
Zápisnica

zo zasadnutia Komisie pre rozvoj obce ( KROM ), ktoré sa konalo dňa 
13.06.2019 o 19:00 hod. v zasadačke OÚ

Prítomní:

Členovia KROM: Ing.Jarmila Grujbárová, Ing.Renáta Bačova, Bc.Ladislav Bučík, Ing.Pavol Karaba, 
Ing.Lenka Pliešovská, Mgr. Vladimír Vrana, Ing.Silvia Rajčányová. Mgr. Milada Kováčová 

Ospravedlnení: Ing.Martin Majerech, Peter Čačo

Pozvaní hostia: Milan Baďanský, starosta obce, Mgr.. Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy obce, 
JUDr. Mária Vane, LLM

Predsedníčka komisie navrhla doplnenie zaslaného programu o nový bod 5) Stanovisko k návrhu RO č 
1/2019, ostatné body sa prečíslujú.

Program:

1. Otvorenie, návrh programu
2. Projekty obce Miloslavov - stav
3. Stanovisko k návrhu nového VZN o verejnom poriadku a čistote v obci
4. Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Miloslavov 2018
5. Stanovisko k návrhu RO č. 1/2019
6. Príprava nového čísla Spravodajcu obce
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1.

Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie IngJarmila Grujbárová, ktorá prítomných privítala 
a otvorila zasadnutie komisie. Členovia komisie dostali návrh programu emailom a nemali k nemu 
pripomienky, s výnimkou návrhu predsedníčky komisie vyššie, preto komisia rokovala podľa tohto 
programu. Súčasne sa poďakovala aktívnym členom komisie, ktorí participovali priebežne na 
pripomienkovaní materiálov, návrhu VZN o poplatkoch za znečistenie životného prostredia a príprave 
návrhu VZM o čistote a poriadku v obci.

K bodu 2.

Členovia KROM - p.Pliešovská a p.Vrána v krátkosti uviedli stav aktuálnych výziev - momentálne je 
pre obec aktuálna výzva, ktorá by sa dala použiť na rekonštrukciu vykurovania objektov obce - 
materskej škôlky, komunitného centra, kultúrnych domov a obecného úradu.

P.Pliešovská navrhuje využiť aj prostriedky z výzvy na cyklotrasy - ale obec musí mať vysporiadané 
pozemky a stavebné povolenie.

J.Grujbárová požiadala p.Pliešovskú, aby pozreli možností dotácií a úverov z Envirofondu - či by sa 
niečo nedalo použiť napr. na kanalizáciu.

Rekonštrukciu vykurovacích zariadení MŠ bude vzhľadom na havarijný stav potrebné realizovať už 
teraz cez prázdniny, ale na ostatné budovy by sme sa mohli pokúsiť o získanie grantu, v prípade



neúspechu je možné použiť garantované energetické služby. Na budovách bol vykonaný energetický 
audit, takže podklady sú pripravené. P.Pliešovská preverí v spolupráci s p.Sitiarom a p. Vránom 
podmienky výzvy a následne sa pripraví projekt.

Obci sa podarilo získať dotáciu na wifi vo výške 15 tis. EUR, predpoklad spoluúčasti obce je ďalších 10 
tis. EUR, dotáciu na multifunkčné ihrisko v miestnej časti Miloslavov vo výške 38 tis. EUR a dotáciu na 
merače rýchlosti v obci z MV SR. Tieto projekty idú do fázy realizácie.

V realizácii sa takisto nachádza najvýznamnejšia investičná akcia v tomto roku - dostavba dielní 
a ďalších tried v areáli ZŠ, je možnosť podania projektu na MŠ SR, bude potrebná spoluúčasť obce vo 
výške 10 % - komisia odporúča pripraviť a podať projekt.

Z vlastných prostriedkov obce sa pripravuje realizácia úpravy parkovania pri Lipovom námestí.

Na OZ sú už takisto predložené kúpne zmluvy na odkúpenie ďalších pozemkov na občiansku vybavenosť 
- pri ihrisku v miestnej časti Miloslavov.

J.Grujbárová uviedla, že tabuľka projektov bola upravená, zrealizované projekty sú podľa jednotlivých 
rokov osobitne a takto budú aj zverejnené na web stránke obce. Zrealizované projekty 2019 sumarizuje 
Ing.Pliešovská.

Uzávierka na podanie žiadostí o zaradenie do architektonickej súťaže na nové centrum obce sa blíži - 
komisia bude zasadať dňa 20.6.2019.

Komisia schválila pilotný projekt realizácie „komunitných centier" pre obyvateľov - predsedníčka 
preverí možnosti obce pri financovaní takýchto projektov komunít, následne sa pripraví informačný 
materiál do spravodajcu.

K bodu 3.

Návrh nového VZN o verejnom poriadku a čistote - členovia obdržali pracovnú verziu po zapracovaní 
pripomienok jednotlivých členov, hlavného kontrolóra. V pracovnej diskusii boli vznesené ďalšie 
návrhy - Ing.Pliešovská ich zapracuje a následne môže byť návrh zverejnený obvyklým spôsobom 
v obci na verejné pripomienkovanie.

Predsedníčka v tejto súvislosti upozornila aj na potrebu novelizácie VZN ohľadom daní za používanie 
verejného priestranstva - R.Bačová v spolupráci so obecným úradom pripravia návrh úpravy.

K bodu 4.

Návrh záverečného účtu obce Miloslavov za rok 2018, programový rozpočet a výročná správa za rok 
2018. Komisia sa podrobne venovala zneniu Záverečného účtu už pred zasadnutím komisie a jednotlivé 
pripomienky boli zo strany obecného úradu zapracované do materiálu, ktorý sa predkladá OZ na 
schválenie. Obec hospodárila s prebytkom vo výške 84.937,92 EUR, ktorý sa použije na účel tvorby 
rezervného fondu obce. Komisia nemá výhrady k predloženým materiálom a navrhuje obecnému 
zastupiteľstvu schváliť hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad a prebytok vo výške 84.937,92 EUR 
použiť na účel tvorby rezervného fondu obce.

K bodu 5.

Stanovisko k návrhu RO č. 1/2019 - rozpočtové opatrenie bolo pripravené z dôvodu úpravy 
investičných výdavkov obce o sumu 100 tis. EUR z dôvodu pripravovaného nákup pozemku na 
občiansku vybavenosť. Členovia komisie nemali výhrady k návrhu RO 1/2019 a odporúčajú obecnému 
zastupiteľstvo tento návrh schváliť.



K bodu 6.

Príprava nového Spravodajcu obce - R.Bačova pripravila harmonogram na jeho vydanie ku Dňu obce, 
p.Karaba navrhol nosné témy, rozhovor s novým p.farárom pripraví L.Bučík. J.Grujbárová požiadala 
všetkých o dodržanie časového harmonogramu a prípravu článkov za svoju oblasť-je potrebné ešte 
osloviť školu a škôlku - článok za športovcov bude zastrešovať p.Sitiar.

K bodu 7. Rôzne

a) Starosta na základe požiadavky komisie rokoval s BVS, a.s. ohľadom situácie v kapacitách 
kanalizácie a neustáleho upchávania čerpadiel - budúci týždeň je zvolané stretnutie 
s technickým oddelením BVS, následne bude informovať o výsledkoch. J.Grujbárová uviedla, 
že situácia je natoľko vážna, že treba rokovať s vedením BVS ohľadom ich ďalších krokov 
a plánov na investície v našej obci. Treba preveriť, či sa poplatky developerov do BVS za 
jednotlivé prípojky následne premietli do rekonštrukcie a obnovy existujúcich zariadení.

b) Spoločnosť WADAMO ( RZ 8 ) oslovila KROM s požiadavkou na predstavenie investičného 
zámeru v tejto zóne - komisia sa im bude venovať na najbližšom zasadnutí, ktoré sa plánuje na 
17.7.2019. Predsedníčka v tomto zmysle vyrozumie zástupcov spoločnosti.

c) Mailom sa na nás obrátila p.Veronika Bašta, poslankyňa z Rovinky ohľadom potenciálnej 
spolupráce pri monitorovaní ovzdušia - z mailu nie je celkom jasné ako by spolupráca mala 
prebiehať - predsedníčka ju osloví ohľadom podrobnejších informácií.

d) P.Karaba uviedol, že v spolupráci s obecným úradom pripravuje štúdiu posúdenia dlhodobého 
trendu na nároky na školské a predškolské kapacity v obci - závery predstaví na zasadnutí 
komisie 17.7.2019.

e) J.Grujbárová uviedla, že KROM sa v septembri musí vrátiť k požiadavke záhradkárov na úpravu 
dane - v zmysle úloh z januárového zasadnutia OZ.

f) M.Sitiar informoval o kapacitnom probléme s ihriskom, ktoré už nestačí na všetky tréningy - 
dočasne bude potrebné na tréning vyčleniť časť plochy určenej na rozšírenie cintorína. 
J.Grujbárová požiadala starostu o opätovné rokovanie so Štátnymi lesami, š.p., kde má obec 
žiadosť o prevod časti pozemkov na rozšírenie cintorína a občiansku vybavenosť.

K bodu 8.

Predsedníčka KROM poďakovala všetkým za aktívnu účasť - ďalšie stretnutie sa bude konať dňa
17.7.2019 o 19:00 hod..

Miloslavov 13.6.2019

Ing. Jarmila GKijbárová, 

predsedníčka KROM

Príloha: prezenčná listina
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Komisia pre rozvoj obce Miloslavov, zriadená pri Obecnom zastupiteľstve obce Miloslavov

Návrh na udelenie ceny obce Miloslavov

Komisia pre rozvoja obce Miloslavov na svojom zasadnutí dňa 13.06.2019 diskutovala 
o kandidátoch na udelenie ceny obce pri príležitosti Dňa obce Miloslavov - cena sa udeľuje 
podľa § 29 Štatútu obce Miloslavov.

Prítomní členovia KROM sa zhodli a obecnému zastupiteľstvu predkladajú podľa § 29 ods.2 
Štatútu obce návrh kandidáta na udelenie Ceny obce Miloslavov za rok 2019 pri príležitosti 
Dňa obce Miloslavov :

Ing. Pavol K a r a b a

za jeho dlhoročnú činnosť a aktivity, ktorými sa pričinil o kultúrny rozvoj obce ( aktivity pri 
kolekcii zbierok Remeselného Dvora a každoročné pripravovanie stálych expozícií, príprava 
článkov do Spravodajcu obce ) a jej zveľadenie ( aktivity pri príprave a realizácii investičných 
projektov obce, najmä základnej školy, materskej školy, zberného dvora, prípravy 
cyklochodníkov a ihrísk ) a jeho celkovú občiansku angažovanosť v obci.

Miloslavov 13.6.2019

Komisia pre rozvoj obce - prítomní členovia:

Jarmila Grujbárová, Renáta Bačová, Milada Kováčová, Silvia Rajčányová, Vladimír Vrana, Lenka 
Pliešovská, Ladislav Bučík.

Ing. JarmilalGrujbárová 

predsedníčka KROM


