
Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov, 

konaného dňa 13. júna 2018

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

JUDr. Mário Vane, LL.M. - hlavný kontrolór
Poslanci: Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Pavol Karaba, Ing. Roman Horváth,

Mgr. Ľuboš Majer, Milan Matušek, Bc. Ladislav Bučík

Neprítomní/ý/:
Ďalší prítomní/ý/: Hana Pokorná, Kvetoslava Jašurová, Mgr. Martin Sitiar - zamestnanci OcÚ,

Ing. Radianska, stavebný úrad
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenie;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
4. Správa o činnosti Remeselného dvora za rok 2017 (Kamil Badač);
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od 1. septembra 2018 do 28. februára 2019;
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017;
7. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017;
8. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1/2018;
9. Výročná správa obce za rok 2017;
10. Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2018-2022;
11. Informácia starostu o aktuálnom stave investičných projektov obce;
12. Návrh nájomnej zmluvy obecného bytu (Roman Schulcz);
13. Voľba dočasnej komisie na výber ďalšieho nájomcu v obecnom byte;
14. Súhlas obce, ako vlastníka pozemkov, na vybudovanie chodníka a uzatvorenie nájomnej zmluvy 

(Svet Ratanu, s.r.o.);
15. Súhlas obce, ako vlastníka pozemkov, s umiestnením stavebného objektu SO-10 a napojením na 

nadradený komunikačný systém (REALITY MILOSLAVOV s.r.o.);
16. Návrh kúpnej zmluvy pozemkov do vlastníctva obce na žiadosť navrhovateľa územného konania 

(REALITY MILOSLAVOV s.r.o.);
17. Návrh na uzatvorenie dvoch nájomných zmlúv za účelom vybudovania technickej infraštruktúry - 

verejnej komunikácie a pouličného osvetlenia (Peter Slivka);
18. Návrh na uzatvorenie dvoch nájomných zmlúv za účelom vybudovania technickej infraštruktúry - 

verejnej komunikácie, vodovodu a kanalizácie (C-ON, s.r.o.);
19. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom vybudovania technickej infraštruktúry (LT 

INVEST, s.r.o.);
20. Zámer obce zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa (LT INVEST, s.r.o.);
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21. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 4.12.2017 za účelom vybudovania 
trafostanice (LT INVEST, s.r.o.);

22. Zámer obce predať pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa (Západoslovenská distribučná, 
a.s.);

23. Informácia o darovacej zmluve (Slovenská republika - vlastník majetku štátu);
24. Návrh na predaj pozemkov obce pod bytovkami č. 23, 24 a 225 do vlastníctva majiteľov bytov, 

prípadne aj priľahlých pozemkov, úprava nájomného za garáž a plechový sklad;
25. Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za rozvoj (Danubius Fruct, spol. s r.o.);
26. Rôzne:

informácia o pošte Partner 
oznámenie PINO s.r.o.
informácia o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov (Miriam Belušová)

27. Diskusia;
28. Záver

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

Rokovanie OZ otvoril starosta obce Milan Baďanský. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášaniaschopné.

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Karaba, Milan Matušek
Návrhová komisia: Ing. Roman Horváth, Bc. Ladislav Bučík
Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová
Pred hlasovaním sa dostavila poslankyňa Ing.Renáta Bačová a počet poslancov vzrástol na 7.

Uznesenie č. 14

Hlasovanie:
za:

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

7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr. 
Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
0
0
0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenie;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
4. Správa o činnosti Remeselného dvora za rok 2017 (Kamil Badač);
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od 1. septembra 2018 do 28. februára 2019;
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017;
7. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017;
8. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1 /2018;
9. Výročná správa obce za rok 2017;
10. Komunitný plán sociálnych služieb obce nároky 2018-2022;
11. Informácia starostu o aktuálnom stave investičných projektov obce;
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12. Návrh nájomnej zmluvy obecného bytu (Roman Schulcz);
13. Voľba dočasnej komisie na výber ďalšieho nájomcu v obecnom byte;
14. Súhlas obce, ako vlastníka pozemkov, na vybudovanie chodníka a uzatvorenie nájomnej zmluvy 

(Svet Ratanu, s.r.o.);
15. Súhlas obce, ako vlastníka pozemkov, s umiestnením stavebného objektu SO-10 a napojením na 

nadradený komunikačný systém (REALITY MILOSLAVOV s.r.o.);
16. Návrh kúpnej zmluvy pozemkov do vlastníctva obce na žiadosť navrhovateľa územného konania 

(REALITY MILOSLAVOV s.r.o.);
17. Návrh na uzatvorenie dvoch nájomných zmlúv za účelom vybudovania technickej infraštruktúry - 

verejnej komunikácie a pouličného osvetlenia (Peter Slivka);
18. Návrh na uzatvorenie dvoch nájomných zmlúv za účelom vybudovania technickej infraštruktúry - 

verejnej komunikácie, vodovodu a kanalizácie (C-ON, s.r.o.);
19. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom vybudovania technickej infraštruktúry (LT 

INVEST, s.r.o.);
20. Zámer obce zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa (LT INVEST, s.r.o.);
21. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 4.12.2017 za účelom vybudovania 

trafostanice (LT INVEST, s.r.o.);
22. Zámer obce predať pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa (Západoslovenská distribučná, 

a.s.);
23. Informácia o darovacej zmluve (Slovenská republika - vlastník majetku štátu);
24. Návrh na predaj pozemkov obce pod bytovkami č. 23, 24 a 225 do vlastníctva majiteľov bytov, 

prípadne aj priľahlých pozemkov, úprava nájomného za garáž a plechový sklad;
25. Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za rozvoj (Danubius Fruct, spol. s r.o.);
26. Rôzne:

informácia o pošte Partner 
oznámenie PINO s.r.o.
informácia o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov (Miriam Belušová)

27. Diskusia;
28. Záver

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
Hlavný kontrolór obce informoval OZ o plnení uznesení z ostatného OZ a úloh zo zápisnice, nezostala 
otvorená žiadna úloha, všetky uznesenia boli splnené.
Ľ. Majer sa opýtal, ako bolo splnené uznesenie č.l 1/2018 - malo byť doručené vysvetľujúce stanovisko 
stavebného úradu k predloženému zámeru. Ing. Radianska, ktorá sa dostavila neskôr vysvetlila svoj postup 
v diskusii (bod 27.)
Ďalej mal otázku k plneniu uznesenia č. 102/2017 - k obstaraniu zmeny územného plánu - proces mal byť 
naplánovaný k 31.3.2018. Starosta uviedol, že z dôvodu enormného zaťaženia stavebného úradu sa proces 
nemohol začať. Ľ. Majer uviedol, že zmena územného plánu je dôležitejšia, ako ostatné veci a konania, 
ktoré možno ani nie sú v záujme obce a územný plán treba zmeniť. Ing. Radianska uviedla svoje stanovisko 
v diskusii (bod 27.).

Uznesenie č. 15
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
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proti : 
zdržal sa : 
neprítomný /á,í/:

0
0
0

K bodu 3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové
informácie;

Prednostka úradu informovala o:
výbere podielových daní, za prvých 6 mesiacov obec dostala zo ŠR na podielových daniach 
436.217,10 EUR. na účtoch obce, vrátane viazaných prostriedkov je suma 506 tis. EUR. z toho 
viazané a účelové predstavujú sumu 384 tis. EUR.
dlhu obce, ktorý predstavuje výšku 26,16 % z celkových bežných príjmov obce (max. 60 %) 
a výške dlhovej služby, ktorá predstavuje 7,39 % zbežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka ( max. 25 % ).
o výbere miestneho poplatku za rozvoj:

V miestnej časti Alžbetin Dvor sa za rok 2017 vyrubilo 184.288,60 EUR, z toho bolo uhradených 
122.950,80 EUR, za rok 2018 to bolo k 6.6.2018 24.231,60 EUR, z toho uhradených 8.569,40 EUR.
V miestnej časti Miloslava sa za rok 2017 vyrubilo 173.657,40 EUR, z toho bolo uhradených 163.795,40 
EUR a za rok 2018 119.257,00 EUR, z toho bolo uhradených 9.205,40 EUR.
Súčasne uviedla aj čerpanie rozpočtu k 31.3.2018.
J. Grujbárová vzniesla otázku na podielové dane za apríl, ktorá bola v enormne nízkej výške a požiadala ju, 
aby sa MF SR opýtala na dôvod tejto nízkej platby.
Ľ. Majer požiadal o vyjadrenie k neuhradeným sumám poplatku za rozvoj - obec by mala ráznejšie 
postupovať voči neplatičom. Hlavný kontrolór uviedol, že lehoty sa sledujú, takisto existencia daných 
spoločností - prípady, ktoré sa nepodarí úradu vymôcť v primeranej lehote sa postupujú aj právničke. 
Súčasne sa opýtal na vyrubenú dan z apríla 2018, prečo tam ešte nie je dátum doručenia, prednostka uviedla, 
že to preverí, pretože rozhodnutia išli cez elektronickú schránku.
Ľ. Majer - opýtal sa, či bol zrealizovaný sponzorský príspevok na skupinu Backwords, ktorá vystupovala 
na dni obce v roku 2017 - starosta uviedol, že mu to už vysvetľoval, ale môže mu to poslať.
P. Karaba - požiadal prednostku, aby čerpanie rozpočtu bolo doplnené o stĺpec - čerpanie rozpočtu v %.

Uznesenie č. 16 
Hlasovanie:
za:

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

7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr. 
Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth 
0
0
0

K bodu 4. Správa o činnosti Remeselného dvora za rok 2017 (Kamil Badač);
Lektor Remeselného Dvora obce predniesol poslancom Správu o činnosti RD za rok 2017. RD navštívilo 
567 návštevníkov, čo bolo podstatne menej ako v predchádzajúcich rokoch. V rámci prevádzky RD sa aj 
pri početných návštevách detí nestal žiaden pracovný úraz. Návštevnosť v tomto roku je skutočne nízka,
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preto v spolupráci s OÚ oslovili mnohé okolité školy, zatiaľ však nikto z nich neprišiel. Podľa jeho slov 
chýba propagačný materiál a celkovo propagácia Remeselného Dvora. Ďalej treba zabezpečiť ďalšieho 
lektora, lebo pri väčšom počte návštevníkov to jeden lektor nezvláda. Treťou vecou sú nové expozície, 
ktoré v tomto roku chýbajú.
P.. Karaba uviedol, že od 1.7.2018 sa plánuje nová expozícia - výstava chrobákov a tropického hmyzu - 
ktorá bude v Remeselnom Dvore do 15.9.2018.
P. Badač upozornil, že v RD chýba voda - bolo by dobré tam zabezpečiť aj pre prípad nehody. Požiadavka 
na kultúrnu komisiu - propagačný materiál a takisto na správu o činnosti, ktorá by potom bola prednesená 
na OZ. Vzniesol otázku na inventarizáciu — starosta uviedol, že inventarizácia sa vykonáva v súlade so 
zákonom.
P. Karaba požiadal, aby sa RD dostal na hlavnú stránku web stránky obce - p. Pokorná uviedla, že na webe 
obce je to už upravené.
J.Grujbárová požiadala kultúrnu komisiu, aby v spolupráci s obecným úradom pripravili krátku prezentáciu 
RD na zasielanie elektronicky.
L.Bučík poďakoval p.Badačovi za jeho lektorskú činnosť a obetavú prácu.
Po ukončení rozpravy J.Grujbárová predniesla pozmeňujúci návrh:
OZ žiada kultúrnu komisiu, aby v spolupráci s OÚ pripravili krátky propagačný materiál o Remeselnom 
Dvore, na jeho zasielanie elektronicky do škôl a iným subjektom. Súčasne žiada obecný úrad o preverenie 
možnosti dovedenia vody do RD.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne J.Grujbárovej:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný /á, í/:

Uznesenie č. 17
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer. Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od 1. septembra 2018 do 28. februára
2019;
V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie obecnému zastupiteľstvu 
plán kontrolnej činnosti 1 krát za šesť mesiacov. Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 
17.5.2018, plán zahŕňa všetky zákonom vyžadované druhy kontrol v rámci agendy obce. Poslanci nemali 
pripomienky k návrhu plánu kontrolnej činnosti.

Uznesenie č. 18
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
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zdržal sa : 
neprítomný /á,í/:

0

K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017;
Hlavný kontrolór obce sa poslancom ospravedlnil za nezaslanie stanoviska vopred, ale vzhľadom na to, že 
správu audítora obdržal až koncom predchádzajúceho týždňa a bolo pomerne obsiahle, dopracovával ho 
cez víkend. Hlavný kontrolór uviedol, že ani k jednej súčasti záverečného účtu obce nemal výhrady, takisto 
ani audítor obce. Preskúmal všetky dokumenty: čerpanie schváleného rozpočtu obce za rok 2017, účtovné 
výkazy, rozpočtové opatrenie a návrh záverečného účtu a ďalšie dokumenty. Správa audítora bola doručená 
minulý týždeň, v správe neboli zistené žiadne nedostatky. Hlavný kontrolór navrhuje schváliť záverečný 
účet obce bez výhrad.

Uznesenie č. 19 
Hlasovanie:
za:

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

7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr. 
Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth 
0
0

K bodu 7. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017;
V záverečnom účte je detailne spracovaný rozbor hospodárenia obce Miloslavov za rok 2017 
osobitne za príjmovú a výdavkovú časť. Materiál uviedla p. Hana Pokorná, referent zodpovedný za 
rozpočet.
Hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom obce Miloslavov schváleným obecným zastupiteľstvom 
uznesenie č. 165/2016 z 13.12.2016 ako rozpočet vyrovnaný. V priebehu roku 2017 bol rozpočet 
obecným zastupiteľstvom upravovaný 1-krát.
Záverečný účet obsahuje:
použitie prebytku hospodárenia za rok 2016, tvorbu a použitie rezervného a sociálneho fondu, 
finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, bilanciu aktív a pasív k 
31.12.2017, prehľad o stave a vývoj dlhu k 31.12.2017 (záväzky a pohľadávky).

Hospodárenie obce je overené audítorom v zmysle § 19 bod 2 zákona č. 431/2002 Z.z.

J.Grujbárová poukázala na dosiahnutý dobrý hospodársky výsledok obce za rok 2017, ktorý 
predstavuje prebytok vo výške 274 314,39 EUR, ktorý sa použije na tvorbu rezervného fondu obce 
vo výške 79.582,09 EUR a na tvorbu fondu rozvoja obce z poplatku za rozvoj vo výške 194.732,30 
EUR. Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2017 predstavoval sumu: 523 589,02 
EUR. Obec v roku 2017 takisto zveľadila svoj nehnuteľný majetok, ktorý predstavuje hodnotu :4 
692 644,79 EUR bez zberného dvora, ktorý bude zaradený do majetku až v roku 2018. Poukázala na 
skutočnosť, že v roku 2017 sa prvýkrát vyberali poplatky za rozvoj a obecné zastupiteľstvo koncom 
roku rozhodlo, že celú vybratú sumu prevedú na financovanie schválených investičných projektov 
obce. Obec si riadne spláca svoje záväzky a takisto výrazne klesla zadlženosť obce a dlhová služba, čo 
vytvára predpoklady na to, aby v prípade nutnosti väčšej investícii mohla obec uvažovať aj 
o prípadnom úvere.
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Ľ.Majer poukázal na jeden negatívny moment, a to, že čierne stavby sa dodatočne legalizovali, miesto toho, 
aby sa odstránili.. Ing.Radianska uviedla, že sa v prvom rade preskúma súlad takejto stavby s územným 
plánom a pokiaľ je v súlade so všetkými regulatívmi územného plánu, stavba sa v rámci dodatočného 
povoľovacieho konania povolí a v rámci osobitného priestupkového konania sa takémuto stavebníkovi 
uloží pokuta.

Uznesenie č. 20
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 8. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 1/2018;
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 sa týka účelovo viazaných finančných prostriedkov, ktoré sú 
prideľované zo štátneho rozpočtu ako normatív pre ZŠ.
V roku 2017 základná škola nevyčerpala normatív pridelené na kalendárny rok 2017.
Z toho dôvodu boli nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 77 832,02 Eur prenesené do roku 2018, 
v ktorom boli čerpané na bežné výdavky okrem miezd a zároveň boli vyčerpané do 31.3.2018.

Uznesenie č. 21
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á, í/:

K bodu 9. Výročná správa obce za rok 2017;
Výročná správa obce za rok 2017 je zostavená podľa § 20 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a obsahuje všetky náležitosti a informácie. Výsledky obce boli zhodnotené 
v predchádzajúcich bodoch.

Uznesenie č. 22
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 10. Komunitnv plán sociálnych služieb obce na roky 2018-2022;
K.Jašurová uviedla tento materiál. Povinnosť prijatia dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb 
obce Miloslavov na roky 2018 - 2022“ vyplýva zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov, ktorý je platný od 1.1.2009. 7



Prijatý a schválený dokument je potrebné predložiť na úrad Bratislavského samosprávneho kraja do 
30.06.2018. Tento dokument je podkladom pre riešenie nepriaznivých sociálnych podmienok 
jednotlivých skupín obyvateľstva v obci. Taktiež pomôže obci pri získavaní finančných prostriedkov pre 
sociálne účely z BSK. K.Jašurová uviedla rozsah momentálne poskytovaných služieb v obci.
L.Bučík, predseda sociálnej komisie uviedol, že dokument je potrebné dopracovať, k čomu v rámci 
sociálnej komisie vytvoril tím v spolupráci so špecialistami, ktorí ho pripomienkovali - p.Vavrová, 
p.Reptová. Navrhuje dokument v tejto podobe neschváliť, ale ho dopracovať a následne predložiť na 
schválenie OZ. Pracovná komisia bude zvolaná na budúci týždeň pod záštitou Sociálnej komisie.

Uznesenie č. 23
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 11. Informácia starostu o aktuálnom stave investičných projektov obce;
Starosta podrobne uviedol jednotlivé schválené projekty obce a ich stav ku dňu konania OZ:
Oblasť dopravy:

AD - Lesná ul- rozšírenie cesty a 
chodník

1.

PD hotová, rieši vjazd na Lesnú, cestu je 
naprojektovaná až po Kačín, vr. chodníka. Bude 
potrebné riešiť prekládky el.vedenia - po celej 
ulici a k jednotlivým domom- čo sa rieši 
s elektrárňami (ZDI, a.s ), rozpočet predbežne
150 tis. EUR bez prekládok. ZDI zabezpečí 
v svojej réžii uloženie káblov do zeme na celej 
ulici. Po dohode s elektrárňami o uložení NN 
vedenia do zeme bude treba riešiť ešte jednu 
vyvolanú investíciu - prekládky VO - až potom 
sa môže začať s prvou etapou. Zatiaľ sa bude 
pokračovať v čiastkových úpravách výtlkov

AD - oprava Čerešňová ulica
2.

Rekonštrukcia zrealizovaná - I.etapa

Mil. - ul. Šípková - dobudovanie
3. PD hotová, schválená, pripravuje sa ohláška na 

rekonštrukciu, realizácia do 2 mesiacov

Prechody pre chodcov AD 5ks,
Mil 2ks + ŽS

4.

1. AD-prechod pred kostolom -riešený v projekte 
Lesná ul.
2. AD - prechod pred ZŠ - PD schválená a 
dodaná 8.2.18
3. AD - prechod pred MŠ - PD schválená a 
dodaná 8.2.2018
4. AD - prechod zastávka SAD pri ZŠ - PD 
schválená a dodaná 8.2.2018
5. AD prechod ŽS - PD schválená a dodaná 
8.2.2018 - zaradený ako nový, prerokované so 
ŽSR
6. MIL - prechod Lipové nám. - schválený a 
dodaný 8.2.2018
7. MIL - prechod pri MŠ - schválený a dodaný
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Prebieha výber dodávateľa, realizácia sa 
predpokladá v októbri.

Parkovisko áut - ZS stanica AD

5.

realizovaná čiastočná úprava povrchu plochy, 
podklad pre finálne riešenie a odvodnenie plochy. 
ORL je vyriešený - po odvodnení plochy 
a vznikol priestor na jeho osadenie. Pripravuje sa 
asfaltovanie plochy, k čomu treba zmenu 
projektu

Mil - ul. Cintorínska - 
vybudovanie

6. Zámer, rieši sa kanalizácia a samotné cestné 
teleso

Nedorobky ciest (napr. Južná, 
Borovicová, Orechová,
Železničná, Lúčna, Pri jazere, 
Úzka ulica), oprava chodníkov 
(chodník Miloslavov MŠ - koniec 
miestnej časti)

7.

Borovicová a Orechová - ukončené v spolupráci 
s obyvateľmi
Lúčna ulica - zrealizovaná
Orechová - II.etapa - bude sa realizovať cca do
2 mesiacov
Južná - cesta zameraná, stav nezmenený 
Železničná - cesta zameraná - cca 30 m
Pri Jazere - zrealizuje sa ešte v tomto roku 
Chodník od MŠ Miloslava - po koniec časti - 
pripraviť zameranie a PD

Predĺženie linky SAD Miloslava, 
vybudovanie zastávky

8.
prerokované so SAD, umiestnenie je dohodnuté, 
prerokované s vlastníkmi pozemkov, zadané 
geometrické zameranie miesta.

Pasportizácia komunikácií obce ( 
sumarizácia všetkých 
komunikácií vr.popisu ich stavu ) zrealizované
Pasportizácia dopravného 
značenia v obci ( zaznačenie 
všetkých dopravných značiek v 
obci vr.preverenia správnosti ich 
umiestnenia a platnosti podľa 
noriem ) V realizácii

Kruhový objazd DL-Most- 
Vinohradnícka

Mimo
obec

Objazd je zaradený do realizácie v rámci 4 
plánovaných objazdov plánovaných župou na 
tento rok. Na stretnutí so županom bola vznesená 
požiadavka na urýchlené riešenie tejto 
križovatky. Podľa posledných vyjadrení sa do 
ukončenia prác na D4 nepočíta s výstavbou 
kruhového objazdu

Školstvo

Dielne do ŽŠ
2. PD hotová, realizácia na 2 etapy, pripravuje sa 

podklad pre súťaž9



Nové parkovisko pred ZŠ a MŠ 
Alžbetin Dvor

3.

Parkovisko ZŠ -PD hotová; rieši sa stavebné 
povolenie
pre parkovisko MŠ hotový návrh, podá sa návrh 
na určenie SU, spolu s prechodom, ktorý 
rešpektuje budúce parkovisko pri MŠ

Náhradná telocvičňa + herňa MŠ
4.

zámer, hotový energetický audit budovy

Rozšírenie výdaja stravy ZŠ
5.

technický návrh riešenia hotový, realizácia:

Telocvičňa-hala v areáli ZŠ-MŠ
6. príprava na zadanie PD rozmer 18m x 36m, zatiaľ 

chýba financovanie

Odpady
Nový zberný dvor Zrealizované
Prístupová komunikácia na 
zberný dvor a zmena 
dopravného značenia na ceste
3.triedy

Zrealizované, treba dokončiť vysporiadanie 
pozemkov pod cestou s SPF

Prekládka kontajnerov v miestnej 
časti Miloslavov

1. Vytvorenie stojiska na kontajnery na ulici Pri 
jazere

Šport, rekreácia

Cyklochodník - prepojenie obcí

1.

PD schválená ODI, chodník zameraný, opätovné 
stretnutie s vlastníkmi pozemkov, došlo ku 
kompromisnej dohode, návrhy budú zapracované 
do zmien a doplnkov UP

Streetworkové cvičisko Miloslava

2.

el.prípojka hotová, studňa tiež, väčšia časť 
terénnych prác hotová, basketbalové koše 
namontované; pripravuje sa závlahový systém, 
výmena trávnika a montáž cvičebných prvkov; 
potrebná úprava Úzkej ulice kvôli prístupu

Opravy umelej trávy ihriska RSC
3.

Zmluva s SFZ podpísaná, 12000,00 EUR dotácia 
od SFZ, 4000,00 EUR od obce - prebieha výber 
dodávateľa

Cyklochodník za Kačínom
4.

zadané zameranie

Revitalizácia areálu RSC AD
5.

pripravuje sa návrh ( šatne, sprchy. .. )

Revitalizácia Lipové námestie
6.

Preveriť možnosti realizácie čiastkových úprav 
podľa už hotovej PD, osadenie ďalších hracích 
prvkov

Ostatné

Zateplenie budovy OU AD
1. energ.audit, projekty - zatiaľ nie sú žiadne výzvy 

na financovanie projektu

Stavebné úpravy OU AD

2.

arch.štúdia hotová, dispozičné riešenie pre 
potreby referátov, zadaná na spracovanie PD, 
súhlas architekta Kulicha ( autora budovy) 
zabezpečený,

Prevádzka Slovenskej pošty ,a. 
s. v obci

3.

Balíkomat v prevádzke v AD; prevádzka pošty - 
návrh : KD Miloslava, obec sa prihlásila do 
výberového konania na partner Pošta, obec 
uspela a pripravujú sa všetky dokumenty
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a podklady; úprava priestorov podľa požiadaviek 
pošty

Lekáreň v rámci obč.vybavenosti otvorená 1 3.2018, obec bola maximálne súčinná
Komunitné centrum - oprava 
strechy

4.
Prebieha výberové konanie na dodávateľa

Odpredaj pozemkov pod 
bytovými domami AD, Mil.

5.
ZP vypracovaný, predložené na OZ

Cintoríny AD, M

6.

upravila sa plocha na cintoríne M, treba opraviť 
plot, zabezpečiť bránu a uzamykanie areálu, 
vstup do domu smútku, AD - po presťahovaní ZD 
sa naplánuje postup; v miestnej časti Miloslava 
sa zrealizuje posuvná brána
Po vyprataní starého zberného dvora sa plánuje 
využitie tohto priestoru pre nový dom smútku - 
pripraví sa návrh

Diskusia:
Ľ. Majer - má za to, že by bolo vhodné, aby sa areál ihriska v Miloslavove sprevádzkoval čo najskôr. Ľudia 
v okoli majú záujem pomôcť pri prevádzkovaní areálu. Starosta uviedol, že areál je prístupný, treba ho však 
postupne dobudovať.
J.Grujbárová navrhla, aby sa pri tom relizovala aj úprava Úzkej ulici, pretože na ihrisko je značne sťažený 
prístup a takisto, aby sa oslovili okolití obyvatelia, či by neboli ohotní prevziať patronát nad ihriskom - 
jedo otváraním a zatváraním, aby sa zasa nezdevastovalo.
J.Grujbárová sa opýtala starostu na spoluprácu s BSK - na stretnutí z februára so županom boli dané obci 
isté prísľuby- kruhový objazd a oprava Vinohradníckej. Podľa vyjadrenia BSK a starostky Pod.Biskupíc 
sa cesta teraz nebude opravovať a až po premostení cesty D4 sa zaradí do siete ciest a opraví. Takisto sa 
nebude realizovať ani kruhový objazd.
Ľ.Majer potvrdil slová starostu, že naozaj v tejto etape sa neplánuje ani s úpravou cesty a ani s kruhovým 
objazdom.
Starosta osloví listom starostku PB, predsedu BSK a MD ohľadom úpravy výtlkov na Vinohradníckej ceste. 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu posklankyne J.Grujbárovej na doplnenie prvej časti uznesenia:
„OZ schvaľuje doplnenie investičných projektov o zámery vyplývajúce z diskusie poslancov k tomuto 
bodu“.
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á,í/:
Doplňujúce návrhy sú zapracované v tabuľke projektov vyššie.

proti : 
zdržal sa:

Uznesenie č. 24
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth 
0
0 11



neprítomný /á,í/:

K bodu 12. Návrh nájomnej zmluvy na obecný bvt (Roman Schulcz);
Obec Miloslavov prenajíma nájomný byt, ktorý bol financovaný zo ŠFRB a podľa zákona o ŠFRB aj 
prehodnocuje zmluvy, ktorým končí platnosť. P. Schulczovi končí nájom v prenajatom byte v bytovom 
dome s.č. 999 v Miloslavove.
Napriek tomu, že pán Schulcz spĺňa podmienky na predĺženie nájomnej zmluvy na 3 roky ( min. výška 
príjmu-max. výška príjmu), navrhuje sa, aby mu bola predĺžená zmluva iba na 1 rok od 1.7.2018 - 
30.6.2019. A to z dôvodu, že si svoje záväzky v minulosti pri nájomnej zmluve na 3 roky platil veľmi 
sporadicky. Jeho platová disciplína sa upravila, platby boli hradené na čas, keď mal nájom len na 
jeden rok.

Uznesenie č. 25 
Hlasovanie:
za:

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

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

K bodu 13. Voľba dočasnej komisie na vyber ďalšieho nájomcu v obecnom byte;
Ku dňu 1.3.2018 bol ukončený nájom s nájomníkom Richard Fule v nájomnom byte č. I Miloslavov - 
Alžbetin Dvor. Výber ďalšieho žiadateľa vykonáva dočasná komisia. Na základe Všeobecného záväzného 
nariadenia č. 1/2012 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov v nájomných bytových 
domoch, podľa článku 4 o prideľovaní obecných nájomných bytov rozhoduje obecné zastupiteľstvo, 
ktoré v prípade prideľovanie nájomného bytu schváli dočasnú komisiu, ktorá vyberie zo zoznamu 
žiadateľov nového nájomcu.
Dočasná výberová komisia bude pracovať v zložení: Bc.Ladislav Bučík, Ing.Roman Horváth ap.Miriam 
Kubelová do doby výberu nového nájomcu.
Uznesenie č. 26
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 14. Súhlas obce, ako vlastníka pozemkov, na vybudovanie chodníka a uzatvorenie nájomnej
zmluvy (Svet Ratanu, s.r.o.);
Dňa 14.3.2018 obdržala obec žiadosť spoločnosti DJ engineering (č. záznamu 1193), ktorá zastupuje 
spoločnosť Svet Ratanu, s.r.o., Mlynské Nivy 77, 821 07 Bratislava, IČO: 46 739 921 o súhlas pre budúce 
vybudovanie chodníka na parcelách č. 185/94 a 409/1. Tento súhlas je potrebný pre účely územného 
konania. Ďalšia žiadosť spoločnosti na uzatvorenie nájomnej zmluvy prišla 4.6.2018, č. záznamu 2792. 
L.Majer sa opýtal, či bude chodník z rovnakého materiálu ako ostatné časti - pani Ing.arch.Radianska 
poskytla vysvetlenie.
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Uznesenie č. 27
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á, í/:

K bodu 15. Súhlas obce, ako vlastníka pozemkov, s umiestnením stavebného objektu SO-10
a napojením na nadradený komunikačný systém (REALITY MILOSLAVOV s.r.o.);
Dňa 10.5.2018 (č. záznamu 2354, 2355) obdržala obec, ako vlastník pozemku pare. č. 482/206, žiadosť 
spoločnosti REALITY MILOSLAVOV ojej súhlas s umiestnením a napojením stavebného objektu SO- 
10 na nadradený komunikačný systém podľa priloženej projektovej dokumentácie.

Uznesenie č. 28
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 16. Návrh kúpnej zmluvy pozemkov do vlastníctva obce na žiadosť navrhovateľa územného
konania (REALITY MILOSLAVOV s.r.o.);
Obec obdržala dňa 9.5.2018 (č. záznamu 2351) návrh na uzavretie kúpnej zmluvy pozemkov od 
spoločnosti REALITY MILOSLAVOV s.r.o., ktorá je navrhovateľom územného konania a tento návrh 
predložila v mene 8 vlastníkov. Jedná sa o parcely špecifikované v predmetnej zmluve, ktoré vznikli 
odčlenením v zmysle GP č. 30/2018 vyhotoveného spoločnosťou ZEMEMER, s.r.o., IČO: 44 200 641. 
Dôvodom na uzatvorenie zmluvy je ich záujem na usporiadaní vlastníckych vzťahov v záujmovom 
území v nadväznosti na prebiehajúce územné konanie.

Uznesenie č. 29 
Hlasovanie:
za:

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

7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr. 
Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth 
0
0
0

K bodu 17. Návrh na uzatvorenie dvoch nájomných zmlúv za účelom vybudovania technickej
infraštruktúry - verejnej komunikácie a pouličného osvetlenia (Peter Slivka);
Dňa 4.4.2018 obdržala obec žiadosť spoločnosti DJ engineering (č. záznamu 1487), ktorá zastupuje 
stavebníka: Mgr. Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 Bratislava o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť 
pozemku par. č. 440/1 v rozsahu podľa grafickej prílohy za účelom vybudovania komunikácie a 
spevnených plôch v lokalite RZ 8.
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Dňa 7.5.2018 obdržala obec žiadosť spoločnosti DJ engineering (č. záznamu 2303), ktorá zastupuje 
stavebníka: Mgr. Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 Bratislava o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť 
pozemku par. č. 440/1 za účelom výstavby technickej infraštruktúry - verejné osvetlenie podľa situačnej 
mapy v lokalite RZ 8.

Uznesenie č. 30
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á, í/ :

Uznesenie č. 31
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 18. Návrh na uzatvorenie dvoch nájomných zmlúv za účelom vybudovania technickej
infraštruktúry - verejnej komunikácie, vodovodu a kanalizácie (C-ON, s.r.o.);
Dňa 14.5.2018 obdržala obec 2 žiadosti spoločnosti C-ON, s.r.o., IČO: 35 766 093 (č. záznamu 2415) na 
prenájom pozemkov vo vlastníctve obce podľa špecifikácie uvedenej v žiadostiach za účelom 
vybudovania technickej infraštruktúry - verejnej komunikácie, vodovodu a kanalizácie.

Uznesenie č. 32
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á,í/:

Uznesenie č. 33
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á,í/:
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K bodu 19. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom vybudovania technickej infraštruktúry
(LT INVEST, s.r.o.);
Dna 4.4.2018 obdržala obec žiadosť spoločnosti DJ engineering (č. záznamu 1490), ktorá zastupuje 
stavebníka: LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452, 900 42 Miloslavov, IČO: 51 002 566 o uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na časť pozemku par. č. 440/1 za účelom výstavby komunikácie, spevnených plôch a 
zemných prípojok NN podľa situačnej mapy v lokalite RZ 6, IV. etapa.
Ľ.Majer požiadal o kvalitnejšie podklady - mapu širších vzťahov, ktorá pri tomto bode nie je zreteľná. 
Prednostka uviedla, že sa snaží zabezpečovať vyhovujúce podklady od investorov alebo potom ich sama 
zabezpečuje. Ľ.Majer uviedol, že v tomto bode to nebolo zabezpečené.
Uznesenie č. 34
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 20. Zámer obce zameniť pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa (LT INVEST, s.r.o.);
Na základe ustanovenia § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov obec Miloslavov zverejnila oznámenie o zámere zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
obce, a to pozemku registra „C” parcelné číslo 133/451, druh pozemku ostatná plocha o výmere 229 
m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku CKN č. 133/3, výmera 12268 m2, druh pozemku ostatné 
plochy, zapísaný na liste vlastníctva č. 440, katastrálne územie Miloslavov na základe GP č. 42/2018 za 
pozemok registra „C“ č. 133/453, druh pozemku orná pôda, o výmere 229 m2, ktorý vznikol odčlenením 
od pozemku CKN 133/342, výmera 2562 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný
na liste vlastníctva č. 2621, katastrálne územie Miloslavov na základe GP č. 42/2018 aje vo vlastníctve 
LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452, 900 42 Miloslavov, IČO: 51 002 566, pričom uvedená zámena 
sa vykoná bezodplatne z dôvodu dohody o rovnakom ocenení oboch pozemkov, ktoré sú predmetom 
zámeny.
Obec má zámer previesť vlastnícke právo k pozemku zámenou z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
lebo predmetná zámena umožní účelnejšie umiestnenie chodníka, iných stavebných objektov a zelených 
plôch. Chodník bude určený k prechodu budúcich obyvateľov zo zadných stavieb k miestu, kde má 
investor záujem o spoluprácu so spoločnosťou Slovak lines, a.s. o vybudovanie novej autobusovej 
zastávky v blízkosti okružnej križovatky.
Ľ.Majer požiadal o vyjadrenie pani Radiansku. Táto zámena je pre účely vybudovania chodníka - počas 
územného konania obec dala súhlas. Obec má záujem na výmene pozemkov z dôvodu realizácie chodníkov 
a zastávky - zámena umožní účelnejšie umiestnenie chodníka.
Uznesenie č. 35
Hlasovanie:
za:

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

7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr. 
Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth 
0
0
0
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K bodu 21. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 4.12.2017 za účelom
vybudovania trafostanice (LT INVEST, s.r.o.);
Dňa 2.5.2018 obdržala obec žiadosť spoločnosti DJ engineering (č. záznamu 2183), ktorá zastupuje 
stavebníka: LT INVEST, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452, 900 42 Miloslavov, IČO: 51 002 566 o uzatvorenie 
dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 4.12.2017 k pozemku par. č. 133/3 za účelom vybudovania 
trafostanice.

Uznesenie č. 36
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa: 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 22. Zámer obce predať pozemok ako prípad hodný osobitného zreteľa (Západoslovenská
distribučná, a.s.);
Rozhodnutím obce Miloslavov č. j. SÚ-408/2018/KK zo dňa 7.5.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 14.5.2018 bolo povolené umiestnenie stavby „Transformovňa 2 x 630 kVA pre lokalitu RZ 18/Ib“. 
Spoločnosť LT INVEST s.r.o. na základe splnomocnenia stavebníkom - Západoslovenskou 
distribučnou a.s., ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy, podáva tento návrh na majetkoprávne 
vysporiadanie vzťahu k pozemku s pare. č. 133/457 v lokalite RZ 18/Ib, ktorý bude dotknutý 
zariadeniami prevádzkovateľa. Uvedený pozemok je vo výmere určenej prevádzkovateľom 
distribučnej siete a bude zastavaný transformačnou stanicou, jej súčasťou a príslušenstvom. Pozemok 
v uvedenej výmere je potrebný na prevádzku, obsluhu, údržbu, opravu, úpravu a rekonštrukciu.
Ľ.Majer - uviedol, že investor mal trafostanicku umiestniť na svojom pozemku a nie na majetok obce. 
Zástupca investora a Ing.Radianska uviedli, že je to z dôvodu, že TS bude zásobovať v budúcnosti, po 
výstavbe D4 aj časť obce Miloslavov, pretože nie je dostatočná kapacita siete pre obec. Nie je to pre 
investora, ale pre obec.
Ľ.Majer si napriek tomu myslí, že sa to malo stavať v réžii stavebníka a na jeho pozemku. Poslanci 
vysvetlili, že tento pozemok bol pôvodne investora, ktorý ho postúpil obci v rámci územného konania, 
takže obec neprichádza o svoj majetok, ale o nadobudnutý najetok a odpredáva do ZDI, a.s. na účely 
vybudovania TS, takže obec neprišla o žiaden svoj majetok.

Uznesenie č. 37 
Hlasovanie:
za:

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

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

K bodu 23. Informácia o darovacej zmluve (Slovenská republika - vlastník majetku štátu);
Predmetom darovacej zmluvy je bezodplatné darovanie osobného automobilu Mercedes- Benz E 200 zo 
strany MZVa EZ SR Obci Miloslavov na účely plnenia úloh výkonu samosprávy.
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Uznesenie č. 38 
Hlasovanie:
za:

proti : 
zdržal sa : 
neprítomný /á,í/

7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr. 
Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
0
0
0

K bodu 24. Návrh na predaj pozemkov obce pod bytovkami č. 23, 24 a 225 do vlastníctva majiteľov
bvtov, prípadne aj priľahlých pozemkov, úprava nájomného za garáž a plechový sklad;
Uznesením č. 75/2014 zo dňa 26. júna 2014 schválilo Obecné zastupiteľstvo Miloslavov „Postup pri 
prevodoch vlastníctva pozemkov obce pod bytovými domami“ a to aj vrátane priľahlej plochy. V 
septembri 2016 obdržala obec žiadosť všetkých majiteľov bytov v bytovkách súp. č. 23, 24 o odkúpenie 
pozemkov pod ich bytovkami aj okolo nich (pare. čísla pozemkov 355/3 a 355/4). Vlastníci bytov 
k stavbe súp. č. 225, ktorá sa nachádza na pozemku pare. č. 67/15 o kúpu v tom čase nepožiadali. Na 
základe týchto dvoch doručených žiadostí dala obec zapísať do katastra na list vlastníctva č. 440 vecné 
bremeno na parcely č. 355/3 a 355/4 v zmysle § 23 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a 
nebytových priestorov umožňujúce právo užívania pozemku vlastníkmi bytov evidovaných na L V č. 1235 
a 1326. Vecné bremeno k parcele č. 67/15 zriadené nie je.
Podľa § 18a ods. (3) zákona č. 182/1993 Z.z. obec je povinná previesť vlastníctvo zastavaného a 
priľahlého pozemku, ak vlastník bytu požiada o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku. Vlastníkom 
v zmysle tohto zákona sa rozumie osoba, ktorá nadobudla byt do vlastníctva z vlastníctva bytového 
družstva alebo vlastníctvo prešlo na jeho dediča alebo na manžela, detí, vnukov alebo rodičov 
pôvodného vlastníka bytu.
Podľa § 18a ods. (2) zákona č. 182/1993 Z.z. cena za 1 m2 sa rovná najvyššej výške ročného nájomného 
za 1 m2 zistenej podľa osobitného predpisu, ktorým je § 17 ods. 1 vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. Dnes 
má obec viac ako 2000 obyvateľov (§ 15 ods. 1, písm. f) vyhlášky č. 465/1991 Zb.) a v nadväznosti na 
tento údaj je ocenenie viazané na § 17 ods. 1, písm. f), čo je 2,- Sk na 1 m2, v prepočte na eurá 0,07 € na 
1 m2.
V snahe postupovať v danej záležitosti správne, obec sa vo veci právneho stanoviska/výkladu zákona č. 
182/1993 Z.z., v nadväznosti na vyhlášku 465/1991 Zb. obrátila na MF SR listom zo dňa 23.5.2018, na 
ktorý dostala odpoveď dňa 4.6.2018.
V prípade predaja okolitých pozemkov pre bytovky č. 23 a 24 bol vypracovaný odčleňovací geometrický 
plán (GP) č. 44/2017 vypracovaný Ing. Danielom Turcárom a znalecký posudok (ZP) č. 11/2018 
vypracovaný Ing. arch. Katarínou Szabovou s trhovým ocenením pre nájom a prípadne predaj okolitého 
pozemku, ktorý nespĺňa kritériá priľahlého pozemku podľa § 6 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z.
Ľ.Majer - uviedol, že prednostka nepostupovala správne, pretože zaviedla vlastníkov bytov a títo si museli 
vypracovať právne stanovisko a takisto s nimi nekomunikovala vhodným spôsobom.
Hlavný kontrolór uviedol ako celý postup prebehol - s tým, že keďže to nebolo celkom jasné, obec 
požiadala o stanovisko MF SR. MF SR pri pozemkoch pod bytovými domami uviedlo sumu pri pôvodných 
vlastníkov vo výške 0,07 EUR na 1 m2 a pri ostatných vlasntíkoch 2,32 Eur/m2.
Ostatné časti, ktoré sú využívané obyvateľmi bytových domov nespĺňajú náležitosti priľahlých pozemkov 
a preto obec musí postupovať podľa zákona o hospodárení s majetkom obcí a určiť cenu podľa ZP ( 3,921 
E/m2/rok.
J.Grujbárová navrhuje, aby sa v prvej etape riešilo vysporiadanie pozemkov pod bytovými domami v súlade 
s usmernením MF SR. Následne sa bude riešiť prípadný predaj / prenájom pozemkov obce, ktoré sú okolo 
bytových domov.
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Uznesenie č. 39 
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr. 

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth 
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á,í/:

K bodu 25. Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za rozvoj (Danubius Fruct, spol. s r.o.);
Spoločnosť z dôvodu prípravy nového investičnéo zámeru má záujem o zmenu VZN o miestnom poplatku 
za rozvoj - jeho zníženie pre iné druhy stavieb ako sú domy a byty. Žiadateľ plánuje výstavbu veľkej 
hospodárskej budovy / skladu a súčasná výška miestneho poplatku za rozvoj by bola enormným nákladom, 
ktorý by spoločnosť nezvládla popri nákladoch na výstavbu..
Obec Miloslavov má v súčasnosti zavedený jednotný poplatok vo výške 20 eur / m2, pričom súčasná 
legislatíva umožnňuje jeho najnižšiu hranicu od 3 eur / m2 do 35,00 EUR/m2 a takisto diferencovať jeho 
výšku podľa druhu stavieb..
R.Bačová sa vyjadrila, že k VZN o miestnych daniach a poplatok pripravuje analýzy podkladov a prepočty 
dopadu na obecný rozpočet Komisia pre rozvoj obce. KPROM sa bude požiadavkou spoločnosti zaoberať 
v súlade s posledným odporučením KPROM pre OZ prehodnotiť všetky sadzby dane z nehnuteľností k 
1.1.2019, v ktrorom bola zároveň zohľadnená aj požiadavka obyvateľov k sadzbe dane z bytov.
Zároveň bola spoločnosť požiadaná o zaslanie podkladov k plánovanej výstavbe, počtu novovytvorených 
pracovných miest a udržateľnosti projektu.
Uznesenie č. 40
Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačová, Ing. Pavol Karaba, Mgr.

Ľuboš Majer, Bc. Ladislav Bučík, Ing. Roman Horváth
proti : 0
zdržal sa : 0
neprítomný /á, í/:

K bodu 26. Rôzne:

a) Slovenská pošta, a. s. doručila žiadosť o Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov, 
ktorá končí dňom 30.06.2018. Slovenská pošta, a. s. chce naďalej pokračovať v prenájme 
nebytových priestorov v budove Miloslavov (výdaj listových zásielok). Nájomná zmluva bola 
uzatvorená na základe platného cenníka schváleného obecným zastupiteľstvom (uznesením č. 
72/2017 s platnosťou od 1. júla 2017) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Miloslavov (VZN 
č. 5/2010 v znení Dodatkov č. 1/2011 a 2/2017). Dodatok sa uzatvára na dobu určitú neurčitú- 
do zavedenia Pošty Partner v obci;

b) oznámenie PINO s.r.o. o zvýšení cien stravného v základnej škole - zvyšuje svoju réžiu o 0,30 
Eur. Tento týždeň sa konalo stretnutie so zástupcom spoločnosti, kde sa mu oznámilo, že takéto 
jednostranné oznámenie nemôže obec akceptovať. Bolo by lepšie počkať na schválenie príspevku 
na obedy zo strany štátu (balíček obedy zadarmo);

c) informácia o uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov (Miriam Bellušová) p.Bellušová 
Miriam podala žiadosť o Zmluvu o nájme, ktorou chce pokračovať v cvičení jogy po skončení18



letných prázdnin, každý utorok v čase od 18:00 hod. do 20:00 hod. Nájomná zmluva bola 
uzatvorená na základe platného cenníka schváleného obecným zastupiteľstvom (uznesením č. 
72/2017 s platnosťou od 1. júla 2017) a Zásad hospodárenia s majetkom obce Miloslavov (VZN 
č. 5/2010 v znení Dodatkov č. 1/2011 a 2/2017). Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 
18.09.2018 do 30.06.2019;

d) L.Bučík informoval o výsledkoch ankety na ustanovenie ambulancie pediatra v obci, 489 detí by 
prešlo k pediatrovi v rámci miestnej ambulancie. Tento výsledok postúpil MUDr. Lipovskému, 
ktorý si pripraví biznis plán na otvorenie ambulancie.

K bodu 27. Diskusia;

P.Štugel: prečo obec zrušila bezplatnú realizáciu web stránky z jeho strany v roku 2016 pre základnú školu 
Miloslavov. Starosta uviedol, že obci nebola doručená žiadna žiadosť a ani ponuka od p.Štugela. Obec 
obstarávala novú stránku - webové sídlo, kde podstránky sú ZS a MS. Takisto sa p.Štugel pýtal, že načo je 
v SLA uvedené vykonávanie zálohovanie webu, keď to má v cene Websupport. Súčasná stránka obce je 
podľa neho zlá a má veľa nedostatkov a stránka ZŠ nie je dostupná zo zahraničia. P.Pokorná sa vyjadrila, 
že vo vzťahu k zahraničiu sú tam voči niektorých krajinám nastavené obmedzenia kvôli hackerským 
útokom. J.Grujbárová požiadala p.Štugela, aby prípadné pripomienky ku stránke komunikoval mailom 
obecnému úradu.
Následne položil niekoľko otázok p.Roman Plačintár. Otázky mali vzťah k aplikácii zákona o verejnom 
obstarávaní obcou, avšak neboli pre poslancov a ani kontrolóra zrozumiteľné, preto došlo zo strany 
p.Plačintára k neprimeraným prejavom nespokojnosti a obviňovaniu poslancov z kšeftovania s pozemkami 
a klientelizmu. Poslanci a kontrolór obce ho vyzvali k slušnému vystupovaniu a dôrazne sa ohradili voči 
jeho ničím nepodloženým podozreniam a obvineniam. Nakoniec sa p.Plačintár vyjadril, že sa mu nezdá 
celkom normálna cena, za ktorú sa obstarával Zberný dvor obce a chcel vedieť detaily z výkazu výmer, 
ktorý pripravoval projektant projektu a odsúhlasovalo ho MŽP, ktoré poskytlo obci nenávratný príspevok 
na realizáciu zberného dvora. Poslanci a hlavný kontrolór sa mu snažili vysvetliť, že OZ nijakým spôsobom 
nevstupuje do procesu VO, výkaz výmer naceňoval projektant projektu, ktorým bol Ing.Tokár a VO sa 
realizovalo prostredníctvom tretej osby - všetky súvisiace dokumenty sú na obecnom úrade k dispozícii k 
nahliadnutiu. Podrobnejší priebeh diskusie nebolo v silách zapisovateľa zaznamenať.
J.Bakošová vyjadrila starostovi, poslancom a obecnému úradu uznanie za realizáciu osláv 90. výročia ZŠ, 
úpravu areálu MŠ v Miloslavove. Pýta sa aj na čierne stavby, prečo sa dodatočne legalizujú - otázka k 
RZ3 a zámeru p.Čierneho - či bola v súlade s ÚP. Ing.Radianská uviedla, že áno, pretože ku každej zóne 
sú aj regulačné listy - keď sú pochybnosti, požiada o výklad spracovateľa ÚP. Okrem textovej časti je 
dôležitý aj regulačný list, kde sú prípustné funkcie. P.Bakošová sa tiež pýta aj na časť ulice Slnečná a Staré 
záhrady - prečo stavebný úrad povoľuje stavať úzke cesty a nie tie široké, ktoré sú v ÚP. Dve komunikácie, 
ktoré pretínali zadné časti záhrad - tam sú už postavené stavby. Uviedla, že sama participovala na ÚP 
obce z roku 2009, takže presne vie, čo tam bolo a ako to bolo schválené. Pani Radianska jej odpovedala s 
tým, že uviedla, že v sporných prípadoch sa obracia so žiadosťou o vysvetlenie na odborného spracovateľa 
Územného plánu a až po konzultácii poskytuje ÚPI. Upozorňuje, že jednotlivé stavebné konania prebiehajú 
cez stavebný úrad a nemali by byť verejne prerokovávané na zastupiteľstve, ktoré v tejto oblasti nemá 
kompetenciu.
Prítomní rodičia k situácii v prijímaní detí do MŠ - rodičia dostávajú zamietavé stanoviská z MŠ ohľadom 
prijatia detí do MŠ. Poslanci však do dňa tohto rokovania OZ ešte nemali predloženú žiadnu správu od 
riaditeľky MŠ o výsledkoch procesu. Ako uviedla aj p.Bakošová (učiteľka v MŠ), tento rok bola osobitná 
situácia, pretože z MŠ odchádzalo do ZŠ málo detí - cca ako 35 detí a riaditeľka MŠ nemôže prijať viac
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detí, ako má škôlka kapacita. V budúcom roku odíde viac predškolákov, čiže sa do škôlky môže prijať viac 
detí. Starosta a poslanci vysvetľovali, že v zmysle zákona je povinnosť riaditeľky, aby prijala do škôlky 
predovšetkým deti - predškolákov, dokonca aj tých, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci. Až potom môže 
prijímať deti v nižšom veku podľa vopred určených kritérií. Starosta uviedol, že každý rok obec zvyšuje 
počet tried v MS, ale po minulomčom zvýšení kapacity o dve triedy je škôlka v rámci existujúcich areálov 
na svojich kapacitných maximách a obec už nezíska povolenie na jej rozšírenie. Obec zrealizovala v roku 
2017 prístavbu MŠ ( dvoch tried ), momentálne nemá ani voľné pozemky a ani finančné prostriedky na 
prípadnú výstavbu novej škôlky a musí predovšetkým zabezpečovať povinnosti vo vzťahu k povinnej 
školskej dochádzke, kde na budúci rok bude opäť potrebné rozšíriť kapacitu školy vzhľadom na 
predpokladaný počet prvákov.
Obec má síce k dispozícii štatistiky počtu narodených detí, ale pri súčasnom medziročnom náraste 
obyvateľstva nie je možné predvídať, koľko rodín s deťmi a v akej vekovej kategórii sa do obce prisťahuje. 
P.Prokop vzniesol otázky k Záhradnej ulici - starosta uviedol, že PD na kanalizáciu a cestuje hotová, môže 
do nej nahliadnuť a cesta bola zo strany obce vyspravená.
Nasledovala voľná diskusia občanov s poslancami a starostom.

K bodu 28. Záver;

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:30 hodine.

Zapísal/(a): Ing. Jarmila Grujbárová

Ing. Eva Cibuľová 
prednostka OcÚ

Overovatelia:
Ing. Pavol Karaba

Milan Matušek
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