a mládež,
ako aj pre starších občanov
Začatie rekonštrukcie Komunitného centra za spoluúčasti Eurofondov
Rozšírenie kapacity základnej školy (samostatná 1.trieda, prijatie novej pani učiteľky,
úprava časti školského dvora na parkovanie)
Rozšírenie kapacity materskej školy (úprava priestorov na práčovňu, zámer vytvorenia
väčšej jedálne)
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ČASŤ INFRAŠTRUKTÚRA :





Realizácia zakúpenia a inštalácie meračov rýchlosti na vstupoch do oboch častí obce
Príprava vytýčenia prvej časti chodníka medzi Alžbetiným Dvorom a Miloslavou
Riešenie zvýšenia kapacitnej možnosti napojenia na kanalizáciu s BVS
Zapojenie sa do diskusie ohľadne výstavby rýchlostnej cesty variantu A alebo C pre
napojenie do Bratislavy.

INFORMATIZÁCIA OBCE:



Vytvorenie nového vzhľadu a funkčnosti web stránky
Príprava systému novej siete a počítačového vybavenia na obecnom úrade a v základnej
škole

PHSR A ĎALŠIE STRATEGICKÉ DOKUMENTY:




Spracovanie aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
aktualizáciu schválilo obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona
Príprava komunikačnej stratégie obce
Schválenie procesu zmeny územného plánu obce z dôvodu zosúladenia riešenia územia
okolo bývalého družstva v miestnej časti Alžbetin Dvor

ČINNOSŤ KOMISIE PRE ROZVOJ ŠKOLSTVA , KULTÚRY A ŠPORTU
PREDSEDNÍČKA KOMISIE : Jana Bakošová
POČET ČLENOV: 9 (jeden sa vzdal členstva)
Komisia školstva, kultúry a športu zasadala v kalendárnom roku 2011 štyrikrát a okrem toho
dvakrát zasadal organizačný výbor „Dňa obce“.






Komisia realizovala tiež neformálne stretnutie športových funkcionárov a zástupcov obce
z dôvodu bližšej analýzy fungovania športového klubu, využitia športového areálu a na
zlepšenie informovanosti občanov.
Komisia sa zaoberala/riešila/:
- výberové konanie na prevádzkovateľa bufetu v rekreačno–športovom centre
- prístupnosť tenisového ihriska verejnosti – riešenie s prevádzkovateľom bufetu
Komisia sa podieľala na organizovaní nasledovných kultúrnych a športových aktivít:
- Miloslavov ples 5.3.2011
- Stolnotenisový turnaj „O majstra obce Miloslavov“ 19.3.2011
- Stavanie mája 30.4.2011
- Deň matiek 6.5.2011
- Volejbalový turnaj 4.6.2011
- MDD 11.6.2011
- Deň zvrchovanosti 15.7.2011
- Deň obce 27.8.2011 a 28.8.2011
- Mikuláš
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ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ KOMISIE
PREDSEDNÍČKA KOMISIE : PhDr. Ľuba Vávrová, CSc.
POČET ČLENOV: 10, konečný stav 9
Sociálna a zdravotná komisia ako poradný orgán obecného zastupiteľstva obce začala svoju
činnosť druhého februára 2011. Svoju činnosť začínala komisia diskusiou o možných
zmenách v zameraní komisie hlavne na aktuálne témy v tejto oblasti z pohľadu našich
občanov, súčasných trendov a existujúcej legislatívy - najmä zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách Zákon vychádza z prenosu zodpovednosti za kompetencie a kvalitný
výkon sociálnych služieb na samosprávy, krízovú intervenciu a najmä prevenciu. Prvý rok
práce komisia preto venovala zameraniu sa členov komisie na konkrétne oblasti a prvým
aktivitám – tým, ktoré naša obec pre občanov robí dlhodobo ako aj tým, ktoré ponúkame ako
nové a testujeme ich.
ZLOŽENIE KOMISIE A OBLASŤ ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENOV :












Ľ. Bakošová sa venuje problematike dôchodcov a zabezpečuje aktívny kontakt komisie
s Jednotou dôchodcov ako aj s Úniou žien
MUDr. Cymbalová ponúka poradenstvo v oblasti krízovej intervencie v prípade
drogových závislostí a problémov so zdravím.
Veľkú prácu odviedli M. Hornačiková a M. Šulková, ktoré začali ponúkať poradenstvo
v oblasti sociálnych služieb a príspevkov štátu v jednotlivých prípadoch na základe
sociálnej či zdravotnej situácie občana. Celkove riešili viac ako 12 intervencií.
Š. Mináriková prebrala oblasť krízovej intervencie pre prípady problémových členov
rodiny, v starostlivosti o deti so zameraním na záškoláctvo, alkohol a drogy a spracovala
podklad pre poskytovanie sociálnej pomoci.
I. Šabla sa v rámci oblasti prevencie orientuje na oblasť dobrovoľníctva a akcií pre deti,
mládež a seniorov ako prevenciu problémov detí a mládeže a pocitu vylúčenia u seniorov
a za rok 2011 odviedol kus dobrej práce.
Činnosť p. Lišaníkovej, ktorá sa mala venovať téme neúplných rodín bola poznačená jej
vyťažením ako náhradnej matky, čo ako poslanie vysoko hodnotíme.
Činnosť E. Malej, ktorá ponúka bezplatné poradenstvo pre oblasti - rodina, partnerské
vzťahy, vzťahy rodičia a deti bola poznačená zdravotnými problémami.
Ľ. Vávrová ako predsedníčka komisie činnosť koordinovala, navrhovala nové témy a
možnosti jej činnosti ako napríklad pri navrhnutom procese Aktualizácie plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, projekt Komunitného centra, v spolupráci s
pánom Kušnírom projekt (i keď zatiaľ neschválený) „E- kronika - dar seniorov sebe
a obci“, pripravovala východiská pre Komunikačnú stratégiu obce ako dokument
podporujúci najlepšie smerovanie v celkovej komunikácie v obci.

Komisia sa stretla na deviatich zasadnutiach, na viacerých boli aj hostia.
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AKTIVITY:









S p. Žipajovou za Rodinné centrum Alžbetka, p. Tóthom kazateľom Jednoty Baptistov a
p. Krajčírom za Úniu dôchodcov Slovenska, sa riešili východiská pre Komunitné centrum
Modrý dom pre potreby detí, mládeže a seniorov. Navrhnutý projekt Náhradná stará
mama, ktorým by mohli naši seniori vypomôcť mladým rodinám s deťmi, asi ešte
potrebuje svoj čas na rozbehnutie. Hosťami komisie boli aj naši zahraniční dobrovoľníci
– pán Cira a Menchy.
Peknými aktivitami, ktorých sa zúčastnili členovia komisie boli stretnutia s našimi
jubilantmi ako aj privítanie detí ako nových občanov obce (16 v prvom polroku a 13 v
druhom polroku).
Návšteva Domova sociálnych služieb v Rohovciach - máme v pláne osobne poznať
možnosti a podmienky v takýchto zariadeniach, ktoré poskytujú v prípade potreby svoje
služby aj našim občanom. Otvorili sme tým diskusiu o možnosti zabezpečiť pre seniorov
obce v čase, keď to budú potrebovať, kvalitnú ale nenáročnú starostlivosť v obci – tam,
kde sú doma, medzi svojimi.
V spolupráci so sociálnym odborom VÚC Bratislava ako aj s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Senci sme riešili zdravotnú a sociálnu situáciu viacerých našich občanov.
Zúčastnili sme sa osobných aj oficiálnych stretnutí s občanmi, aktivít organizovaných
v obci ako je MDD, Mládež v akcii - Reuse, Recycle, Reduse - Mládežnícka výmena
účastníkov zo Slovenska, Litvy, Lotyšska, Španielska a Turecka. Traja naši občania sa
zúčastnili týždenného školenia dobrovoľníckeho manažmentu v Turecku. Tri mesiace
v obci pôsobil dobrovoľník Berk Cira z Turecka a v septembri prišiel dobrovoľník
z Francúzska Mathieu Menschy – obaja v rámci projektu OZ ACHO realizovaného
v programe Európskej dobrovoľníckej služby s podporou Európskej komisie. Komisia
dobrovoľníctvo s prepojením na prevenciu (napríklad ako prevenciu xenofóbie) plne
podporuje a teší sa z prvých kontaktov a aktivít.

ČINNOSŤ KOMISIE OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU
PREDSEDNÍČKA KOMISIE : Jarmila Grujbárová
POČET ČLENOV: 3
Komisia zasadala v roku 2011 jedenkrát a posudzovala oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov a podkladov doručených starostom obce Milanom Baďanským.
Komisia konštatovala, že starosta obce si k 31.3.2011 riadne splnil svoje povinnosti
vyplývajúce mu zo zákona č. 357/2004 Z.z. a nie je dôvod na konanie vo veci ochrany
verejného záujmu.
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KOMUNIKÁCIA S OBČANMI
Komunikácia s občanmi obce je jedným zo základných pilierov smerovania našej obce. Od
začiatku roku 2011 prebiehala intenzívna snaha zapojiť organizácie pôsobiace v obci
a všetkých občanov do diania v obci spoločnými stretnutiami s občanmi, ako aj v rovine
zapojenia občanov do práce komisií a pri organizácii spoločenských stretnutí.
Novozvolený starosta obce sa stretol s členmi spevokolu Radosť, aby osobne spoznal členky
a členov pôsobiacich v spevokole a aby sa oboznámil s ich činnosťou. Starosta sa osobne
zúčastnil so spevokolom tradičného spievania Tichej noci na Štedrý deň v rôznych častiach
obce, pre obyvateľov obce. Takisto prebiehali stretnutia s členmi organizácie Jednoty
dôchodcov a členkami Únie žien, na stretnutiach organizovanými JDS a UŽ sa zúčastňovali
okrem starostu aj poslanci obecného zastupiteľstva. S vedením športového klubu prebiehala
počas roka intenzívna diskusia o smerovaní a cieľoch klubu, kde sa ustálil spoločný názor
vedenia obce aj vedenia športového klubu na činnosť a ciele športového klubu. Členovia
športového klubu sa aktívne zúčastnili na organizácii obecného podujatia stavanie mája v areáli
Rekreačno - športového centra. Samozrejme okrem tejto udalosti športový klub pravidelne
organizuje rôzne podujatia a súťaže. Starosta obce nepravidelne navštevuje aj stretnutia
cirkevných spoločenstiev počas ich bohoslužieb.
Novým spôsobom ako hľadať čo najlepšie komunikačné kanály smerom k občanovi bolo
stretnutie pri čaji, kde sa občania stretli so starostom a poslancami a viedli rozhovory na rôzne
témy, ktoré zaujímali zúčastnených. Stretnutie malo veľmi dobrú odozvu a bude sa v nich
pokračovať. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa okrem tradičného miesta zasadnutí na
obecnom úrade v časti Alžbetin Dvor uskutočnilo aj v miestnej časti Miloslava v kultúrnom
dome, čo je tiež príspevok k bližšej komunikácii s občanmi.
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva sa stretávali s občanmi aj na neformálnych
stretnutiach spravidla počas víkendových dní v rôznych častiach obce.
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SLUŽBY OBČANOM
VZDELÁVANIE
Obec prevádzkuje základnú školu prvého stupňa (Základná škola Miloslavov), predškolské
zariadenie (Materská škola Miloslavov) a školskú jedáleň zabezpečujúcu školské stravovanie
detí materskej a základnej školy.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILOSLAVOV
RIADITEĽKA ŠKOLY : do 30.06.2011 – Jana Lachová, od 01.07.2011 PaedDr. Andrea Malová
ADRESA:

Miloslavov 81
900 42 Miloslavov

TELEFÓN: 02/4598 7042, 0907 711 846
Základná škola Miloslavov je málotriedna pre 1. až 4. ročník a je bez právnej subjektivity.
Počet žiakov je 31, počet tried 3, z toho jedna spojená pre 3. a 4. ročník.
Súčasťou školy je školské zariadenie – Školský klub detí, ktorý zabezpečuje činnosti a aktivity
na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení školského vyučovania.
ZAMESTNANCI
Brúderová

OBCE PRACUJÚCI V

ZŠ: Alena Danielová, Mgr. Elena Ružeková, Brigita

ZREALIZOVANÉ AKCIE V ROKU 2011:



















Zápis do 1. ročníka
Bábkové divadlo – Martinka v ríši rozprávok
Karneval
Deň učiteľov – posedenie
ÚĽUV – hodina VV a PV
Bábkové divadlo
Pytagoriáda – obvodné kolo – 3. ročník: H. Kniebüglová 23. m., M. Forgáč
14. m., 4. ročník: K. Vajciková – 18. m. , S. Kubešová – 20. m.
28.03.2011 Policajný zbor z Pezinka – protidrogová prednáška
06.05.2011 Deň matiek na OcU – vystúpenie detí
18.02.2011 Dopravná výchova – Bratislava, Bosákova ul.
19.05.2011 Dopravná polícia z Pezinka – jazda na bicykli
26.05.2011 ZOO – hodina prírodovedy – ľudoopy
01.06.2011 Kino – Macko Pu
07.06.2011 Koncert detí
08.06.2011 Deň bezpečnosti na železničných priecestiach – inštruktori z Bratislavy
13.06.2011 – 17.06.2011 ŠVP na Chvojnici – Bojnice - ZOO - zámok
21.06.2011 Rozlúčka štvrtákov
23.06.2011 Koncoročný výlet – obhliadka Trenčína, hrad Trenčín, plavba loďou
19.01.2011
01.02.2011
18.02.2011
28.03.2011
11.04.2011
15.04.2011
18.02.2011
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27.06.2011 Didaktické hry, Remeselný dom – výstava
01.07.2011 Nástup novej riaditeľky PaedDr. Andrei Malovej do funkcie
05.09.2011 Začiatok nového školského roka. Otvorenie samostatných tried 1. a 2.
ročník, 3. a 4. ročník zostali spojené. Nastúpilo 31 detí .
06.10.2011 Prírodovedný chodník z Kamzíka na Železnú studienku - pešia túra,
opekanie, hry na ihrisku
21.10.2011 Výstava z odpadového materiálu – Ľ. Boršová, A. Danielová, vystúpili
s programom Ľ. Šramová, Šulková, Viktor Horváth, Laura Leubner
27.10.2011 Voda – drahšia ako zlato – prednáška dvoch stredoškolákov z Bratislavy
a názorné ukážky
8.12.2011 Bábkové divadlo Vianoce strýka – Mikuláš
9.12.2011 Tvorivé dielne pre rodičov
11.12.2011 Vianočné trhy Miloslavov
21.12.2011 Vianočná Bratislava – Bibiána – remeslá
22.12.2011 Vianočná besiedka

ZREALIZOVANÉ OPRAVY V ZŠ V ROKU 2011:





august
september
september
november

nové parkovisko pri škole
domaľovanie plota pred školou
oprava strechy nad školským klubom
vyčistenie školskej záhrady

MATERSKÁ ŠKOLA MILOSLAVOV
RIADITEĽKA ŠKOLY : do 30.06.2011 – Dáša Janatová, od 01.07.2011 – Bc. Jasmina Nasariková
ADRESA:

Miloslavov 87
900 42 Miloslavov

TELEFÓN:
 materská škola – Alžbetin Dvor: 02/4598 7225, 0907 711 844
 materská škola – Miloslava: 02/4552 8002, 0907 711 845
Materská škola Miloslavov je bez právnej subjektivity. Jedna budova materskej školy
Miloslavov sa nachádza v časti Alžbetin Dvor, ďalšia budova v časti Miloslava. Počet detí je
113, počet tried 5.
ZAMESTNANCI OBCE V MŠ: Katarína Csivreová, Martina Čierna, Mgr. Katarína Hegyiová,
Andrea Kišová, Gabriela Mórová, Mgr. Zdenka Muráňová – toho času na MD, Monika
Neupauerová, Eleonóra Srnisková, Nadežda Šarkőzyová, Mária Šulíková, Ing. Lenka
Wolkerová
ZREALIZOVANÉ AKCIE V ROKU 2011:




Divadlo Snehová kráľovná
Karneval
Plavecký výcvik
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Výchovný koncert „Chorá bábika“
Prednáška s policajtmi – Bezpečne cez železničné priecestie
Výlet do hvezdárne v Hurbanove
Deň matiek
Šašaráda – Šašo Maroš
Športový deň - MDD
Výlet do Kyselice na farmu zvierat
ŠvP Chvojnica
Rozlúčka s predškolákmi
Brigáda na školskom dvore
Vystúpenie sokoliarskej skupiny
Deň úcty k starším
Divadlo v MŠ – Včielka Maja
Mikuláš
Vianočné trhy
Vianočná besiedka

ZREALIZOVANÉ ÚPRAVY V MŠ V ROKU 2011:



Vytvorenie ďalšej triedy z priestorov práčovne a skladu na výučbu krúžkov – výtvarný
krúžok, tanečný krúžok, anglický jazyk
Rekonštrukcia pivničných priestorov na vytvorenie práčovne, sušiarne a žehliarne

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ MILOSLAVOV
VEDÚCA: Viera Krajčiová
ADRESA:

Miloslavov 87
900 42 Miloslavov

TELEFÓN: 0907 711 831
Počet stravníkov – 161.
Počet obedov vydaných pre všetkých stravníkov za rok 2011: 23 839
Počet doplnkového stravovania – desiaty, olovrant – za rok 2011: 25 833
ZAMESTNANCI OBCE V ŠJ: Mária Balogová, Zuzana Matusová
NÁKUP PRÍSLUŠENSTVA DO KUCHYNE V ROKU 2011:



sporák
hnetací stroj - robot

18

SOCIÁLNE SLUŽBY
SOCIÁLNE SLUŽBY OBCE :










Obec poskytuje opatrovateľstvo zabezpečované OZ Ružová záhrada, Senec v súčasnosti
trom občanom obce, pričom náklady obce za rok 2011 boli 5 534 Eur.
Počet obedov vydaných pre seniorov zo školskej jedálne za rok 2011: 3 116.
Sociálny taxík zabezpečovaný OZ OMAPO, Dunajská Lužná a financovaný obcou
s príspevkom občanov je využívaný stále viac. Náklady obce za rok 2011 predstavovali
3 784 Eur.
Obec pomohla ambulancii všeobecného lekára pri modernizácii vybavenia nákupom
prístroja BOSO - ABI system 100, použitím nevyčerpaných prostriedkov účelovo
určených na kapitálové výdavky poskytnutých v roku 2010 vo výške 1 422,70 Eur,
a darom vo výške 775,10 Eur.
Napriek stále sa zvyšujúcemu počtu žiakov základnej školy a rozširujúcej sa kapacity
škôlky obec zabezpečuje aj stravovanie pre seniorov. Pri nezvyšujúcom sa počte
zamestnancov kuchyne obec investovala 6 324,48 Eur do modernizácie kuchynského
vybavenia (nový sporák a robot).
Obec pomáha celému spektru občanov od seniorov až po mladé začínajúce rodiny
bývaním v dvoch nájomných domoch, čo predstavuje 10 bytov.

KULTÚRA A ŠPORT
V obci Miloslavov sa v časti Alžbetin Dvor nachádza kultúrna pamiatka – zrekonštruovaný
Remeselný dvor, v časti Miloslava – kultúrny dom a v časti Alžbetin Dvor – obecný úrad,
ktorého priestory sa taktiež využívajú na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Kultúrny
život obyvateľov obce sa realizuje prostredníctvom miestnej samosprávy a taktiež rôznych
dobrovoľníckych a záujmových združení (Jednota dôchodcov, Demokratická únia žien,
Občianske združenie Svetielko, Poľovnícke združenie Úsvit).
Obec v minulosti zrekonštruovala a momentálne prevádzkuje rekreačno - športový areál v časti
Alžbetin Dvor. V obci pôsobí aj Športový klub obce Miloslavov.
REMESELNÝ DVOR :
V budove Remeselného dvora sa nachádza nevšedné múzeum vidieckej kultúry a histórie
Podunajska. Rekonštrukciou tejto historickej budovy sa vytvoril zaujímavý priestor s
unikátnou atmosférou a príťažlivým vonkajším vzhľadom, ktorý vytvára dominantu obce.
13.05.2011 bola sprístupnená dočasná výstava – figurálnej keramiky – Mariána Lišku.
V roku 2011 navštívilo Remeselný dvor 10 viacpočetných skupín a celkovo 850 návštevníkov.
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KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA V














OBCI :

Miloslavov ples – 5.3.2011
Stolnotenisový turnaj „o majstra obce Miloslavov“– 19.3.2011
Stavanie mája – 30.4.2011
Deň matiek – 6.5.2011
Volejbalový turnaj – 4.6.2011
MDD – 11.6.2011
1. ročník amatérskeho nohejbalového turnaja trojíc obce Miloslavov – 2.7.2011
Deň zvrchovanosti – 15.7.2011
Deň obce – 27.8.2011 a 28.8.2011
Vianočný koncert – 3.12.2011
Mikuláš – 9.12.2011
Vianočné trhy – 11.12.2011
Vianočný muzikál Anjelici – 17.12.2011

ŠPORTOVÝ KLUB
Športový klub sa z hľadiska vnútornej organizácie člení na:





samostatných členov
športové združenie ako organizačná jednotka konajúca vo svojom mene, zastrešujúca
určitú športovú aktivitu v obci, ak má viac ako 3 členov. Športové združenia sú
samostatné a môžu si vytvárať vlastné orgány. Tieto majú spravidla zastúpenie vo výbore
športového klubu.
iné organizačné jednotky (kluby, oddiely, družstvá a pod.)

V športovom klube sú združené tieto športové združenia:








Združenie priateľov futbalu
Mládežnícky futbalový klub
Klub rekreačného tenisu
Klub rekreačného volejbalu
Nohejbalový klub
Oddiel kulturistiky
Oddiel stolného tenisu
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OSTATNÉ SLUŽBY OBČANOM
ČINNOSŤ STAVEBNÉHO ÚRADU
Činnosť stavebného úradu zahŕňa činnosti spojené s výkonom štátnej správy na úseku
územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov a vykonáva tiež činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej
správy zo štátu na obce podľa zákonov o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov, o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, o ovzduší
č. 137/2010 Z.z. a zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
POČET VYDANÝCH ROZHODNUTÍ:
Druh rozhodnutia

Počet

kolaudačné

51

stavebné

54

vodné stavby

22

dopravné stavby
rozkopávkové
výruby

5
15
2

drobné stavby

48

priestupkové

8

Celkom spisov (došlá pošta + vlastná pošta): 343
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Odpadové hospodárstvo zahŕňa všetky činnosti spojené s odvozom, separovaním, uskladnením
a likvidáciou tuhého komunálneho odpadu a taktiež separovaného odpadu. Tieto služby sú
zabezpečované dodávateľským spôsobom. V obci Miloslavov sa separujú nasledovné druhy
odpadov: papier, plasty, sklo a kovy. Obec prevádzkuje plochu pre dočasné uloženie
a triedenie stavebného a biologického odpadu, čím prispieva ku znižovaniu počtu
nepovolených skládok, ktoré znehodnocujú životné prostredie.
POČET NÁDOB NA TUHÝ KOMUNÁLNY ODPAD K 31.12.2011:
Druh nádoby

Počet kusov

nádoba 110 l

237

nádoba 120 l

351

nádoba 240 l

225

nádoba 1 100 l
nádoba na papier 240 l

23
630
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V roku 2011 bolo 757 prihlásených domov na likvidáciu a separáciu odpadu. Obec Miloslavov
eviduje troch neplatičov za tuhý komunálny odpad za rok 2011.
OBECNÉ CINTORÍNY
V obci máme dva cintoríny:



v časti Miloslavov
v časti Alžbetin Dvor

Cintoríny sú v správe Pohrebnej služby „Ladislav STRÍŽ“, Trojičné nám. 12, 821 06
Bratislava.
Cintoríny sú zamerané digitálne a zavedené v programe. Každý novovznikajúci hrob sa
zakresľuje do jestvujúcej mapy a eviduje sa v programe, kde je výstup aj nových zmlúv
a evidencia poplatkov.
Poplatky na cintorínoch sú vyberané v znení VZN č. 4/2009 o poriadku a poplatkoch na
miestnych cintorínoch v obci Miloslavov.
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PODNIKATELIA V OBCI
PODNIKATELIA POSKYTUJÚCI SLUŽBY V OBCI
POTRAVINÁRSKE OBCHODY




Potraviny – DOMA – Dušan Bakoš, v tejto prevádzke sa nachádza aj „POŠTA
PARTNER“
Potraviny M + M – Pavol Málach
Potraviny – Melilla

REŠTAURAČNÉ , POHOSTINSKÉ , CUKRÁRENSKÉ A






RÝCHLE OBČERSTVENIE

Penzión „Kačín“ – poskytuje ubytovanie, stravovanie, služby Wellness
Pohostinstvo „Pod agátom“ – Eva Beringerová – v prevádzke je aj služba TIPOS
Kaviareň s cukrárňou – Cukr Caffe
Prevádzka rýchleho občerstvenia – VERONA
Cukrárenská výrobňa aj s prevádzkou cukrárne – SIMO - PASTRY

INÉ SLUŽBY


Kaderníctvo – Edita Konečná

POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA





Poľnohospodárske družstvo – Úsvit – prevádzka jeden hospodársky dvor
Anna Majer – chov koní, hipoterapia
Danubius Fruct, s r.o. – pestovanie ovocia
Jazero Miloslavka – rekreačný rybolov

PRIEMYSEL, REMESELNÁ VÝROBA



Samat – kovoizospol, s.r.o. – výroba plastových okien a sklovláknových profilov
SPEMA GROUP, s.r.o. – výroba rozvádzačov, revízna činnosť, elektromontážne práce

POČET PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV SO SÍDLOM V OBCI
Podľa živnostenského a obchodného registra je v obci registrovaných 80 subjektov.
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ROZPOČET, HOSPODÁRENIE A MAJETOK OBCE
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.
Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný
s kalendárnym rokom. Rozpočet obce je nástrojom samostatnosti hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:



k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtu obce:




podiely na daniach v správe štátu,
dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

ROZPOČET NA ROK 2011 A JEHO PLNENIE
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia
usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky.

v súlade

s Metodickým

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom zostaveným podľa ustanovenia § 10
odsek 7) zákona 583/2004, ktorý bol schválený uznesením č.20/2011 na zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného dňa 31.3.2011.
Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol
zostavený prebytkový, kapitálový nulový a finančné operácie schodkové.
Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný dvakrát:



Rozpočtovým opatrením č. 1/2011, schváleným dňa 29.9.2011 uznesením č. 105/2011,
Rozpočtovým opatrením č. 2/2011, schváleným dňa 14.12.2011 uznesením č. 145/2011.
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PLNENIE ROZPOČTU NA ROK 2011:

Bežné príjmy

668 724

671 832

675 960

Čerpanie
rozpočtu k
31.12.2011
663 623

Bežné výdavky

662 780

643 843

641 801

602 794

5 944

27 989

34 159

60 829

Kapitálové príjmy

0

1 582

3 410

8 517

Kapitálové výdavky

0

2 198

8 655

26 509

Rozdiel

0

-616

-5 245

-17 993

Finančné operácie príjmové

26 269

4 840

3 213

3 213

Finančné operácie výdavkové

32 213

32 213

32 127

32 127

Rozdiel

-5 944

-27 373

-28 914

-28 914

Schválený
rozpočet

Názov položky

Rozdiel

Rozpočtové
opatr. 1/2011

Rozpočtové
opatr. 2/2011

ŠPECIFIKÁCIA PRÍJMOV OBCE ZA ROK 2011
Názov položky
Výnos z dane z príjmov

Rozpočet

% plnenia k
rozpočtu

Skutočnosť

RO 2/2011

% plnenia k RO
2/2011

395 042

382 042

379 347

96%

99%

Daň z pozemkov

69 000

69 000

53 388

77%

77%

Daň zo stavieb

29 000

29 000

28 904

100%

100%

Daň z bytov

2 900

2 900

2 726

94%

94%

Daň za psa
Daň za nevýherné hracie
prístroje

3 100

3 102

3 103

100%

100%

0

0

0

0

0

0

Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného
priestranstva

0

390

401

Daň za komunálny odpad

58 900

59 190

59 230

101%

100%

Príjmy z vlastníctva
Administratívne poplatky

39 164

33 618

33 790

86%

101%

9 000

11 974

15 703

174%

131%

0

6 040

6 240

Pokuty, penále, sankcie
Poplatky za služby

103%

103%

17 116

15 935

17 133

Úroky z vkladov

0

91

100

100%

110%

Ostatné

0

4 340

5 240

121%

Granty
Transfery

0

5 182

5 133

99%

45 502

53 157

53 186

Predaj pozemkov
Ďalšie kapitálové príjmy-zo
združ. prostriedkov

0

0

0

0

807

807

100%

Kapitálové granty

0

2 603

7 710

296%

Kapitálové transfery

0

0

0

Zostatok z MR na ZŠ
Zostatok z MR na zdr.str.
Príjmy spolu

117%

108%

100%

1 790

1 790

1 790

100%

100%

24 479

1 423

1 423

6%

100%

694 993

682 583

675 353

97%

99%
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Prehľad jednotlivých príjmov rozpočtu obce Miloslavov a ich podiel na celkových príjmoch
rozpočtu sa uvádza v nasledovnom grafe:

Hlavným zdrojom príjmov do rozpočtu obce boli v roku 2011 daňové príjmy. Najväčšiu časť
daňových príjmov tvorí výnos z dane z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň, ktorá bola
v roku 2011 na úrovni 379 347 EUR, čo predstavuje 56% celkových príjmov obce. Výška
podielovej dane priamo závisí od počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Podielová daň
na jedného obyvateľa predstavovala v roku 2011 cca 130 EUR. Odhaduje sa, že v obci nie je
prihlásených asi 1 000 obyvateľov, čo predstavuje výpadok príjmov obce v sume 130 000
EUR.
Ďalšiu významnú časť príjmov tvorili dane z majetku, ktoré zahŕňajú daň z pozemkov,
stavieb, bytov, daň za psa a daň za užívanie verejného priestranstva. Celková výška dane
z majetku v roku 2011 predstavovala 88 521 EUR, t.j. 13% celkových príjmov obce.
Významnú čiastku predstavuje taktiež poplatok za komunálny odpad, ktorý bol v roku 2011
vo výške 59 230 EUR a predstavuje 9% celkových príjmov.
Príjmy z prenájmu majetku obce v celkovej výške 33 790 EUR zahŕňajú príjmy z prenájmu
5 pozemkov, 6 nebytových priestorov a 10 obecných bytov.
Obec získala v roku 2011 bežné granty v celkovej výške 5 133 EUR a boli určené na
Medzinárodný deň detí, Územné plány zón, učebné pomôcky a ovocie a šťavy do škôl.
Transfery v celkovej výške 53 186 EUR zahŕňajú najmä transfer na základnú školu vo výške
42 365 EUR, na materskú školu vo výške 3 732 EUR, na stavebný úrad vo výške 1 553 EUR
a na sčítanie obyvateľstva vo výške 1 935 EUR. Ďalej zahŕňajú transfery na životné
prostredie, na pozemné komunikácie, na evidenciu obyvateľstva, na civilnú obranu, na
znevýhodnené sociálne prostredie, na školskú družinu, na rodinné prídavky a dotácie na bežné
výdavky a na Deň obce.
Kapitálové granty zahŕňajú grant na Územné plány zón, na prístroj do zdravotného strediska
a grant na merače rýchlosti v obci.
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ŠPECIFIKÁCIA VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2011
Názov položky

Rozpočet

% plnenia k
rozpočtu

Skutočnosť

RO 2/2011

% plnenia k RO
2/2011

Mzdy

250 596

261 071

261 672

104%

100%

Poistné

83 875

88 907

88 700

106%

100%

295 618

259 402

217 661

74%

84%

23 581

22 477

24 839

105%

111%

9 110

9 944

9 923

109%

100%

Nákup strojov,..

0

8 522

21 504

252%

Projekty

0

133

133

100%

Technické zhodnotenie

0

0

4 872

32 213

32 127

32 127

100%

100%

694 993

682 583

661 430

95%

97%

Tovary a služby
Transfery
Splácanie úrokov

Splácanie istín úverov
Výdavky spolu

Výdavková časť rozpočtu je v roku 2011 rozdelená do štyroch programov, ktoré sú vnútorne
členené na podprogramy. Sumy výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov sú
zosumarizované v nižšie uvedenej tabuľke:
Názov programu / podprogramu
Plánovanie manažment a
kontrola v tom:
Výkon funkcie starostu
Obecné zastupiteľstvo
Vonkajšie a vnútorné kontroly
Činnosť obecného a stavebného
úradu
Majetok
Členstvo
Transfery v rámci a mimo VS
Úvery
Služby občanom v tom:

Rozpočet

RO 2/2011

Skutočnosť

% plnenia k
rozpočtu

% plnenia k
RO 2/2011

364 747

316 337

309 347

85%

98%

53 980

50 742

50 448

93%

99%

5 647

6 254

3 852

68%

62%

9 386

8 302

8 861

94%

107%

182 225

170 199

163 510

90%

96%

68 686

35 470

37 191

54%

105%

1 900

1 800

1 835

97%

102%

1 600

1 500

1 600

100%

107%

41 323

42 071

42 049

102%

100%

115 070

125 272

107 996

94%

86%

Prostredie pre život

35 700

44 435

38 505

108%

87%

Tuhý komunálny odpad

56 620

56 753

49 069

87%

86%

Informovanosť občanov

10 000

6 704

2 903

29%

43%

Kultúra a šport
Vzdelávanie v tom

12 750

17 380

17 518

137%

101%

205 352

231 808

232 403

113%

100%

Materská škola

113 605

134 879

132 537

117%

98%

Základná škola

38 223

40 493

44 197

116%

109%

Školská družina

14 324

14 223

14 087

98%

99%

Školská jedáleň
Sociálne služby v tom:

39 200

42 213

41 582

106%

99%

9 824

9 167

11 685

119%

127%

Sociálna podpora

9 439

8 747

11 181

118%

128%

JDS+jubileá
Výdavky celkom

385

420

504

131%

120%

694 993

682 583

661 430

95%

97%
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Nižšie uvedený graf uvádza podrobný prehľad realizovaných výdavkov obce Miloslavov podľa
programovej štruktúry.

Najvýznamnejšiu časť výdavkov (35% celkových výdavkov) predstavovali výdavky na
vzdelanie v celkovej výške 232 403 EUR a zahŕňajú výdavky na materskú školu vo výške
132 537 EUR, výdavky na základnú školu vo výške 44 197 EUR, výdavky na školskú družinu
vo výške 14 087 EUR a výdavky na školskú jedáleň vo výške 41 582 EUR. Sumy zahŕňajú
všetky výdavky na prevádzku týchto zariadení (mzdy, energie, telefón, služby, materiál,
údržba, poplatky, hračky, učebné pomôcky a pod.)
Významný podiel na celkových výdavkoch (25% celkových výdavkov) mali aj výdavky na
činnosť obecného a stavebného úradu, ktoré predstavovali 163 510 EUR. Tieto výdavky
zahŕňajú všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného a stavebného úradu (mzdy,
energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, a pod.). A taktiež zahŕňajú výdavky vo
výške 10 161 EUR (2% celkových výdavkov) na činnosť súvisiacu s odpadovým
hospodárstvom, nakoľko v roku 2011 neboli mzdy vedené v podprograme tuhý komunálny
odpad. To znamená, že na činnosť obecného a stavebného úradu boli použité výdavky vo
výške 153 349 EUR (23% celkových výdavkov).
Výdavky na orgány obce v celkovej výške 63 161 EUR (10% celkových výdavkov) zahŕňajú
výdavky na mzdy, poistné vyplácane starostovi, členom obecného zastupiteľstva, hlavnému
kontrolórovi obce, ďalej výdavky na reprezentáciu obce a audit účtovnej závierky.
Výdavky súvisiace s tuhým komunálnym odpadom predstavovali v roku 2011 sumu
49 069 EUR, čo predstavuje 7% celkových výdavkov obce a zahŕňajú všetky výdavky
súvisiace s uskladnením, odvozom, separovaním a likvidáciou odpadu, okrem výdavkov na
mzdy. Výdavky na mzdy predstavovali sumu 10 161 EUR (2% celkových výdavkov), ktorá
bola vykázaná v podprograme činnosť obecného a stavebného úradu, nakoľko v podprograme
tuhý komunálny odpad, neboli v roku 2011 mzdy vedené. To znamená, že na odpadové
hospodárstvo boli použité výdavky vo výške 59 230 EUR (9% celkových výdavkov).
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Výdavky na úvery predstavovali v roku 2011 sumu 42 049 EUR (6% celkových výdavkov) a
zahŕňajú splácanie istín a úrokov z úveru od Prima banky na rekonštrukciu škôlky a z úveru
od Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných domov.
Výdavky na prostredie pre život predstavujú 38 505 EUR (6% celkových výdavkov)
a zahŕňajú výdavky na verejné osvetlenie, verejnú zeleň, údržbu miestnych komunikácií
a taktiež výdavky na cintorínske služby.
Výdavky na šport a kultúru predstavovali 17 519 EUR (3% celkových výdavkov) a zahŕňajú
výdavky súvisiace s prevádzkou Remeselného dvora, kultúrneho domu, výdavky na kultúrne
akcie, rôzne programy pre občanov, športové podujatia a taktiež výdavky na prevádzku a
údržbu športovo-rekreačného areálu.
Výdavky na sociálne služby v celkovej výške 11 685 EUR (2% celkových výdavkov)
zahŕňajú výdavky na sociálny taxík, dávky sociálnej pomoci, príspevky opatrovateľskej
služby, príspevky Jednote dôchodcov Slovenska a výdavky na rôzne jubileá občanov.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2011
Názov položky

Suma v EUR

Bežné príjmy obce
Bežné výdavky obce
Hospodárenie bežného rozpočtu

663 623
602 794
60 829

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky obce
Hospodárenie kapitálového rozpočtu

8 517
26 509
-17 992

Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie finančného rozpočtu

3 213
32 127
-28 914

Hospodárenie celkom

HOSPODÁRENIE OBCE A

13 923

ROZDELENIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK

2011

Prebytok rozpočtu v sume 42 836,07 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 je zdrojom rezervného fondu obce.
Zostatok finančných operácií v sume - 28 913,58 EUR bol v roku 2011 krytý prebytkom
bežného rozpočtu.
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V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 sa na účely tvorby peňažných fondov
pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky
účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté:



z ÚPSVR na rodinné prídavky vo výške 10,54 EUR,
od investora ÚPZ na dohodu o vykonaní práce vo výške 1 000 EUR.

Z prebytku obce z roku 2010 bola vylúčená suma 1 626,90 EUR na vyplatenie dohody
o vykonaní práce. Nakoľko sa táto platba nerealizovala, bude táto suma pripočítaná
k prebytku z roku 2011.
Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 za
rok 2011 vo výške 12 911,95 EUR, zvýšený o čiastku 1 626,90 EUR za rok 2010, čo spolu
činí 14 538,85 EUR, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva uznesením č. XXX
zo dňa
schválený na tvorbu rezervného fondu.

ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OBCE K 31.12.2011
Názov položky
Základný bežný účet
Flexi biznis účet
Pokladňa
Spolu

Suma v EUR
64 265,91
35 805,23
1 439,68
101 510,82

z toho viazané financie:
Rezervný fond
Fond opráv nájomných bytov
Účelové peniaze
Spolu viazané financie

80 424,83
5 536,60
1 010,54
86 971,97

Zostatok bez viazaných financií

14 538,85
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STAV AKTÍV A PASÍV K 31.12.2011
AKTÍVA
Číslo
riadku
001
002
003
011
024
033
034
040
048
060
085
098
104
110

Názov

PS k 1.1.2011

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátd.
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2011

2 994 180
2 871 247

3 293 877
3 164 453

48 841
2 501 691
320 715
120 388

44 750
2 879 167
240 536
127 268

241
0
0
31 044
89 103
0
0
2 545

655
0
0
21 377
105 236
0
0
2 156

Najvýznamnejšiu položku aktív predstavuje dlhodobý hmotný majetok, ktorého zostatková
hodnota k 31.12.2011 predstavuje 2 879 167 EUR a zahŕňa najmä budovy a stavby (budovu
obecného úradu, budovy materských škôl, budovu základnej školy, budovu kultúrneho domu,
rekreačno-športový areál, nájomné domy, domy smútku, budovu komunitného centra).
Počas roka 2011 obec obstarala a zaradila do používania nasledovný dlhodobý hmotný
majetok: prístroj do zdravotného strediska v hodnote 2 198 EUR, sporák do školskej jedálne
v hodnote 2 541 EUR, robot do školskej jedálne v hodnote 3 783 EUR, merače rýchlosti v hodnote
12 982 EUR a počítačovú sieť na obecnom úrade v hodnote 4 872 EUR.
Dlhodobý finančný majetok obce predstavuje 9 663 ks akcií v spoločnosti Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a. s. v menovitej hodnote 33,193919 EUR.
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PASÍVA
Číslo
riadku
115
116
117
120
123
126
127
132
140
151
173
180

Názov

PS k 1.1.2011

Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
z toho:
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2011

2 994 180
1 123 838

3 293 877
1 053 679

0
0
1 123 838
641 058

0
0
1 053 679
584 234

12 687
1 790
283 131
143 404
200 046
1 229 284

2 467
4
278 822
124 411
178 530
1 655 964

Najvýznamnejšie položky záväzkov zahŕňajú úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania
(ŠFRB) na výstavbu nájomných domov a bankový úver od Prima banky na rekonštrukciu
materskej školy v časti Miloslava.
V roku 2004 bol obci poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov – Miloslavov
v hodnote 3 996 000 Sk (132 643 EUR). Zostatok úveru k 31.12.2011 predstavuje
105 148 EUR a úver je splatný v roku 2034. Splácanie úveru je kryté splátkami nájomného
z obecných nájomných bytov.
V roku 2005 bol obci poskytnutý úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov – Alžbetin
Dvor v hodnote 6 594 000 Sk (218 881 EUR). Zostatok úveru k 31.12.2011 predstavuje
177 974 EUR a úver je splatný v roku 2035. Splácanie úveru je kryté splátkami nájomného
z obecných nájomných bytov.
V roku 2010 poskytla Prima banka (Dexia banka Slovensko) termínovaný bankový úver
v celkovej výške 210 000 EUR. Zostatok úveru k 31.12.2011 predstavuje 178 530 EUR
a úver je splatný v roku 2020.
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UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto správe.

ZÁVER
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade Bratislava VI
v písomnej aj v elektronickej forme v termíne stanovenom zákonom.

V Miloslavove, dňa 15.5.2012

Návrh na Uznesenie OZ k Výročnej správe obce Miloslavov za rok 2011.


Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov berie na vedomie materiál „Výročná správa obce
Miloslavov za rok 2011“

Vypracovala: Alena Černayová
Vyvesené: 15.5.2012

Prílohy:



Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

33

