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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 Miloslavov, 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 31.12.2012: 1 991 

NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA: 

slovenská 1 929 96,89%

maďarská 40 2,01%

česká 14 0,70%

poľská 1 0,05%

ukrajinská 5 0,25%

rusínska 1 0,05%

nezistená 1 0,05%

Celkom 1 991 100,00%

 

 

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. 
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V súpise cirkevných desiatkov z rokov 1332 - 1337 sa kostol a lokalita nazýva „Svätá 

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 panská 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 a Miloslavov.  
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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 Miloslavov) 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 OBCE: Tvoria ju štyri pozdĺžne pruhy: modrý (1/5), biely (2/5), modrý (1/5) a zlatý 

(1/5). 

 

 

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. 

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, v administratívno-

právnych 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 
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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 2012 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. 

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 2012. 

Podľa tejto správy obecný úrad v roku 2012 prijal štyri sťažnosti, z toho 2 sťažnosti boli  na 

zamestnancov obecného úradu, 1 sťažnosť podala učiteľka materskej školy na rodičov,             

1 sťažnosť na susedské vzťahy. 
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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: Miloslavov 181  

              900 42  Miloslavov 

IČO:    00304948       

DIČ:    2020662182 

 

TELEFÓN: obecný úrad:  02/4598 7228,  0907 711 830, 0911 241 486 

 dane a evidencia obyvateľstva:  02/4598 7306,  0908 675 406 

 stavebný úrad:  0907 711 483 

    

FAX:  02/4598 7228 

E-MAIL:    obec@miloslavov.sk  

WEB STRÁNKA: www.miloslavov.sk 

 

ZAMESTNANCI OBCE NA OBECNOM ÚRADE: Mária Mináriková, Alena Černayová,                   

Ing. Jarmila Havránková do 31.7.2012,  Ing. arch. Danica Flimelová,  Kvetoslava Jašurová, 

Miloš Bakoš, Ján Bagyanský, Marta Pauliková, Eva Struhalíková, Ľudmila Šramová od 

1.9.2012 do 31.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obec@miloslavov.sk
http://www.miloslavov.sk/
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA: 

Sekretariát starostu

Pokladňa

1 Referát majetku

Referát registratúry

Referát zmlúv

Referát ekonomicko-finančný

1 Referát účtovníctva

Referát fakturácie

Referát rozpočtu

Referát dopravy a cestného hosp

Referát životného prostredia

2 Stavebný úrad

Špeciálny stavebný úrad

Referát grantov, fondov, dotácií

Referát daňový

Referát evidencie obyvateľstva

1 Referát mzdový

Referát školstva, kultúry, športu

Referát sociálnych vecí a služieb

3 Referát údržby a 

verejnoprospešných prác

2

1 Riaditeľka

3 Učiteľky

2 Vychovávateľka

1 Pomocný personál

1 Riaditeľka

9 Učiteľky

2 Pomocný personál

1 Vedúca jedálne

1 Kuchárka

2 Pomocný personál

33 Zamestnancov spolu

Obecné zastupiteľstvo

Komisia verejného 

poriadku

Stavebná komisia

Komisia pre rozvoj 

obce

Komisia pre rozvoj 

školstva, kultúry a 

športu

Materská škola

Školská jedáleň

Pomocný personál

Komisia ochrany 

verejného záujmu

Sociálna a zdravotná 

komisia

Starosta obce Hlavný kontrolór

Zástupca starostu

Obecný úrad

Základná škola a 

Školská družina
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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 2012 pôsobilo v obci celkovo 6 komisií a to: 

1. Komisia verejného poriadku 

2. Stavebná komisia 

3. Komisia pre rozvoj obce  

4. Komisia pre rozvoj školstva, kultúry a športu 

5. Sociálna a zdravotná komisia 

6. Komisia ochrany verejného záujmu 

ČINNOSŤ KOMISIE VEREJNÉHO PORIADKU 

PREDSEDA KOMISIE: Milan Matušek 

POČET ČLENOV: 4  

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU ZASADALA V ROKU 2012 PODĽA AKTUÁLNEHO STAVU 

A POTREBY A RIEŠILA TIETO PROBLÉMY: 

 všeobecný poriadok v obci 

 parkovanie áut na chodníkoch v obci  

 pohyb psov v obci a problém psích exkrementov  

 individuálne požiadavky občanov 

ČINNOSŤ STAVEBNEJ KOMISIE 

PREDSEDA KOMISIE: Ing. Pavol Karaba  

POČET ČLENOV: 6 

STAVEBNÁ KOMISIA SA V ROKU 2012 VENOVALA HLAVNE TÝMTO ČINNOSTIAM: 

 Príprava a návrhy cyklistických trás v obci 

 Realizácia opráv v MŠ Alžbetin Dvor 

 Realizácia sanácie havarijného stavu stien a stropov MŠ AD 

 Výber dodávateľa a realizácia úprav Modrého domu na Komunitné centrum 

 Príprava podkladov a posudzovanie štúdie na rozšírenie kapacity ZŠ v obci 

 Vypracovanie alternatív na riešenie nedostatočnej kapacity ZŠ 
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S rozširovaním sa obce vzniká naliehavá potreba prispôsobovať k tomu aj rozsah majetku 

a infraštruktúru. V súčasnej dobe sa to prejavuje hlavne v potrebe rozšíriť alebo dostavať 

školy a škôlky, pretože počty detí v týchto zariadeniach sa lavínovite zvyšujú. V  roku 2012 

obec i rekonštruovala Materskú školu v Alžbetinom Dvore a zastrešilo sa átrium vo výške 

27 187,87 EUR. So zvyšujúcim počtom stravníkov bola nutná rekonštrukcia školskej jedálne 

v celkovej výške 3 373,12 EUR. V škole sa realizovala rekonštrukcia telocvične pre deti 

v celkovej výške 4 501,20 EUR a zakúpilo sa vybavenia v hodnote 1 260,12 EUR, aby deti 

mali plnohodnotné hodiny telesnej výchovy.  V uplynulom roku sa taktiež vykonala 

rekonštrukcia miestneho rozhlasu vo výške 4 782,- EUR. Urobila sa aj veľká rekonštrukcia 

Komunitného Centra v celkovej výške 11 592,18 EUR. Na túto sumu obec dostala dotáciu 

z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 9 243,94 EUR a v celkovej výške 2 615,58 

EUR bol zakúpený mobiliár do Komunitného Centra.  

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 2012 trikrát a riešila tieto okruhy problémov: 

FINANČNÁ ČINNOSŤ 

 Úprava rozpočtového harmonogramu a princípov zostavovania rozpočtu na rok 2012 - 

zosúladenie  predbežného návrhu s VZN, zapracovanie pripomienok 

 Návrh štruktúry Výročnej správy za rok 2011 podaný na schválenie OZ, úprava formy 

a obsahu v zmysle štruktúry schválenej OZ a doplnenie informácií o činnosti komisií 

 Vykonaný prieskum trhu na audítorské služby pre obec - doplnenie návrhu zmluvy 

 Príprava návrhu zvýšenia príjmov do obecného rozpočtu - zvýšenie dane z nehnuteľností 

predložené na schválenie OZ, bude konzultovaný návrh poplatku za parkovanie na 

verejnom priestranstve či poplatok za vjazd nákladnými autami na miestne komunikácie 

INVESTIČNÉ ZÁMERY 

 Príprava a účasť na Projekte „Think Big O2“ - v spolupráci s materskou školou podaná 

žiadosť o dotáciu na projekt „Mládež nepatrí na ulicu“ zameraný najmä na deti a mládež, 

vyhodnotený ako neúspešný 

 Riešenie kapacity základnej školy a realizácia rekonštrukcie materskej školy presunuté na 

Stavebnú komisiu 

 Projekt rekonštrukcia „modrej budovy“ - Komunitné centrum -  realizovaný z grantu 

predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a Komunitné centrum začalo svoju činnosť na 

Deň obce 26.8.2012 

 Predstavenie možnosti spôsobu odkúpenia pozemku pri cintoríne do vlastníctva obce ako 

logické pokračovanie cintorína 
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 Projekt nového Zberného dvora podaný v rámci operačného programu životné prostredie, 

ktorý však nebol schválený, preto bude potrebné hľadať iné riešenie financovania tohto 

zámeru 

 Pre miestnu časť Miloslavov bol vybraný projekt Revitalizácie Lipového námestia, ktorý 

bol po aktualizácii podaný v rámci Bratislavského operačného programu na BSK so 

žiadosťou o príspevok, prebieha vyhodnocovanie 

INFRAŠTRUKTÚRA 

 Rokovanie s vlastníkmi pozemkov pod zamýšľaným chodníkom pri ceste medzi 

Alžbetiným Dvorom a Miloslavou z ľavej strany - zrealizované rokovanie bolo 

s neúspešným výsledkom, pripravuje sa preto druhá alternatíva - návrhom je stretnutie 

s majiteľmi pozemkov z pravej strany smerom z AD do Miloslavy 

 Vypracovaný plán lokálnych cyklotrás a zámer „Stromy pre obec“ - vyhradenie 

finančných prostriedkov z Obecného rozpočtu, sadenie na jar 2013 - dosadba existujúcich 

alejí 

INFORMATIZÁCIA OBCE 

 návrh a realizácia novej web stránky v súlade so zverejnenou vyhláškou MF. Po zavedení 

novej PC siete a wifi prístupu na internet, v druhej fáze návrh na výmenu starých 

a dosluhujúcich PC pre pracovníkov OÚ za nové PC s licenciami, zabezpečenie 

zálohovania dát 

 Príprava, spracovanie a vydanie Miloslavského Spravodajcu č.41 a č.42 

PHSR A ĎALŠIE STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

 V rámci prebiehajúcej aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa 

realizoval prieskum záujmu občanov o priority a ďalšie aktivity obce do budúcna, boli 

vyrobené a distribuované dotazníky pre občanov a ich vyhodnotenie zverejnené. 

 Návrh Komunikačnej stratégie obce so zapracovanými pripomienkami predložený na 

schválenie na OZ 

 Riešenie možností nahrávania zasadnutí OZ na video či zvukový záznam - Obec 

zabezpečí zvukové nahrávanie zasadnutí OZ, keď bude mať nazvyš finančné prostriedky 

v Obecnom rozpočte - momentálne je vládou SR nariadené povinné šetrenie 10% na 

výdavkoch obce 

 Prezentácia pracovnej verzie Zmeny a Doplnku č. 1/2012 Územného plánu obce 

Miloslavov zmluvným spracovateľom a obstarávateľom - dotvorenie logiky Územného 

plánu, kde je zasiahnuté ochranné pásmo a rozpor treba odstrániť, ďalej návrh 

odstránenia environmentálnej záťaže - revitalizácia územia a rekultivácia pôdy, a návrh 

na zriadenie služieb a občianskej vybavenosti chýbajúcich v obci 
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ČINNOSŤ KOMISIE PRE ROZVOJ ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU 

PREDSEDNÍČKA KOMISIE: Jana Bakošová 

POČET ČLENOV: 9 (jeden sa vzdal členstva) 

KOMISIA ZASADALA 3-KRÁT, NA SVOJICH STRETNUTIACH RIEŠILA TÚTO AGENDU: 

PRVÉ STRETNUTIE KOMISIE ŠKŠ MILOSLAVOV - 18.1.2012 

 Zhodnotenie predchádzajúceho roka 

 Určenie merateľných ukazovateľov (pre dohodnuté programy na spracovanie 

ekonom.agendy) 

 Plán akcií na kalendárny rok 2012 (kultúrnych aj športových) 

 

DRUHÉ STRETNUTIE KOMISIE ŠKŠ MILOSLAVOV - 30.5.2012 

 Zhodnotenie predchádzajúcich akcií 

 Oboznámenie sa so "zmenami a doplnkami územného plánu" - lokalita družstvo 

 Návrh štruktúry "Dňa obce" 

 

TRETIE STRETNUTIE KOMISIE ŠKŠ MILOSLAVOV - 11.10.2012 

 Zhodnotenie predchádzajúcich akcií 

 Zoznámenie sa s novou riaditeľkou ZŠ a oboznámenie s koncepciou rozvoja  školy 

 "Návrh rozpočtových požiadaviek“  do rozpočtu obce na rok 2013 za jednotlivé oblasti 

(školstvo, kultúra, šport)                                                                 

 Informácia o Komunitnom centre 

 

OKREM TÝCHTO OFICIÁLNYCH STRETNUTÍ SA USKUTOČNILI: 

 1 stretnutie organizačného výboru „ Miloslavov plesu“ 

 2 stretnutia organizačného výboru „Dňa obce“ 

 1 stretnutie ohľadom prípravy „Vianočného koncertu“ 

 

ČLENOVIA KOMISIE ZASTUPUJÚCI ŠPORT SA PODIEĽALI NA PRÍPRAVE A ORGANIZOVANÍ 

TURNAJOV: 

 stolnotenisový 

 tenisový 

 volejbalový 

 nohejbalový  

ČINNOSŤ SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ KOMISIE 

PREDSEDNÍČKA KOMISIE: PhDr. Ľuba Vávrová, CSc. 

POČET ČLENOV: 9, konečný stav 8 (od vzniku komisie sa 3 členky vzdali z rodinných dôvodov) 

Sociálna a zdravotná komisia ako poradný orgán obecného zastupiteľstva zasadala v roku 2012    

6 krát. 
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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, spolupracovala pri príprave a realizácii 

stretnutí s jubilantmi a vítaní novonarodených detí.  

 MUDr. Cymbalová ponúka poradenstvo v oblasti krízovej intervencie v prípade 

drogových závislostí a problémov so zdravím.  

 M. Horňáčiková a M. Šulková ponúkajú pomoc a poradenstvo v oblasti sociálnych 

služieb a príspevkov štátu v jednotlivých prípadoch na základe sociálnej či zdravotnej 

situácie občana. Celkove sa v roku 2012 riešilo viac ako 13 intervencií a pomoc pre 8 

občanov.  

 E. Malá, pomáhala v poradenstve pre oblasti - rodina, partnerské vzťahy, vzťahy rodičia 

a deti bola poznačená zdravotnými problémami, stretnutí s jubilantmi.  

 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. Pripravili sa aj stretnutia so žiakmi ZŠ 

v Dunajskej Lužnej. 

 I.Šabla sa v rámci oblasti prevencie orientoval aj naďalej na oblasť dobrovoľníctva 

a akcií pre deti, mládež a seniorov ako prevenciu problémov detí a mládeže a pocitu 

vylúčenia u seniorov.  

 Ľ. Vávrová ako predsedníčka komisie činnosť koordinovala, navrhovala nové témy 

a možnosti jej činnosti, spolupracovala pri všetkých činnostiach a aktivitách. 

 

V spolupráci s obecným úradom a komisiami bol realizovaný projekt Komunitného centra 

Modrý dom, v spolupráci s pánom Kušnírom sme sa opätovne uchádzali o grant s  projektom 

„E- kronika - dar seniorov sebe a obci“ (nebol schválený, preto sme začali s prípravou 

Počítačového kurzu pre seniorov vlastnými silami). Sociálna komisia pokračovala v príprave 

Komunikačnej stratégie obce na schválenie.   Aktuálna téma, ktorou sa komisia zaoberá je: 

dokážeme zabezpečiť podmienky pre pokojné dožitie našich občanov v obci? Na odmeny 

členov komisie bolo rozdelených 300€. 

ČINNOSŤ KOMISIE OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU  

PREDSEDNÍČKA KOMISIE: Jarmila Grujbárová  

POČET ČLENOV: 3  

Komisia zasadala v roku 2012 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 31.3.2012 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 pre určovanie  smerovania 

našej obce. Aj v roku 2012 prebiehala intenzívna snaha zapojiť organizácie pôsobiace v obci 

všetkých občanov do diania v obci spoločnými stretnutiami s občanmi, ako aj v rovine 

zapojenia občanov do práce komisií a pri organizácii spoločenských stretnutí. 

Starosta obce a poslanci OZ sa stretávajú s občanmi pri všetkých oficiálnych stretnutiach 

organizovanými obcou, ďalej s občianskymi združeniami (napríklad Jednota dôchodcov alebo  

Únia žien), cirkevnými zbormi pôsobiacimi v obci a tiež vo verejných zariadeniach v obci, 

kde sa občania združujú.  

Obec aktívne spolupracovala aj s  vedením športového klubu v obci, najmä pri správe 

Rekreačno-športového areálu. 

 Členovia športového klubu sa aktívne zúčastnili na organizácii obecného podujatia stavanie 

mája v miestnej časti Miloslavov, kde sa premiérovo konalo stavanie mája, ako aj májová 

veselica. Samozrejme, okrem tejto udalosti športový klub pravidelne organizuje rôzne 

podujatia a súťaže v rámci jednotlivých športových klubov združených v športovom klube.  

Novým spôsobom ako hľadať čo najlepšie komunikačné kanály smerom k občanovi boli 

stretnutia pri čaji, kde sa občania stretli so starostom a poslancami a viedli rozhovory na rôzne 

témy, ktoré zaujímali zúčastnených.  

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa  tradične uskutočňujú v miestnej časti Alžbetin Dvor, 

avšak starosta obce zabezpečil  niekoľkokrát počas roka  aj „úradné“ hodiny v miestnej časti 

Miloslavov, čo je tiež príspevok k lepšej dostupnosti pre občanov a komunikácii s nimi. 

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva sa stretávali s občanmi aj na neformálnych 

stretnutiach spravidla počas víkendových dní v rôznych častiach obce. 

 

 

 

 

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. 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILOSLAVOV 

RIADITEĽKA ŠKOLY: do 7.3.2012 PaedDr. Andrea Malová /nástup MD/ 

   od 8.3.2012 do 19.8.2012 Jana Lachová 

   od 20.8.2012 PaedDr . Alena  Jančeková 

ADRESA:     Alžbetin Dvor 81, 900 42 Miloslavov 

TELEFÓN:   02/4598 70 42,  0907 711 846 

E-MAIL:    skola@miloslavov.sk 

WEB STRÁNKA:  nefunkčná, pripravuje sa 

ZRIAĎOVATEĽ: Obec Miloslavov 

ÚDAJE O RADE ŠKOLY  

Zástupcovia rodičov:  Martina Horváthová, predsedníčka 

Henrieta Jurištová  

Darina Kernová  

Pavol Beňo 

Milada Kováčová 

Zástupca zriaďovateľa, poslankyňa OÚ: Jana Bakošová 

Zástupcovia pedagogických pracovníkov: Ľubica Boršová 

Ivana Italy  

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Brigita Brúderová 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Základná škola Miloslavov je malotriedna škola pre 1. až 4. ročník ZŠ, ktorá nemá právnu 

subjektivitu. 

Počet žiakov k 1.9.2012 - 53 

Počet tried ZŠ - 4 

1. A. - 14 žiakov 

1. B. - 12 žiakov 

2. A. - 14 žiakov 

3. a 4. A. -13 žiakov - spojená trieda 

Počet učiteľov ZŠ: 4 /vrátane riaditeľky/ - Jana Lachová, Mgr. Dana Skuhrová,                      

PaedDr. Alena Jančeková, Mgr. Ľubica Boršová 

Počet katechétov:  2 - Mgr. Helena Ružeková, Mgr. Mária Petríková 

Počet nepedagogických zamestnancov:  1 školníčka- Brigita Brúderová 

Súčasťou školy je školské zariadenie - školský klub detí - ŠKD. 

Od 1.9.2012 má ŠKD 2 oddelenia a 47 detí. 

Počet vychovávateľov ŠKD - 2, Mgr. Ivana Italy, Mgr. Božena Zacharová 

Prevádzka ŠKD  denne ráno od 6.30 hod. - do 7.30 hod. 

                               popoludní - od 11.40 hod. - do 16.30. hod. 

ZAMERANIE ŠKOLY V RÁMCI ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

V rámci tohto programu sa uplatňujú 3 priority: 

1. Vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka ZŠ 

2. Enviromentálna výchova 

3. Informatická výchova a využívanie IKT na vyučovaní 
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Základná  škola v obci  je školou rodinného typu, ktorá sa zameriava na zážitkové formy 

učenia. 

ZREALIZOVANÉ AKCIE V ZŠ V ROKU 2012 

 19.1.2012 - zápis do 1. ročníka ZŠ 

 Február - karneval 

 Marec - beseda so spisovateľkou Katarínou Petkaničovou 

 Marec - Hviezdoslavov Kubín -súťaž v prednese poézie a prózy 

 Apríl - Slávik Slovensko 2012 -súťaž v speve 

 27.4.- 9.5.2012 - plavecký výcvik 

 9.5.2012 - Deň matiek -  kultúrne vystúpenie detí  v Kultúrnom dome obce 

 1.6.2012 - MDD, požiarnici, výcvik psov 

 Jún 2012 - škola v prírode  - Račkova dolina 

 Jún 2012 - koncoročný výlet - Jaskyňa Driny, Červený Kameň 

 Jún 2012 - návšteva Remeselného dvora a múzea v Miloslavove 

 20.8.2012 - nástup novej riaditeľky ZŠ - PaedDr. Aleny Jančekovej 

 3.9.2012 - Začiatok nového školského roka, otvorenie dvoch samostatných prvých tried 

jednej druhej triedy a spojená zostáva 3. a 4. trieda. Nastúpilo 53 žiakov 

 8.10.2012 - otvorená hodina anglického jazyka v 3. - 4. triede - aktivisti ACHO+ 

p.učiteľka Skuhrová 

 3.10.2012 - 19.10 2012 výstava jesenných plodov 

 11.10.2012 - Deň jablka 

 16.10.2012 - Medzinárodný deň zdravej výživy 

 19.10.2012 - Slncový kôň - divadelné predstavenie v MŠ 

 19.10.2012 - vystúpenie kultúrneho programu detí v rámci mesiaca úcty k starším 

v Kultúrnom dome obce. 

 22.10.2012 - Medzinárodný deň školských knižníc 

 22.10.2012 - zbierka „Daruj knihu svojej škole“ - vyzbierané 120  kníh 

 24.10.2012 - Záložka do knihy - pre vybratú  družobnú školu 

 28.10.2012 - vyrezávanie tekvíc a výstavka na OcÚ  

 Október 2012 - Zapojenie školy do projektu „Modrá škola“, podanie projektu „Fontána 

pre školu“ 

 8.11.2012 - dopravná výchova - návšteva dopravného ihriska v Petržalke 

 13.11.2012 -  Kúzelník - predstavenie pre žiakov na OcÚ 

 15.11.2012 - otvorenie telocvične - upravené priestory v základnej škole 

 6.12. 2012 Mikuláš - tvorivé dielne, besiedka v ŠKD 

 6.12. - 17.12.2012 - predajná výstava detských kníh 

 December 2012 - Zbierka „Daruj hračku do ŠKD“ 

 13.12.2012 - Vianočné trhy v Bratislave, Bibiána - 1. ročník 

 14.12.2012 - tvorivé dielne s rodičmi - výroba vianočných ozdôb 

 16.12.2012 - Vianočné trhy 

 19.12.2012 - návšteva SND - divadelné predstavenie „Veľká doktorská rozprávka“ 

 20.12.2012 - triedne vianočné besiedky a vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú 

vianočnú triedu. 
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ZREALIZOVANÉ OPRAVY A INVESTÍCIE V ROKU 2012 

 Máj 2012 - vymurovanie pieskoviska /doskočiska/- ešte nedokončené 

 Máj 2012 - preliezky na školskom dvore 

 Jún 2012 - PVC - vstupná chodba školy 

 August 2012 - nový chodník popri budove 

 August 2012 - výmena plotu 

 August 2012 - nákup nového školského nábytku - lavice, stoličky, školská tabuľa, lavičky 

do šatne, osadenie nových vešiakov v šatni pre nových žiakov 

 September 2012 - nákup PC pre vedenie školy 

 Október 2012 - regulácia ventilov vykurovacieho systému 

 Október 2012 - nové vchodové dvere do telocvične, nové schody do telocvične 

 December 2012 - nákup školského športového náradia a náčinia do telocvične 

MATERSKÁ ŠKOLA MILOSLAVOV  

RIADITEĽKA ŠKOLY: Bc. Jasmina Nasariková 

ADRESA:      Miloslavov  87 

                   900 42  Miloslavov 

TELEFÓN:  02/45987 225 

E-MAIL:  msmiloslavov@gmail.com - MŠ Miloslavov 

jasmina.nasarik@gmail.com - riaditeľka 

WEB STRÁNKA: http://ms-miloslavov.webnode.sk/ 

ZRIAĎOVATEĽ: Obec Miloslavov 

MENÁ VEDÚCICH ZAMESTNANCOV ŠKOLY S URČENÍM ICH FUNKCIE 

Jasmina Nasariková - riaditeľka MŠ  

Monika Neupauerová - zástupkyňa riaditeľky  

Viera Krajčiová - vedúca školskej jedálne  

ÚDAJE O RADE ŠKOLY 

Zástupcovia rodičov: Kováčová Milada, predsedníčka 

Madleňáková Andrea 

Janičina Marcel 

Zástupca zriaďovateľa, poslankyňa OÚ: Bakošová Jana 

Zástupcovia pedagogických pracovníkov: Strnisková Eleonóra 

Wolkerová Lenka 

Zástupca nepedagogických pracovníkov: Šulíková Mária 

INÉ PORADNÉ ORGÁNY 

 pedagogická rada - členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy 

 prevádzkovo - pedagogická porada - členmi sú všetci zamestnanci školy 

 metodické združenie - vedúca: Martina Čierna, členmi sú všetky p. učiteľky 

mailto:msmiloslavov@gmail.com
mailto:jasmina.nasarik@gmail.com
http://ms-miloslavov.webnode.sk/
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ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 

 1.trieda 2.trieda 3.trieda spolu 

MŠ Alžbetin Dvor 18 22 24 74 

MŠ Miloslavov 24 25 - 49 

ÚDAJE O POČTE ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ 

MŠ Alžbetin Dvor 22 

MŠ Miloslavov 10 

ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA 

 prijatí Nultý ročník Odložená š.d. 

MŠ Alžbetin Dvor 22 0 2 

MŠ Miloslavov 9 1 0 

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 

Všetky deti dosiahli pozitívne výsledky na základe individuálneho prístupu, veku, 

primeranosti, odbornosti, aktívnej prípravy a realizácie aktivít pre deti, vzájomnej kvalitnej 

spolupráce učiteliek a rodičov. Všetky deti, ktoré ukončili dochádzku do materskej školy 

z dôvodu odchodu do základnej školy, dostali osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania. 

ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, V KTORÝCH 

ŠKOLA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, ZOZNAM UČEBNÝCH PLÁNOV 

 štátny vzdelávací program ISCED 0 

 Školský vzdelávací program „Kniha, môj kamarát“. 

 Dieťa a jeho svet 

 Kafomet 

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 Pedagogickí z. Nepedagogickí z. 

MŠ Alžbetin Dvor 6 4 

MŠ Miloslavov 4 1 

ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 p.učiteľka Monika Neupaerová - absolventka 1. ročníka Pedagogickej univerzity 

v Bratislave 

 p.učiteľka Lenka Wolkerova - absolventka 1. ročníka  Pedagogickej akadémie 

v Bratislave 

 p.riaditeľka Jasmina Nasariková - Funkčné vzdelávanie   
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCIÁCH ŠKOLY 

 Rodičovské združenie 

 Brigáda na školskom dvore 

 Sokoliari 

 Deň úcty k starším 

 Včielka Maja - divadlo 

 Katarínska zábava  

 Mikuláš 

 Vianočné posedenie 

 Vianočné trhy 

 Zápis do ZŠ 

 Malá scéna divadlo Janko a Marienka (spolu s rodičmi) 

 Karneval 

 Týždeň hlasného čítania 

 Malé upratovanie - divadlo v MŠ 

 Posedenie so spisovateľkou Katarínou Petkaničovou 

 Korčuliarsky výcvik 

 Plavecký výcvik 

 Jazdecká polícia - ukážky 

 Deň matiek s programom 

 Deň otcov - súťaže 

 Deň detí 

 Škola v prírode 

 Školské výlety 

 Prednáška o bezpečnom prechode cez železničné priecestie ŽSR 

 Rozlúčka predškolákov 

ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

„Škola podporujúca zdravie“- dodržujeme zásady 

ÚDAJE O INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU NA ŠKOLE 

nebola 

ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO - TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY 

 MŠ Alžbetin Dvor: je trojtriedna škola typizovaná. Počas letných prázdnin sa 

uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia budovy, a to kompletné vymaľovanie tried, 

rekonštrukcia kuchyne, rozšírenie jedálne a vytvorenie priestoru pre novú triedu. 

Rekonštrukciou sa  odstránil havarijný stav budovy a zútulnilo sa prostredie v triedach, 

ale v pláne sú ešte ďalšie úpravy ako rozšírenie najmenšej triedy „Lienok“, kompletná 

výmena svietidiel, výmena podláh a kobercov. V pláne je aj úprava školského dvoru 

a doplnenie detských preliezok. 
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 MŠ Miloslavov: je dvojtriedna škola typizovaná. Je v prevádzke 2 roky po kompletnej 

rekonštrukcii bývalej Jubilejnej školy.  Podľa finančných možností plánujeme dokúpiť 

vybavenie na telesnú výchovu ako aj doplniť detské preliezky na školský dvor. 

VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY 

Krúžky prebiehajú v popoludňajších hodinách, po odpoludňajšom spánku   

 Krúžok anglického jazyka 

 Tanečný krúžok 

 Predčitateľská gramotnosť  

PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE 

MŠ Alžbetin Dvor a Miloslavov   majú spolu 5 tried. Vzhľadom na vysoký počet detí žijúcich 

v Miloslavove majú všetky triedy maximálny počet detí. Práca s vysokými počtami je 

náročná. Denný poriadok školy zabezpečuje dodržiavanie platnej legislatívy určujúcej časový 

interval pri realizácií činnosti zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole. 

Všetky učiteľky adekvátne svojej vekovej skupine detí využívajú formy, metódy a prostriedky 

edukačnej práce a dodržiavajú príslušné princípy, zásady práce s deťmi predškolského veku. 

OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ 

NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ 

Klady:   

 Kvalifikovaný pedagogický personál, vysoko - odborná práca s deťmi 

 Úzka spolupráca s rodinou 

 Spolupráca s Obecným úradom, základnou školou a združeniami v obci 

 Pestrá mimoškolská činnosť (krúžková) 

 Rekonštrukcia budovy z vlastného rozpočtu  OÚ a vlastných zdrojov 

 Výrazný posun pre materskú školu hlavne v prezentácii a informovanosti rodičov 

i verejnosti sme dosiahli vylepšovaním webovej stránky na internete. Na všetkých 

pracoviskách bol zavedený internet a tým sa zlepšila pružnosť v komunikácii škola – 

škola, škola – rodič, rodič – škola. 

Nedostatky: 

 neustále nadstavy detí na triedach 

 Nedostatočný záujem o rozširovanie vzdelávania prostredníctvom ponúk, vzdelávacích 

kurzov a ponúkanej literatúry 

Návrhy opatrení: 

 Podporiť motiváciu pedagogických zamestnancov  a vzdelávanie dostupnými formami 

(morálne i finančne) 
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ MILOSLAVOV 

VEDÚCA:    Viera Krajčiová  

ADRESA:    Miloslavov 87 

                 900 42  Miloslavov 

TELEFÓN:  0907 711 831 

Počet stravníkov - 218 

Počet obedov vydaných pre všetkých stravníkov za rok 2012: 28 885 ks 

Počet doplnkového stravovania - desiaty, olovrant - za rok 2012: 30 103 ks 

ZAMESTNANCI OBCE V ŠJ: Mária Balogová, Zuzana Matusová, Mária Dosedelová 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY 

SOCIÁLNE SLUŽBY OBCE 

 Obec poskytuje opatrovateľstvo zabezpečované OZ Ružová záhrada, Senec náklady obce 

za rok 2012 boli  3 977 Eur. 

 Počet obedov vydaných pre seniorov zo školskej jedálne za rok 2012: 3 676 ks 

 Sociálny taxík zabezpečovaný OZ OMAPO, Dunajská Lužná a financovaný obcou 

s príspevkom občanov je využívaný stále viac. Náklady obce za rok 2012 predstavovali 

3 782 Eur.  

 Napriek stále sa zvyšujúcemu počtu žiakov základnej školy a rozširujúcej sa kapacity 

škôlky obec zabezpečuje aj stravovanie pre seniorov. Obec investovala do rekonštrukcie 

školskej jedálne 3 373,12 Eur.  

 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 Miloslavov - 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. 
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REMESELNÝ DVOR 

MÁME TO, ČO NEMAJÚ MNOHÉ MESTÁ 

Hodnotenie roku 2012  múzea - Remeselného dvora - podľa citátov z knihy návštev: 

 Obdivuhodné dielo. Ďakujeme za možnosť ho vidieť a aj za odborný výklad 

 Skvelá prehliadka. Veľa úspechov prajeme v pozdvihovaní kultúry, poznania minulosti 

a tradícii. 

 Ani druhá návšteva nás nesklamala. Veľa zaujímavých exponátov s milým sprievodcom 

a odborným výkladom. Vďaka za obohacujúce zážitky. 

 Veľmi sa nám tu páčilo. Deťom sme ukázali veľký kus histórie. 

 Deťom z Centra voľného času z Bratislavy sa v múzeu veľmi páčilo a milému pánu 

sprievodcovi veľmi ďakujeme za výklad. 

 Za pútavý výklad a pohľad do minulosti tohto regiónu ďakujeme. 

 Boli sme príjemne prekvapení. Veľmi pekné. 

 Výstava je nádherná. Sme príjemne prekvapení náradím, ktoré ste vyložili. Upomína nás 

to na našich predkov, ktorí na „Dolnú zem“ pricestovali zo Slovenska. 

 Som prekvapená touto nádhernou expozíciou, ktorá mi pripomenula detstvo v rodnej 

dedinke na východe v Zborove. 

 Veľmi sa nám tu páčilo, hlavne druhé poschodie. Sme radi, že sme obyvateľmi tejto 

dediny. 

 Ďakujeme za pekný a podnetný výklad a skutočne bravúrnu ukážku umenia starých 

majstrov. 

 Veľmi radi vždy sem zavítame. Je to nádherné dedičstvo „ starých dôb“, ktoré 

„počítačové“ deti rady hltajú a dlho si pamätajú. Ďakujeme. 

 Ďakujeme za milé privítanie a vynikajúci výklad. Radi sa sem vrátime. 

 Ďakujeme za zasvätený a odborný výklad. 

 Ďakujeme za možnosť stráviť predpoludnie v príjemnom a veľmi citlivo zariadenom 

areáli Remeselného dvora. Vďaka za skvelú zbierku historických predmetov a exponátov 

múzea. 

 Ďakujeme za krásny zážitok a nové vedomosti, ktoré sme načerpali. 

 Opäť sme si zaspomínali. 

 

Remeselný Dvor bol v roku 2012  v prevádzke  od  29.marca 2012,  kedy  sme    privítali 

v múzeu  30  mladých  ľudí  z celej  Európy, až do  31.októbra 2012,  teda   celkom 65 dní. 

Okrem Slovákov ho navštívili hostia z týchto štátov: Ukrajina, Rakúsko, Gruzínsko, Litva, 

Grécko, Srbsko, Rumunsko, Anglicko, Francúzsko, Poľsko, Lotyšsko, Taliansko, Španielsko, 

Belgicko a Česko. 

Okrem  individuálnych  návštevníkov si expozíciu pozreli aj  kolektívne exkurzie zo škôl: 

Materská  škola Alžbetin  Dvor, Materská  škola  Miloslavov, Základná  škola  Miloslavov, 

Gymnázium L. Novomestského Bratislava -  Tomášikova, Centrum voľného času  Bratislava, 

Školský klub detí Tomášov, Denný tábor detí Miloslavov, Občianske združenie  Savio. 

V priestoroch  múzea  bola zriadená v poradí už štvrtá výstava  pod  názvom  „Slovenskí 

misionári vo svete“ - predtým to boli výstavy – chladné zbrane, klobúky a figurálna keramika. 
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V rámci novej výstavy si návštevníci mohli pozrieť 74 artefaktov z oblastí, kde pôsobia 

slovenskí misionári: Ekvádor, Haiti, Peru, Ukrajina, Azerbajdžan, Bulharsko, Jakutsko, Sudán, 

Keňa, Angola, Šalamúnove ostrovy. Najväčší záujem vzbudili sibírske sane, štvormetrová koža 

z anakondy, harpúna a domorodé hudobné nástroje. 

Počas sezóny bránou múzea prešlo cca  700  návštevníkov.  Počas samotného Dňa obce ich 

bolo 170, čo je však oveľa menej  než v minulom  roku, keď ich bolo vyše 400.   

Dôvodom menšej návštevnosti v tento deň bolo krajne nepriaznivé počasie. 

Prácu lektorov v múzeu vykonávali Martina Strnisková a Kamil Badač. 

NIEKOĽKO POSTREHOV A ZAUJÍMAVOSTÍ 

 Naše  múzeum  navštívil  turista  z historických  zemí  Českých,  ktorý  v našej  obci  

hľadal kaštieľ alebo  kúriu, kde  natáčali  televízny seriál „Alžbetin  Dvor“ 

Z múzea odišiel obohatený o dejiny našej obce a o životopis svätej Alžbety Uhorskej. 

 Francúzsky turista ako vstupné do múzea zaplatil najprv 20 € /cena vstupenky je  1 €/ Po 

takmer dvojhodinovej prehliadke svoje nadšenie z videného a počutého (mal   tlmočníka), 

zvýraznil darom pre múzeum v hodnote 50 € a dlhším zápisom do Knihy návštev 

 Pri školských zájazdoch je veľmi žiadaná aj ukážka kováčskeho remesla pána kováča 

Šarkózyho, ktorý vie pútavým spôsobom popisovať pracovné činnosti, ktoré vykonáva 

 K propagácii  múzea  prispela  nová  propagačná  a orientačná  tabuľa  pred  vchodom    

do areálu  Remeselného dvora 

 Zvláštnu, i keď veľmi malú (našťastie) skupinku tvorili jedinci, ktorí keď zistili, že vstup 

do múzea nie je zdarma, radšej odišli dať si pivko. 

 

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA V OBCI 

11.2.2012  2. Miloslavovský  ples 

22.02.2012  Stolnotenisový turnaj „O majstra obce Miloslavov“ 

30.4.2012  Stavanie mája  

11.5.2012  Deň matiek   

28.7.2012  Volejbalový turnaj  

16.6.2012  MDD   

21.6.2012  Beseda so spisovateľom Stanislavom Háberom 

2.-3.7.2012  Otvorenie leta  

7.7.2012  2. ročník amatérskeho nohejbalového turnaja trojíc obce Miloslavov -  

13.7.2012  Deň zvrchovanosti  

26.8.2012  Deň obce  

28.10.2012  Vyrezávanie tekvíc   

November Deň úcty k starším 

8.12.2012  Mikuláš   

9.12.2012  Vianočné trhy  

December Spevokol Radosť - spievanie pre občanov obce pod oknami na Vianoce 
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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 

 

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 47

stavebné 39

vodné stavby 21

dopravné stavby 0

rozkopávkové 15

výruby 2

drobné stavby 76

priestupkové 9  
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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, šatstvo-obuv-hračky. 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 31.12.2012: 

nádoba 110 l 219

nádoba 120 l 377

nádoba 240 l 227

nádoba 1 100 l 21

nádoba na papier 240 l 652

 
V roku 2012 bolo 787 prihlásených domov na likvidáciu a separáciu odpadu. Obec Miloslavov 

eviduje štyroch neplatičov za tuhý komunálny odpad za rok 2012. 

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 60 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 2012 A JEHO PLNENIE 

V  rozpočte  obce  sa  uplatňuje  rozpočtová  klasifikácia  v  súlade  s Metodickým 

usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

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.147/2011 na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2011. 

Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet bol 

zostavený prebytkový, kapitálový nulový a finančné operácie schodkové. 

Schválený rozpočet obce bol v priebehu roka upravovaný jedenkrát: 

 Rozpočtovým opatrením č. 1/2012, schváleným dňa 13.12.2012 uznesením č. 177/2012. 
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PLNENIE ROZPOČTU NA ROK 2012: 

Názov položky
Schválený 

rozpočet

Rozpočtové 

opatr. 1/2012

Čerpanie 

rozpočtu k 

31.12.2012

Bežné príjmy 693 745,00 740 352,78 760 214,93

Bežné výdavky 661 132,00 777 468,35 743 436,16

Rozdiel 32 613,00 -37 115,57 16 778,77

Kapitálové príjmy 0,00 34 777,00 34 777,00

Kapitálové výdavky 0,00 27 475,06 27 731,92

Rozdiel 0,00 7 301,94 7 045,08

Finančné operácie príjmové 0,00 69 364,93 61 567,42

Finančné operácie výdavkové 32 613,00 32 242,88 32 242,87

Rozdiel -32 613,00 37 122,05 29 324,55  

 

ŠPECIFIKÁCIA PRÍJMOV OBCE ZA ROK 2012 

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 2012 daňové príjmy.  Najväčšiu časť 

daňových príjmov tvorí výnos z dane z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň, ktorá bola 

v roku 2012 na úrovni 404 509 EUR, čo predstavuje 49% celkových príjmov obce. Výška 

podielovej dane priamo závisí od počtu obyvateľov s trvalým pobytom v obci. Podielová daň 

na jedného obyvateľa predstavovala v roku 2012 cca 130 EUR. Po kontrole počtu rodinných 

domov a bytových domov podľa evidencie obyvateľstva bolo zistené, že rodinných domov, 
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kde nie sú prihlásení občania na trvalý pobyt je 177, a bytov 91. Toto je spolu  približne 

neprihlásených 804 obyvateľov, čo predstavuje výpadok príjmov obce v sume 104 520 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 2012 predstavovala 111 718 EUR, t.j. 13% celkových príjmov obce.  

Významnú čiastku predstavuje taktiež poplatok za komunálny odpad, ktorý bol v roku 2012 

vo výške 67 099 EUR a predstavuje 8% celkových príjmov. 

Príjmy z prenájmu majetku obce v celkovej výške 32 430 EUR zahŕňajú príjmy z prenájmu 

6 pozemkov, 6 nebytových priestorov a 10 obecných bytov.  

Obec získala v roku 2012 bežné granty v celkovej výške 3 787 EUR a boli určené na 

Medzinárodný deň detí, Územné plány zón, učebné pomôcky a ovocie a šťavy do škôl.  

Transfery v celkovej výške 69 780 EUR zahŕňajú najmä transfer na základnú školu vo výške 

62 149 EUR, na materskú školu vo výške  3 409 EUR, na stavebný úrad vo výške 

1 664,70 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.  

 

ŠPECIFIKÁCIA VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2012 

Názov položky Rozpočet RO 1/2012 Skutočnosť
% plnenia k 

rozpočtu

% plnenia k RO 

2/2011

Mzdy 301 470,91 310 000,00 301 786,92 100% 97%

Poistné 106 448,09 109 500,00 103 809,81 98% 95%

Tovary a služby 221 733,00 329 668,35 283 110,42 128% 86%

Transfery 21 370,00 18 000,00 17 122,26 80% 95%

Splácanie úrokov 10 110,00 10 300,00 10 271,49 102% 100%

Nákup strojov,.. 0,00 2 862,00 2 862,00  100%

Projekty 0,00 9 314,06 9 570,92  103%

Technické zhodnotenie 0,00 15 299,00 15 299,00   

Splácanie istín úverov 32 613,00 32 242,88 32 242,87 99% 100%

Výdavky spolu 693 745,00 837 186,29 776 075,69 112% 93%
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Výdavková časť rozpočtu je v roku 2012 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 Rozpočet RO 1/2012 Skutočnosť
% plnenia k 

rozpočtu

% plnenia k 

RO 2/2011

Plánovanie manažment a kontrola v 

tom: 192 196,41 184 034,09 168 012,88 87% 91%

Výkon funkcie starostu 48 823,50 47 389,69 44 843,43 92% 95%

Obecné zastupiteľstvo 8 480,00 7 366,00 7 316,85 86% 99%

Vonkajšie a vnútorné kontroly 6 245,05 7 233,00 7 059,61 113% 98%

Činnosť obecného úradu 125 947,86 120 345,40 107 105,59 85% 89%

Transfery 2 700,00 1 700,00 1 687,40 62% 99%

Služby občanom v tom: 120 376,76 134 589,45 128 542,44 107% 96%

Činnosť stavebného úradu 42 427,99 49 122,00 46 483,77 110% 95%

Odpadové hospodárstvo 72 978,77 73 073,06 71 062,33 97% 97%

Obecné cintoríny a cint.služby 2 410,00 3 460,00 3 193,46 133% 92%

Informovanosť občanov 2 560,00 8 934,39 7 802,88 305% 87%

Vzdelávanie v tom: 273 806,65 383 626,85 355 878,52 130% 93%

Materská škola 169 080,69 224 949,35 219 162,04 130% 97%

Základná škola 53 273,48 87 380,00 73 558,67 138% 84%

Školská družina 14 163,61 20 112,00 18 315,54 129% 91%

Školská jedáleň 37 288,87 51 185,50 44 842,27 120% 88%

Sociálne služby v tom: 41 363,45 56 726,84 53 138,14 128% 94%

Sociálna podpora 14 900,00 9 502,15 8 674,98 58% 91%

Podpora seniorov 3 415,00 3 715,00 3 375,66 99% 91%

Podpora bývania 16 780,00 19 031,88 18 053,76 108% 95%

Kominutné centrum 6 268,45 24 477,81 23 033,74 367% 94%

Kultúra a šport v tom: 30 844,77 34 475,12 31 021,43 101% 90%

Remeselný dvor 2 092,23 2 076,00 1 916,94 92% 92%

Kultúrny dom 8 584,45 7 104,00 6 878,91 80% 97%

Kultúrne a športové podujatia 3 750,00 9 047,97 7 391,49 197% 82%

Rekreačno-športový areál 16 418,09 16 247,15 14 834,09 90% 91%

Prostredie pre život v tom: 35 156,96 43 733,94 39 482,28 112% 90%

Miestne komunikácie, chodníky,parky 880,00 1 645,00 1 021,50 116% 62%

Verejná zeleň 5 776,96 9 215,94 8 499,45 147% 92%

Verejné osvetlenie 28 500,00 32 873,00 29 961,33 105% 91%

Výdavky celkom 693 745,00 837 186,29 776 075,69 112% 93%

 

 

 

 

 



VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE MILOSLAVOV ZA ROK 2012 

 32 

Nižšie uvedený graf uvádza podrobný prehľad realizovaných výdavkov obce Miloslavov podľa 

programovej štruktúry. 

 

Najvýznamnejšiu časť výdavkov (46% celkových výdavkov) predstavovali výdavky na 

vzdelanie v celkovej výške 355 879 EUR a zahŕňajú výdavky na materskú školu vo výške 219 

162 EUR, výdavky na základnú školu vo výške 73 559 EUR, výdavky na školskú družinu vo 

výške 18 316 EUR a výdavky na školskú jedáleň vo výške 44 842 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 (22% celkových výdavkov) mali aj výdavky na 

plánovanie, manažment a kontrolu, ktoré predstavovali 168 013 EUR. Tieto výdavky zahŕňajú 

všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného úradu (mzdy, energie, telefón, služby, 

materiál, údržba, poplatky, a pod.) vo výške 107 106 EUR. Zahŕňajú tieto výdavky na mzdy, 

poistné vyplácané starostovi, členom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi obce, 

ďalej výdavky na audit účtovnej závierky v celkovej výške 60 907 EUR.  

Významný podiel na celkových výdavkoch (17% celkových výdavkov) mali aj výdavky na 

služby občanom v celkovej výške 128 542 EUR. Tieto výdavky zaŕňajú výdavky na stavebný 

úrad vo výške 46 484 EUR. Výdavky súvisiace s tuhým komunálnym odpadom predstavovali 

v roku 2012 sumu 71 062  EUR (9% z celkových výdavkov), a zahŕňajú všetky výdavky 

súvisiace s uskladnením, odvozom, separovaním a likvidáciou odpadu vrátane miezd. Tieto 

výdavky zahŕňajú aj výdavky na cintoríny a s ním spojené služby vo výške 3 193 EUR i za 

informovanosť občanov v ktorom sú zahrnuté rekonštrukcie WEB stránky, miestneho 

rozhlasu, výdavky so spravodajom v celkovej výške 7 803 EUR. 

Výdavky na sociálne služby predstavovali v roku 2012 sumu 53 138 EUR (7% celkových 

výdavkov) a zahŕňajú sociálnu podporu (OMAPO sociálny taxi, Ružovú záhradu) vo výške 

8 675 EUR, zahŕňajú tiež výdavky na podporu seniorov (jubilanti, podujatia) vo výške 3 376 
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EUR. V týchto výdavkoch je zahrnutá aj podpora bývania vo výške 18 054 EUR i Komunitné 

centrum vo výške 23 034 EUR (rekonštrukcia, zariadenie komunitného centra i mzda).  

Výdavky na šport a kultúru predstavovali 31 021 EUR (4% 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 prostredie a život v celkovej výške 39 482 EUR (5% celkových výdavkov) 

zahŕňajú výdavky na miestne komunikácie, chodníky, parky, verejnú zeleň a verejné 

osvetlenie. 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 

Názov položky Suma v EUR

Bežné príjmy obce 734 393,20

Bežné výdavky obce 716 100,90

Hospodárenie bežného rozpočtu 18 292,30

Kapitálové príjmy obce 34 777,00

Kapitálové výdavky obce 27 731,92

Hospodárenie kapitálového rozpočtu 7 045,08

Finančné príjmy obce 61 567,42

Finančné výdavky obce 32 242,87

Hospodárenie finančného rozpočtu 29 324,55

Hospodárenie celkom 54 661,93

 

 

HOSPODÁRENIE OBCE A ROZDELENIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2012 

Prebytok rozpočtu v sume 54 661,93 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 je zdrojom rezervného fondu obce. 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 sa na účely tvorby peňažných fondov 

pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky 

účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky: 

 z ÚPSVR na rodinné prídavky vo výške 67,62 EUR 

 príjem za spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov vo výške 466,04 EUR 

 fond zábezpeky – nájomné domy 9 958,18 EUR 

 na infraštruktúru ulice Záhradná – Uznesenie č.105/2005 vo výške 6 306,84 EUR 

 dary na ÚPZ z r. 2012 vo výške 20 800 EUR 
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Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004   za 

rok 2012 vo výške 17 063,25 Eur, bol na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva 

uznesením č.70/2013  zo dňa 30.5.2013 schválený na tvorbu rezervného fondu. 

 

ZOSTATKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OBCE K 31.12.2012 

Názov položky Suma v EUR

Základný bežný účet 42 241,07

Flexi biznis účet 221,04

Sporiaci účet 18 773,55

Termínovaný účet 40 227,21

Dotačný účet 796,00

Pokladňa 1 587,44

Spolu 103 846,31

z toho viazané financie:

Rezervný fond 33 406,80

Fond opráv nájomných bytov 11 086,60

Fond zábezpeky nájomných bytov 10 505,86

Záhradná 6 306,84

Kačín 3 143,30

Účelové z roku 2011 ÚPZ mandátna zmluva 1 000,00

Účelové z roku 2012 - rodinné prídavky 67,62

Účelové z roku 2012 - ÚPZ - dary 20 800,00

Účelové z roku 2012 - výrub stromov 466,04

Spolu viazané financie 86 783,06

Zostatok bez viazaných financií 17 063,25  
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STAV AKTÍV A PASÍV K 31.12.2012 

AKTÍVA 

Číslo 

riadku
Názov PS k 1.1.2012 KZ k 31.12.2012

001 Majetok spolu 3 293 876,43 3 031 416,77 

002 Neobežný majetok spolu 3 164 452,54 2 897 705,78 

z toho:   

003 Dlhodobý nehmotný majetok 44 749,59 21 181,41 

011 Dlhodobý hmotný majetok 2 879 166,72 2 716 166,88 

024 Dlhodobý finančný majetok 240 536,23 160 357,49 

033 Obežný majetok spolu 127 267,66 132 020,12 

z toho:

034 Zásoby 654,93 737,28 

040 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00 

048 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

060 Krátkodobé pohľadávky 21 376,58 21 862,36 

085 Finančné účty 105 236,15 109 420,48 

098 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhod. 0,00 0,00 

104 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátd. 0,00 0,00 

110 Časové rozlíšenie 2 156,23 1 690,87  

 

Najvýznamnejšiu položku aktív predstavuje dlhodobý hmotný majetok, ktorého zostatková 

hodnota k 31.12.2012 predstavuje 2 716 166,88 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 2012 obec zrekonštruovala miestny rozhlas vo výške 4 782,00 EUR, 

zrekonštruovala Komunitné centrum vo výške 9 243,94 EUR z dotácie z rozpočtovej rezervy 

predsedníčky vlády SR p. Ivety Radičovej a zálohovací server na obecnom úrade v hodnote 

2 862,00 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
Názov PS k 1.1.2012 KZ k 31.12.2012

115 Vlastné imanie a záväzky 3 293 876,43 3 031 416,77

116 Vlastné imanie 1 053 678,63 882 397,93

z toho:

117 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00

120 Fondy 0,00 0,00

123 Výsledok hospodárenia 1 053 678,63 882 397,93

126 Záväzky 584 234,06 575 156,17

z toho:

127 Rezervy 2 466,52 22 571,93

132 Zúčtovanie medzi subjektami VS 3,90 67,62

140 Dlhodobé záväzky 278 821,98 285 097,96

151 Krátkodobé záväzky 124 411,66 110 404,66

173 Bankové úvery a výpomoci 178 530,00 157 014,00

180 Časové rozlíšenie 1 655 963,74 1 573 862,67  

 

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 Miloslavov.  

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 31.12.2012 predstavuje  

101 120 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 31.12.2012 predstavuje 

171 275 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 31.12.2012 predstavuje 157 014,00 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 1.1.2012 do 31.12.2012. 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  2.5.2013 

 

 

 

 

 

 

Návrh na Uznesenie OZ k Výročnej správe obce Miloslavov za rok 2012. 

 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov  berie na vedomie materiál „Výročná správa obce 

Miloslavov za rok 2012“  

 

Vypracovala: Hana Pokorná 

Vyvesené: 10.5.2013         

 

 

 

 

 Prílohy: 

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

 Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 

 


