
Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2019 

konaného dňa 24.10.2019.

Prítomní: Milan Baďanský, starosta obce
Poslanci Ing. Renáta Bačova , Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. 
Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek

Neprítomný/í, á/: 0
Ďalší prítomní: JUDr, Mário Vane, hlavný kontrolór (od 19:15 hod.), Ing. Dalibor Žiaran, prednosta, Mgr.
Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy, Hana Pokorná, obecný úrad 
Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
4. Projekty obce Miloslavov;
5. Návrh zmlúv so spracovateľom a obstarávateľom Zmien a doplnkom textovej časti ÚP obce Miloslavov;
6. Návrh VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov;
7. Návrh VZN č. 4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev;
8. Návrh Zmluvy o združenej dodávke plynu - ZSE Energia a.s.;
9. LT Invest, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452 - návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien na umiestnenie 

elektroenergetických zariadení v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná, a.s.;
10. Návrh vzorovej zmluvy o spolupráci pri výstavbe Lesnej ulice;
11. Návrh na predlženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v časti Alžbetin Dvor pre pani Martinu Čiernu do 

30.11.2022;
12. Návrh na schválenie jednorazovej sociálnej pomoci pre pani Andreu Ivančákovú;
13. Návrh na poskytnutie vianočných poukážok pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci;
14. Interpelácie poslancov;
15. Rôzne;
16. Diskusia;
17. Záver

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

Rokovanie OZ otvoril Milan Baďanský, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: 0

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7. a OZ je uznášania schopné.

Overovatelia zápisnice: Ing.Tatiana Cabalová, PhD,, Milan Matušek
Návrhová komisia: Ing. Renáta Bačová, JUDr. Lucia Falbová
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Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová
Starosta navrhol doplnenie programu zasadnutia o nový bod 14.

14 Návrh na zmenu a doplnenie Zásad preberania miestnych komunikácii a verejného osvetlenia do majetku
obce;

Ostatné body sa prečíslujú.

Uznesenie č. 97

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
4. Projekty obce Miloslavov;
5. Návrh zmlúv so spracovateľom a obstarávateľom Zmien a doplnkom textovej časti ÚP obce Miloslavov;
6. Návrh VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov;
7. Návrh VZN č. 4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev;
8. Návrh Zmluvy o združenej dodávke plynu - ZSE Energia a.s.;
9. LT Invest, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452 - návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien na umiestnenie 

elektroenergetických zariadení v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná, a.s.;
10. Návrh vzorovej zmluvy o spolupráci pri výstavbe Lesnej ulice;
11. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v časti Alžbetin Dvor pre pani Martinu Čiernu do 

30.11.2022;
12. Návrh na schválenie jednorazovej sociálnej pomoci pre pani Andreu Ivančákovú;
13. Návrh na poskytnutie vianočných poukážok pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci;
14. Návrh na zmenu a doplnenie Zásad preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do majetku 

obce;
15. Interpelácie poslancov;
16. Rôzne;
17. Diskusia;
18. Záver
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K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh 20 zápisníc;

Hlavný kontrolór obce zaslal správu o stave plnenia uznesení z ostatného zasadnutia - ospravedlnil sa zo 
začiatku rokovania OZ z naliehavého dôvodu. Starosta informoval, že úlohy a uznesenia sa priebežne plnia, čaká sa 
ešte na doručenie znaleckých posudkov k oceneniu pozemkov.

Rozprava:

Poslanci k tomuto bodu nediskutovali.

Uznesenie č. 98

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
nepritomný/á,í/: 0

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

J.Grujbárová uviedla ekonomické informácie: k 30.10.2019 je stav výberu podielových dani na úrovni 1 056 tis.
EUR; pri tomto trende by mala byť príjmová časť rozpočtu obce z tohto titulu mala byť naplnená. 
Obec má k 21.10.2019 na účtoch 1 251 tis. EUR, z toho 500 tis. EUR neviazaných. Prostriedky z 
poplatku za rozvoj k 30.9.2019 sú vo výške 391 tis. EUR. Z tohto fondu boli tento rok použité 
prostriedky najmä na dostavbu tried základnej školy, nákup pozemkov a obnovu zástavok v obci.

Výber poplatku za rozvoj: Alžbetin Dvor vyrúbený poplatok vo výške 206 106,00 EUR, z toho je neuhradených 
77 475,00 EUR, po splatnosti niekoľko FO z 05/2019. Miloslovavov - vyrúbený vo výške 
289 370,00 EUR, z toho neuhradených 22.907,50 eur - okrem 2 prípadov v lehote splatnosti.

Čerpanie finančného rozpočtu k 30.09.2019 v časti bežných výdavkov je na 77 % a kapitálových výdavkov na 44 % z 
celkového rozpoču, príjmy sú naplnené v časti bežných príjmov na 83,3 %, kapitálové prijmy 
vysoko prekročené vzhľadom na dotáciu 250 tis. EUR zo štátneho rozpočtu na dostavby školy a 
grantu SFZ na multifunkčné ihrisko.

Rozprava:
Martin Majerech upozorňuje na zverejnené hodnotenie finančného zdravia obcí, kde naša obec v hodnotení Ineko 

obstála s hodnotením 5.5 na výbornej úrovni - v prvej štvrtine všetkých obcí na Slovensku.

Uznesenie č. 99

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 4. Projekty obce
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Starosta obce informoval o stave jednotlivých projektov obce a ich progrese.

Projekty a projektové zámery obce Miloslavov, stav 22.10.2019
Infraštruktúra - doprava
AD - Lesná ul.- rekonštrukcia a rozšírenie 
Lesnej ulice od napojenia na Hlavnú ul. 
až po Kačín, vr. chodníka.

1. PD komunikácie pre územné konanie hotová .
Rekonštrukcia si vyžiada:
1. Prekládka el. vedenia -ZDI, a.s. pripraví projekt 
prekládky el. vedenia, ktorý bude podmienený 
umiestnením vedenia VO do výkopu. Pripravuje sa 
rokovanie s dotknutými vlastníkmi nehnuteľností na 
prerokovanie zmeny el. pripojenia. T: do 30.11.2019
2. Prekládka verejného osvetlenia - v PD el. vedenia
3. BVS - rekonštrukcia kanálových vpustí - zahrnuté v PD 
komunikácie - preverili sa všetky kanálové vpuste
4. ST, a.s. - preložka telek. káblov - obstarať PD 
v koordinácii s PD prekládky el. vedenia.
6. Vytýčenie všetkých existujúcich sietí 
ľ.Pasport zelene - hotové
8. PD na novú výsadbu zelene - hotové
9. Zabezpečiť povolenie na výrub zelene - až po schválení 
projektu prekládky el. vedenia zo strany ZDI.
V najbližších dňoch bude oznámené začatie územného 
konania.

Priechody pre chodcov 2. Zámer nových priechodov:
MIL- v zákrute pri zrkadle + úprava chodníka - PD hotová, 
odoslaná na Okresný úrad Senec na schválenie
MIL - pri materskej škole - iba zameranie
AD - Hviezdoslavova ul. - PD hotová, odoslaná na Okresný 
úrad Senec na schválenie
AD - Hlavná, pri vjazde na Morušovú - PD hotová, 
odoslaná na Okresný úrad Senec na schválenie
Pripraviť na podanie cez MAS Malodunajsko-opatrenie C)

Merače rýchlosti 3 ks 3. Podaná žiadosť na získanie dotácie
2x MŠ, lx ZŠ - žiadosť nebola úspešná

Parkovisko áut - žel. stanica 4. Zvážiť umiestnenie stojiska pre kontajnery pre 
záhradkárov.
Zámer: Rozšírenie parkoviska na prenajatej ploche o 30 
parkovacích miest.
Inštalácia kamery na parkoviska - v príprave
Osvetlenie parkoviska - čakáme na dodatok k Nájomnej 
zmluve so ŽSR.

Mil - ul. Cintorínska 5. Zámer - PD na úpravu cestného telesa hotová, pripravuje 
sa rokovanie s investormi o spoluúčasti

Chodníky 6. Hlavná ul. (úprava chodníka pre vybudovanie niky 
autobusu pri ZŠ smer Dunajská Lužná a presun autobusovej 
zastávky) - PD v príprave
Chodník pri Morušovej ulici je opravený
Chodník ( cyklotrasa ) od Lipového parku po križovatku 
s novým polyfunkčným objektom

4



Nedorobky ciest 7. Zámer:
Južná - cesta zameraná, stav nezmenený - nevysporiadané 
vlastníctvo - rieši sa s SPF
Úzka ulica
Čerešňová ulica II.etapa,
Lúčna ul.

Predĺženie linky SAD Miloslava, 
vybudovanie zastávky

8. Zámer - prerokované s SAD, umiestnenie je dohodnuté, 
prerokované s vlastníkmi pozemkov, zadané geometrické 
zameranie miesta, navrhuje sa aj stojisko bicyklov pri 
zastávke - PD odoslaná dotknutým orgánom
Zámer:
Hlavná ul. pri žel. stanici
Hlavná ulica pri trojuholníku (PD na odklonenie chodníka 
a odbočovací pruh na autobus-v príprave).

Obnova zastávok v obci 9.

Parkovanie Lipový park 10.
Vytvorenie pozdĺžneho parkovania - PD v príprave.

Záhradná ulica - kanalizácia 11. Zámer
PD hotová, vybavuje sa stavebné povolenie. Po jeho 
právoplatnosti sa budú sledovať výzvy na dotácie.

Vysporiadanie pozemkov SPF do 
vlastníctva obce

12. Zámer:
Niektoré miestne komunikácie, chodníky, zariadenia sú 
umiestnené na pozemkoch SPF, obec si ich vyžiada do 
vlastníctva bezodplatne.

Školstvo
Prístavba nového pavilónu ZŠ o 4 triedy 
(dielne)

1.
V procese kolaudácie.

Návrh nového pavilónu ZŠ, 8 tried, 2NP 2. V areáli ZŠ na pozemkoch, pare. č. 221/5 a 221/6.
Základy treba v predpríprave urobiť staticky na 3NP, zadať 
spracovanie PD

Návrh novej MŠ/ZŠ časť Miloslava, pare. 
č. 170/68 vedľa bytového domu.

3. Prepočet možností využitia pozemku (1200 m2) na školské 
zariadenie - zadané projektantovi. Možnosť postavenia 
MŠ so 6 triedami, stará budova by sa využila pre dve triedy 
ZŠ.
Objedná sa PD vytýčenia pozemku a oplotenia.

Prepojenie nadstavby s podkrovím 
jubilejnej základnej školy AD

4.
Podaná žiadosť o stavebné povolenie v obci Rovinka.

Telocvičňa-hala v areáli ZŠ-MŠ 5. Zámer: návrh na schválenie kúpy pozemku so stavbou 
vedľa areálu základnej školy o výmere 1139 m2, pare. č. 
216/8 a 216/5. Príprava PD na rozmer 18m x 36m.

Nové parkovisko pred ZŠ a MŠ Alžbetin 
Dvor, stojisko na bicykle

6. Zámer:
Parkovisko ZŠ - PD hotová (projekt bude potrebné upraviť 
po rozšírení areálu o nový pozemok - a o novú zastávku 
SAD) - v príprave.
Parkovisko MŠ - dá sa urobiť PD a požiadame o stavebné 
povolenie.
Stojisko na bicykle pred ZŠ - drobná stavba - v príprave.

Herná miestnosť MŠ AD 7. Zámer - v priestoroch bývalej kotolne MŠ AD, hotový 
energetický audit budovy. Projektant vypracuje projekt na 
suterén a navrhne rekonštrukciu na hernú miestnosť. 
Sledovanie výziev na dotácie.

Odpady
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Prekládka kontajnerov v miestnej časti 
Miloslavov Návrh na nové umiestnenie je pripravený, rozpracuje sa..
Šport, rekreácia

Cyklochodník - prepojenie obcí 1. Chodník zameraný, opätovné stretnutie s vlastníkmi 
pozemkov, došlo ku kompromisnej dohode, návrhy budú 
zapracované do zmien a doplnkov UR. Vzhľadom k tomu, 
aby sa veci pohli dopredu, obec je pripravená začať 
s prácami na chodníku na svojich pozemkoch, i keď 
chodník zostane neukončený. Na obecnej parcele č. 
170/23 v Miloslave sa vytýči a bude sa realizovať aspoň 
v tomto rozsahu. Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia 
odoslaná na obec Rovinka.

Zóna oddychu a relaxu Miloslavov 2. El. prípojka hotová, studňa tiež, väčšia časť terénnych prác 
hotová, basketbalové koše namontované, cvičebné prvky 
namontované; pripravuje sa závlahový systém, výmena 
trávnika;
Potrebná úprava Úzkej ulice kvôli prístupu, parkovacie 
miesta.
Získaná dotácia od ÚV SR na 38000 EUR na Multifunkčné 
ihrisko s osvetlením.
Obec kúpila mantinely na hokejbalové ihrisko - 
momentálne sa upravuje terén.
Obec kúpila 4 pozemky vedľa ihriska, pare. č. 26/2, 26/3, 
26/4, 26/6, spolu 2196 m2. Objedná sa vytýčenie 
pozemkov a oplotenie.
Spracovať nové zakreslenie jednotlivých plánovaných 
objektov na ihrisku.
Altánok na ihrisku - pripraviť na podanie cez výzvu MAS 
Malodunajsko - opatrenie A)

Cyklochodník za Kačínom 3. Zámer - zadané zameranie (prioritou je cyklochodník - 
prepojenie obcí č. 1.) - pozastavuje sa do schválenia 
nového ÚP obce - pripraví sa geodetické zameranie.

Revitalizácia areálu RŠC AD 4. Zámer:
- šatne, sprchy, zázemie, mantinely na multifunkčné ihrisko 
a pod.
- obnova detského ihriska, výmena a doplnenie hracích 
prvkov

Výstavba tréningového ihriska pre 
mládežnícke družstva ŠK Miloslavov

5. Podanie žiadosti o príspevok ( max.50 tis. ) na SFZ, 
spoluúčasť obce 25 % ; pozemok pare. č. 432/1 v RŠC AD, 
konečné rozhodnutie bude známe po 5.11.2019

Revitalizácia časti Lipový park 6. Žiadosť o dotáciu na BSK schválená (3905,00 EUR) na 
projekt: „Revitalizácia Lipového parku v obci Miloslavov" - 
zavlažovanie parku, revitalizácia studne - realizuje sa. 
Pripravuje sa projekt na grant SLSP - Náučný chodník 
Lipový park - podáva sa do 31.10.2019.

Zelený pás v miestnej časti Miloslavov 7. Na pozemku pri hnojisku v miestnej časti Miloslavov (vo 
vlastníctve SPF) sa vysadí zelený pás s vhodnou drevinou 
na zmiernenie vplyvu poľného hnojiska.
Z pozemku sa musí odstrániť v prvej etape čierna skládka.

Ostatné
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Zateplenie budovy Obecného úradu AD 1. Energ. audit, projekty - zatiaľ nie sú žiadne výzvy na 
financovanie projektu. Bude sa riešiť až pri prestavbe 
budovy.

Prístavba Obecného úradu AD 2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podaná na obec 
Rovinka.

Projekt Wifi pre obec 3. Poskytnutá dotácia 15 000 EUR. Spracúva sa rozpočet 
a požiadavky na spoluúčasť obce. Vytypovaných 10 miest 
na zavedenie.
Bol vybraný dodávateľ Slovak Telekom, s ktorým obec 
uzatvorí zmluvu.

Cintoríny AD, M 4. Pripraví sa návrh na usporiadanie hrobových miest, 
kolumbárium, objedná sa PD na dom smútku v AD.

Remeselný Dvor AD 5. Pripraviť projekt na MAS Malodunajsko - opatrenie B)

Územné plánovanie
Zadanie spracovania urbanistickej štúdie 
- Nové polyfunkčné centrum obce 
Miloslavov

1. Súťaž vyhlásená, podmienky súťaže zverejnené dňa 
23.4.2019 cez portál VO.
Dňa 20.06. 2019 prebehlo prvé kolo - z 5 prihlásených 
arch. Štúdií komisia vybrala 3, ktoré rozpracovali zadanie. 
V druhom kole dňa 4.10.2019 boli posúdené 3 návrhy, 
komisia vybrala ako víťaza arch. Štúdio Ing. arch. Michala 
Bogára.
Ďalší postup: obec prerokuje s víťazom pripomienky 
a dohodne s ním zmluvne začatie prác na urbanistickej 
štúdii. Obec zabezpečí zverejnenie návrhov verejnosti 
vhodnou formou.

Zmena regulatívov Územného plánu 
obce Miloslavov

2. Obstarávateľ a spracovateľ je vybraný, schvaľuje sa v OZ 
24.10.2019

Prevod pozemkov SPF do vlastníctva 
obce

3. Zámer:
Žiadosť na SPF o bezodplatný prevod pozemkov, ktoré sú 
v ÚP definované ako plochy občianskej a sociálnej 
vybavenosti.

Rozprava:

J.Grujbárová uviedla, že v materiáli sú premietnuté všetky pripomienky a návrhy KROM, ktorá o projektoch rokovala 
na zasadnutí 21.10.2019. Podrobne informovala poslancov a prítomnú verejnosť o priebehu urbanistickej súťaže 
návrhov na nové centrum obce, odborná časť poroty vysoko ocenila postup obce a to, že zvolila takúto transparentnú 
formu obstarania územno-plánovacích podkladov.
Uviedla, že KROM riešila aj prvý návrh prioritizácie projektov obce na rok 2020, takisto ponuky bánk a na 
reštrukturalizáciu existujúcich úverov obce a financovanie nových projektov.
L. Falbová - aká časť cyklochodníka je už v rokovaní - rádovo 200 m - informoval prednosta

M. Majerech - upozornil, že pri procese urbanistickej štúdie sme na začiatku celej cesty, predbežný výsledok
preukazuje, že táto cesta bola správna a môžeme sa dopracovať ku kvalitnému návrhu. Do 
procesu treba už v určitom štádiu začleniť verejnosť - ešte pred oficiálnym pripomienkovým 
konaním.

Uznesenie č. 100
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Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 5. Návrh zmlúv so spracovateľom a obstarávateľom Zmien a doplnkom textovej časti ÚP obce
Miloslavov;
Na základe vzniknutej situácie a neúmernému nárastu záťaže územia obce Miloslavov prostredníctvom intenzívneho 
zahusťovanía bytovej výstavby formou využívania stavieb s viac bytovými jednotkami na úkor individuálnej výstavby 
a tradičných rodinných domov OZ prijalo uznesenie č.74/2019, ktorým schválilo v písmene c) obstaranie zmien 
a doplnkov UP prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (obstarávateľa a spracovateľa).
V nadväznosti na toto obecný úrad navrhuje, aby za spracovateľa bola schválená spoločnosť: ÚPn s.r.o., Drotárska 
cesta 37, 811 02 Bratislava, v zastúpení: Ing. arch. Monika Dudášová, konateľ a za obstarávateľa bola schválená 
spoločnosť A.R.CH. s.r.o., Novackého 6, 841 04 Bratislava, v zastúpení: Ing. arch. Jana Zlámalová, konateľ.
Návrh zmluvy o dielo so spracovateľom a mandátnej zmluvy s obstarávateľom poslanci obdržali. Pripomienky od 
poslancov došli, tieto budú zapracované do návrhov zmlúv.

Rozprava:

J.Grujbárová - KROM odporúča OZ schválenie obstarávate!’ a spracovateľa.
J.Falbová - pripomienky, ktoré zaslala budú zapracované ? Prednosta: áno, tieto budú do zmlúv zapracované.

Uznesenie č. 101

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

Uznesenie č. 102

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

Uznesenie č. 103
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Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
nepritomný/á,í/: 0

K bodu 6. Návrh VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov:
Na základe podkladov od obyvateľov a iniciatívy členov KROM komisia pripravila návrh VZN, ktoré upravuje práva a 
povinnosti obyvateľov, vlastníkov, návštevníkov, nájomcov, správcov, fyzických a právnických osôb podnikajúcich 
alebo pôsobiacich na území obce alebo zdržujúcich sa na území obce, užívateľov pozemkov, verejných 
priestranstiev a iných objektov pri zabezpečovaní verejného poriadku, čistoty v obci a ochrany zelene na území obce 
Miloslavov.
Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Miloslavov dňa 04.09.2019, zvesený 14.09.2019 s 10 - 
dňovou lehotou na predloženie pripomienok verejnosti.
V stanovenej lehote k návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky verejnosti.
Rozprava:

J. Grujbárová: KROM odporúča OZ schválenie návrhu VZN v predloženom znení. Poďakovala menovite členkách 
KROM Ing.Rajčányovej a Ing.Pliešovskej za prvotnú iniciatívu a návrh, následne na návrhu pracovala celá komisia.
I. Húska - nedokáže sa stotožniť so zákazom kosenia - vo sviatky a počas nedelí - v jednom ustanovení prikazujeme 
obyvateľom, že si majú udržiavať pozemky a v druhom im zakazujeme kosiť v nedeľu a počas sviatkov. Možno je to 
pre ľudí chodiacich do kostola, ale nie pre ostatných. Preto navrhuje pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Ivana Húsku: vypustiť z časti III. ČI.1 bod 3. návrhu VZN slovo „kosenie", a za slovné 
spojenie „hlučné stavebné práce" dopísať „kosenie je povolené“.
Martin Majerech - navrhuje ďalší pozmeňujúci návrh:
Pozmeňujúci návrh poslanca Martina Majerecha: vypustiť z časti III. ČI. 1 bod 3 slovo „nedeľa“ a z dní pracovného 
pokoja vyňať sviatok 1 .mája,
J. Grujbárová uviedla, že pripomienkové konanie bolo dostatočne dlhé a takisto KROM sa s ním viackrát zaoberala, 
že tieto pripomienky si mohli uplatniť ešte pred zasadnutím OZ - i keď majú nárok na svoje návrhy, nepovažuje to za 
seriózny prístup.
Hlavný kontrolór uvádza, že kosenie nemusí byť vždy hlučnou záležitosťou - tu ide len o veľmi hlučné spôsoby. 
R.Bačová - nedá sa vždy vyhovieť každému, pravidlá sú nastavené dobre tak, ako sú predložené. Prečítala 
opätovne dotknuté ustanovenie, z ktorého vyplýva, že tieto činnosti sú uvedené len príkladmo, a že naozaj ide o to 
vylúčiť činnosti značne obťažujúce okolie hluchom, prachom, dymom a podobne.
L. Falbová - víta toto VZN, obec takto bude mať páky na svojich obyvateľov, ktorí tieto pravidlá nerešpektujú.
M. Majerech následne stiahol svoj pozmeňujúci návrh,
OZ hlasovalo preto len o pozmeňujúcom návrhu Ivana Húsku.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Ivana Húsku:

vypustiť z časti III. ČI.1 bod 3. návrhu VZN slovo „kosenie“, a za slovné spojenie „hlučné stavebné práce“ 
dopísať „kosenie je povolené“.
Hlasovanie:
za: 2- Ivan Húska, Ing. Martin Majerech
proti: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Milan Matušek 
zdržal sa: 1 - Ing.Renáta Bačová 
neprítomný/á,í/: 0
Pozmeňujúci návrh Ivana Húsku nebol prijatý.
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Uznesenie č. 104

Hlasovanie:
za: 5 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 2 - Ivan Húska, Ing.Martin Majerech
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 7. Návrh VZN č. 4/2019 • o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
Návrh VZN pripravili a spracovali členovia Názvoslovnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Miloslavov, ktorá 
bola ustanovená uznesením OZ zo dňa 22.08.2019. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 
Miloslavov dňa 07.10.2019, zvesený 17.10.2019 s 10-dňovou lehotou na predloženie pripomienok verejnosti.
VZN upravuje pomenovanie ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Miloslavov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb, 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MV SR č. 31/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších 
dodatkov.
V stanovenej lehote k návrhu VZN bolo doručených 16 pripomienok + 1 pripomienka po termíne. Prerokovanie 
pripomienok vykonala Názvoslovná komisia na svojom zasadnutí dňa 17.10.2019 - zápisnicu č.3/2019 obdržali 
všetci poslanci a je zverejnená na webovej stránke obce. Názvoslovná komisia svojim uznesením č. 2/2019 
odporúča OZ schváliť návrh VZN v predloženom znení so zapracovanými pripomienkami.
Komisia súčasne požiadala o realizáciu súťaže na výber dodávateľa informačného systému obce a následne 
o osadenie tabúľ s názvami ulíc, Súčasne je potrebné realizovať zameranie geografických osí ulíc v majetku 
a správe obce. Pri nových uliciach majú túto povinnosť stavebníci/investori.

Rozprava:

J.Grujbárová informovala o celom procese a poďakovala všetkým členom komisie, že zvládla celý proces ani nie za 
dva mesiace. Bude potrebné zamerať sa na informovanie verejnosti o ďalšom postupe, pretože po vyhlásení volieb 
do NR SR už nebude možné robiť zmeny v registri adries ministerstva vnútra. Obec preto v prvej etape označí 
tabuľami všetky ulice a verejné priestory a da spraviť zameranie geografických osí ulíc, ktoré už má v majetku. 
Proces zmeny a vydávanie oznamov o zmene adresy bude prebiehať postupne, tak ako ich bude úrad vkladať do 
registra adries - obecný úrad vždy vyzve obyvateľov príslušnej ulice, aby si prišli vyzdvihnúť oznámenie o novej 
adrese a prípadne aj orientačné číslo domu - toto si však v zmysle zákona hradia sami.

I.Húska - musia si obyvatelia meniť potom doklady? Nemusia, dostanú od obce potvrdenie o pridelení orientačného 
čísla a názve ulice, doklady si nemusia meniť hneď, je to na ich uvážení.

Uznesenie č. 105

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0
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K bodu 8. Návrh Zmluvy o združenej dodávke plynu - ZSE Energia a.s.;
Obci Miloslavov končí Zmluva o dodávke plynu ku dňu 31.12.2019. Obec obdržala cenovú ponuku, na stretnutí so 

zástupcami ZSE sa prerokovali všetky požiadavky. Cenová ponuka bola konzultovaná s odborníkom na energie, kde 
suma 0,02335 Eur/kWh je najlepšia na trhu momentálne.
Na základe konzultácií s odborníkom obec požiadala o vypracovanie zmluvy o dodávke plynu od ZSE na dva roky - 
2020 a 2021. Jedná sa o odberné miesta:
Obecný úrad
Komunitné centrum
MŠ Alžbetin Dvor
MŠ Miloslavov
ZŠ
Kultúrny dom Miloslavov
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu,

Uznesenie č. 106

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 9. LT Invest, s.r.o., Alžbetin Dvor 1452 - návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien na umiestnenie
elektroenergetickych zariadení v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná, a.s.;

Dňa 17.10.2019 požiadal investor LT INVEST s.r.o., Alžbetin Dvor 1452, 900 42 Miloslavov o odsúhlasenie 
Zmluvy o zriadení vecných bremien na umiestnenie elektroenergetických zariadení v prospech tretej osoby 
Západoslovenská distribučná, a.s. na stavbu „Rozvody VN, Lokality Miloslavov RZ_11/H“ a „Distribučné 
rozvody NN, Lokality Miloslavov RZ_11/II“ na pozemkoch CKN pare. č. 426/72, 426/60, 426/61, 426/62, 426/63, 
426/64, 426/65, 426/66, 426/67, 426/68, 426/69, 426/37, 514/2, 170/23 k. ú. Miloslavov, vo vlastníctve obce 
Miloslavov.
Stavebné objekty SO.01 Rozvod VN, PS.01 Rekonštrukcia transformátora TS 0045-005, ktoré sú súčasťou stavby 
„Rozvody VN, Lokality Miloslavov RZJ1/II" a stavebný objekt SO.01 Rozvody NN, ktorý je súčasťou stavby 
„Distribučné rozvody NN, Lokality Miloslavov RZ_11/H" boli povolené stavebným povolením č. j. SÚ-3509- 
6057/2019/KK zo dňa 9.9.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2019.

Spoločnosť LT INVEST s.r.o. na základe splnomocnenia stavebníkom - Západoslovenskou distribučnou a.s., ako 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, podáva tento návrh na majetkovo-právne vysporiadanie vzťahu k pozemkom, 
ktoré budú dotknuté zariadeniami prevádzkovateľa. Uvedenou stavbou dôjde aj k odstráneniu vonkajšieho vedenia 
22 kV č. 228 3xAIFe 110/22, ktoré na parcele 426/108 mení smer ponad súkromné pozemky až po Cintorínsku ulicu 
a vedenie prejde do zemného kábla na pozemkoch vo vlastníctve obce Miloslavov.

Rozprava:
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Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
Uznesenie č. 107

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 10. Návrh vzorovej zmluvy o spolupráci pri výstavbe Lesnej ulice;
Návrh modelu spolupráce bol prerokovaný na ostatnom zasadnutí KROM dňa 21.10.2019, investori predložili návrh 
dopravnej obsluhy zóny, ale komisia doteraz neobdržala pripomienky právnika obce a tiež prepočet spoluúčasti 
jednotlivých investorov v nadväznosti na rozpočet celej investičnej akcie obnovy Lesnej ulice, preto navrhuje OZ 
odložiť tento materiál do doby doplnenia potrebných podkladov.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k otmuto bodu.

Uznesenie č. 108

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 11. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt v časti Alžbetin Dvor pre pani Martinu
Čiernu do 30.11.2022;
Obec Miloslavov prenajíma nájomný byt v bytovom dome č. 999, ktorý bol financovaný zo ŠFRB a podľa zákona 

o ŠFRB aj prehodnocuje zmluvy, ktoré končia platnosť.

Nájomca, Martina Čierna požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy, podľa ktorej nájom končí k 30.11.2019. Pani 
Čierna je nájomcom od 1.12.2010, spolu s dvomi synmi, v súčasnosti sú už plnoletí, nie však zárobkovo činní, obaja 
študujú na vysokej škole (predložené potvrdenie o návšteve školy).

Pani Čierna spĺňa podmienky na predĺženie nájomnej zmluvy ( min. výška príjmu - max. výška príjmu) na 3 roky a k 
dnešnému dňu má zaplatené všetky splátky.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 109
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Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 12. Návrh na schválenie jednorazovej sociálnej pomoci pre pani Andreu Ivančákovú;
P. Andrea Ivančáková požiadala o poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 320 eur na liečebný 
pobyt nad rámec hradený poisťovňou. Žiadosť bola posúdená sociálno - zdravotnou komisiou dňa 13.08.2019. 
Komisia odporučila požiadať pani Ivančákovú o doplnenie dokladov:

potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške poberaných dávok;
potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní dávok za rok 2018;
doklad o povahe vynaloženej a požadovanej sumy 320 eur nad rámec hradený poisťovňou;

Po predložení dokladov sa komisia opäť zišla 09.09.2019 a zhodnotila, že mesačný príjem žiadateľky je veľmi nízky.

Menovaná zároveň predložila aj potvrdenie o absolvovaní pobytu na celkovú sumu 247,80 eur.

Nakoľko obec nemá prijaté Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnej výpomoci komisia odporúča 
schváliť jednorazový finančný príspevok p.lvančákovej vo výške 247,80 eur,

Rozprava:

L.Falbová - za sociálnu komisiu uviedla, že ide o príspevok osobe, ktorá má skutočne nízky príjem a zdravotné
problémy. Obec však nemôže suplovať úlohu štátu v tejto oblasti. Preto sa pripraví návrh VZN, aby 
boli pravidlá pre túto pomoc a budú sa posudzovať aj majetkové pomery žiadateľa. Odporúča 
príspevok schváliť.

Uznesenie č. 110

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 13. Návrh na poskytnutie vianočných poukážok pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci;
Obec každoročne prispieva seniorom s trvalým pobytom v obci Miloslavov na nákup v prevádzkach potravín v obci 
formou poukážky - v roku 2018 to bola suma 20 €. V roku 2019 je zatiaľ počet trvalo prihlásených seniorov, ktorí sa 
v tomto roku dožívajú veku 65 a viac rokov 295.

.Rozprava:
L.Falbová za sociálnu komisiu odporúča ponechať príspevok vo výške 20,00 EUR.
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Uznesenie č. 111

Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 14. Návrh na zmenu Zásad preberania miestnych komunikácii a verejného osvetlenia do majetku
obce:
KROM na svojom zasadnutí dňa 21.10.2019 prerokovala návrh na zmenu a doplnenie Zásad preberania miestnych 
komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov:

- úpravu bodu 2, zásad v zmysle aby sa upravil spôsob výpočtu osôb prihlásených na trvalý pobyt v 
skolaudovaných bytových jednotkách v nových zónach a neviazal sa na minimálne na 1 dospelú osobu 
v každom skolaudovanom objekte
doplnenie písm. g) v bode 11. o povinnosť predložiť pri odovzdaní miestnych komunikácií a VO aj 
geografické zameranie osi ulice podľa § 3 ods.5 Zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries

- formálnu úpravu - doplnenie slova „miestny" pred slovom komunikácie v celkom texte Zásad.
KROM odporúča OZ schváliť Zásady v predloženom znení, kde sú zapracované zmeny a doplnenia.
Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 112

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

K bodu 16. Interpelácie poslancov 
Poslanci nepredložila žiadne interpelácie.

K bodu 17. Rôzne
a) účasť obce Miloslavov na systéme merania ochrany ovzdušia prostredníctvom meracej stanice v 

Rovinke

Uznesenie č. 113

Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing, Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
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zdržal sa: O
neprítomný/á.í/: 0

b) Informácie o nájme nebytových priestorov a o ukončení nájomnej zmluvy na vedomie:

ba) zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorených s cenou v zmysle platného cenníka nájmov:

1. BEZTECH, s r.o. - KD Miloslavov - joga;
2. Mgr. Andrea Bittarová - MŠ Alžbetin Dvor a MŠ Miloslavov- tanec a pohybové aktivity;

3. IIluminante, s r.o. - KD Miloslavov - tanečná prípravka;
4. OZ Krúžky v škole - ZŠ Alžbetin Dvor - krúžky;

5. Tomáš Slimáček - KD Alžbetin Dvor - detská zumba;
6. Mgr. Ludmila Slimáčková - KD Alžbetin Dvor - zumba fitness;
7. Mgr. Ingríd Záhorská - KD Miloslavov - joga;

bb) ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s Tomáš Slimáček - detská zumba z dôvodu 
nenaplnenia kapacity

Uznesenie č.114

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

c) Informácia o novej Organizačnej štruktúre obce Miloslavov platnej od 01.09.2019

Uznesenie č.115

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj/: 0

d) uzatvorenie Skupinovej úrazovej poistky pre školy pre materskú školu aj základnú školu

Uznesenie č.116

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing, Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0
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e) uzatvorenie Zmluvu o akceptácií platobných kariet s VÚB a.s., na základe ktorej bude možné platiť na 
obecnom úrade poplatky a dane platobnou kartou

Uznesenie č.117

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová,

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

f) list zaslaný generálnemu riaditeľstvu Lesy SR, š.p. o záujme o odkúpenie celého lesného pozemku 
a záujmu zachovať verejnú zeleň pre občanov obce.

Uznesenie č. 118

Hlasovanie:
za: 7 - Ing.Renáta Bačová, Ing, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

g) Na základe uznesenia OZ č.30/2019 zo dňa 7.3.2019 obec Miloslavov vypísala urbanistickú verejnú súťaž 
návrhov na: Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov.
V zmysle súťažných podmienok mala obec Miloslavov vyplatiť 5-tim úspešným kandidátom, ktorí postúpia do 
druhého kola, odmenu 2 000,00 Eur (čiastočné pokrytie nákladov), t.j. spolu 10.000,00 EUR.
Vzhľadom k tomu, že celkový počet účastníkov bol 5, odborná porota na svojom zasadnutí (zápisnica 
z 28.6.2019) rozhodla, že do druhého postúpia len 3 uchádzači a dostanú odmenu každý po 3.000,00 EUR. T.j. 
spolu 9.000,00 EUR.
Súčasne, členmi poroty boli dvaja nezávislí odborníci, členovia komory architektov, ktorým vznikol nárok na 
odmenu za účasť v porote vo výške 700 Eur/1 porotca.

Uznesenie č. 119

Hlasovanie:
za: 7 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 

Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í/: 0

h) List D4R7, BSK, MDSR, OR PZ SR a Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice ohľadom 
plánovanej uzávierky Vinohradníckej ulice
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Starosta informoval o zaslaní a obsahu listu, ktorý zaslal na všetky dotknuté orgány vo vzťahu k plánovanej 
uzávierke Vinohradníckej ulice, o ktorej sa obec dozvedeli len náhodou. Na návrh stretnutia najskôr nikto zo 
zúčastnených nereflektoval, preto na základe opätovnej iniciatívy starostu našej obce, ktorý oslovil aj starostov 
okolitých obcí bude spoločné stretnutie so zástupcami konzorcia dňa 28.10.2019. O výsledku bude starosta 
informovať.
Martín Majerech uviedol, že našu snahu treba pozitívne vyzdvihnúť, pretože sme jedinou obcou a starosta 
jediným starostom z okolia, ktorý sa zaujíma o možnosť dopravy obyvateľov našej obce do Bratislavy a snaží sa 
veci konštruktívne riešiť.

i) informácia predsedu Komisie pre šport a verejný poriadok o zasadnutí komisie zo dňa 8.10.2019.
Predseda komisie I.Húska informoval o : pripravovaných akciách na rok 2020 ( Športový deň - sprístupnenie 
športovísk), žiada o zmenu smerových tabúľ na označenie RŠC; informoval o pripravovaných projektoch na 
rozšírenie športových kapacít, klub žiada o dotáciu na rok 2020 vo výške 10.000,00 EUR z rozpočtu obce 
z dôvodu zvýšeného počtu detí, ktoré do klubu chodia.

Bod 18. Diskusia
p.Lichvancová - môže si už teraz pri ohlásení trvalého pobytu požiadať o novú ulicu a číslo - J.Grujbárová uviela, 
že nevie, či je daná ulica zameraná a nahodená do registra adries, Požiadala ju, aby sa informovala na úrade. 
Ohľadom „obchvatu" sa pýta, aká rýchlosť sa plánuje - závisí od úseku - je to ale dedina, čiže max 50 km/hod. 
p.Lisaj - budú bytové domy ešte na ulici Jaseňovej? Lebo tam mal byť park. Starosta uviedol, že park tam bude 
určite. Súčasne sa opýtal na verejné osvetlenie na tejto ulici - pri kruháči sa svieti, ale na ich ulici sa svieti. Na tejto 
ulici je ešte dosť nezastavaných pozemkov, kde je veľa buriny. Starosta uviedol, že k tomu bolo prijaté dnes VZN.
Za svoju susedu, ktorá je sociálne odkázaná sa pýta na miesto v škole - 4. Trieda - treba sa obrátiť na starostu, 
ktorý to bude riešiť s riaditeľkou ZŠ - ak ide naozaj o prípad hodný osobitného zreteľa.
p, Jurík - býva na Kukučínovej ulici - dlhá asi 200 m a v poslednej dobe tam jazdia autá veľkou rýchlosťou - nedali 
by sa tam dať retardéry a prípadne označenie zóny? Starosta uviedol, že sa hospodárska správa na to pozrie.
Ďalšia otázka sa týkala toho, aké riešenie sa bude navrhovať pre Vinohradnícku cestu? Starosta uviedol, že na 
rokovaní budú prezentovať návrh obchvatu ( bypass) počas výstavby nadjazdu. Uviedol, že s týmto problémom sa 
obec zaoberá napriek tomu, že dané územie nie je naším katastrálnym územím a nemáme na to praktický dosah. 
p.Štugel - uvádza, že web stránke obce chýbajú prílohy ku zmluvám - na požiadanie poslancov vedel uviesť jeden 
príklad - napr. Zmluva o aktualizácii web stránky, chýba mu, pretože nie je jasné, za čo obec platí. Takisto uvádza, 
že prílohy chýbajú aj pri niektorých územných konaniach.Starosta požiada o preverenie kompletnosti príloh obecný a 
stavebný úrad.
p.Štugel - prečo sa pri centre Billa nebuduje kruhový objazd napriek tomu, že je v územnom pláne? L. Falbová 
uviedla, že pri plánovanom obchodnom centre nie je podľa platného územného plánu zakreslený CELÝ kruhový 
objazd.
p.Štugel - dáva podnet na zvýšenie poplatku za rozvoj na 35,00 EUR aj na budovy občianskej vybavenosti, ako to je 
v Hviezdoslave - obec by si mala zobrať príklad z viacerých vecí, ktoré sa tam robia, teraz tam bude napr. projekt 
občianskej vybavenosti na ploche 12.000 m2, takže obec veľa získa. Poslanci uviedli, že treba porovnávať 
porovnateľné veci, každá obec má svoju cestu. J.Grujbárová uviedla, že sa jeho pripomienkou bude zaoberať 
KROM.
p.Majer- proces zmeny UP - je v poriadku, keď sa teraz schvaľovali zmluvy s obstarávateľom a spracovateľom 
ale už je vyhhlásený víťaz súťaže? J.Grujbárová uviedla, že ide o dve rôzne veci - proces zmeny UP je jedna vec - 
tam sa schvaľoval obstarávate!' a spracovateľ. Úplne inou vecou je vyhlásená urbanistická súťaž - kde sa 
momentálne vyberal len zhotoviteľ tohto diela a štúdia sa ide len spracúvať. Štúdia potom bude podkladom pre
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spracovanie nového územnéh plánu obce. Na otázku, kedy budú zverejnené súťažné návrhy uviedla, že len v utorok 
ich obec obdržala v editovateľnej podobe, takže návrh sa práve spracúva a bude vyvesený na webe a fb obce dnes 
- zajtra.
Bod 19, Záver
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.3f
Zapísal/(a): Ing. Jarmila Grujbárová

Ing. Dalibor ziaran 
prednosta obce

Milan P 
s*'
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