Zápisnica
z lO.zasadnutia Komisie pre rozvoj obce (KROM), ktoré sa konalo dňa
22.06.2020 o 19:00 hod. v zasadačke OÚ
Prítomní:
Členovia KROM: Ing. Jarmila Grujbárová, ing. Pavol Karaba, Mgr. Vladimír Vrana, Mgr. Milada
Ková čo vá, Ing. Martin Majerech
Ospravedlnení: Ing, Lenka Pliešovská ( MD), Peter Čačo, Ing. Silvia Rajčányová, Ing. Renáta BaČová,
Pozvaní: Milan Baďanský, starosta obce, Mgr. Martin Šitia r, vedúci hospodárskej správy, Ing. Mária
Boháčová, stavebný úrad
Program:
1. Otvorenie, kontrola plnenia úloh
2. Projekty a projektové zámery obce
3. Rôzne, záver
K bodu 1.

Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie Ing, Grujbárová, ktorá prítomných privítala a otvorila
zasadnutie komisie. Z celkového počtu členov 9 sú prítomní 5 členovia a komisia je uznášaniaschopná.
Prítomní členovia KROM sa dohodli, že prerokujú body podľa navrhnutého programu.
Kontrola plnenia úloh:
- JUDr. Falbová doručila pripomienky k návrhu nových Zásad nakladania s majetkom obce, na
budúce zasadnutie KROM by mohia byť predložená nová verzia
K bodu 2,

Projekty a projektové zámery obce - stav tabuľky projektov je v zásade od ostatného zasadnutia
nezmenený, aktualizácia nastáva len u týchto projektov:
OU - dostavba ~ potrebné začať proces VO dodávateľa stavby (SP je právoplatné)
Urbanistická štúdia - 3. a záverené prerokovanie sa uskutočnilo dňa 18,6..2020, pripomienky
boli zapracované, zhotoviteľ pripraví záverečnú verzia pre prezentáciu verejnosti, prezentácia
sa plánuje v mesiaci júl.
- Zmena ÚP ™ regulatívy - zo stany obce zaslané definitívne pripomienky, bude sa môcť začať
postupne so schvaľovací procesom (pre obec zabezpečuje Ing, Ziámalová )
SP - základná škola a telocvičňa - prebiehajú stavebné konania, proces VO zhotoviteľa spodnej
stavby vyhrala spoločnosť DOMOV Slovakia , a.s. s cenou 118 620,53 EUR vr. DPH ~ návrh
zmluvy bude schvaľovať OZ na zasadnutí 25.6.2020 - členovia komisie nemajú pripomienky;
takisto je ukončené VO na zhotoviteľa vrchnej stavby - víťazom je spoločnosť FAGUS SK s.r.o.
Hliník nad Váhom s cenou 979.775,24 EUR vr. DPH. Návrh zmluvy bude predložený OZ na
schválenie - členovia komisie nemajú pripomienky.
MultifunkČné ihrisko s osvetlením - v Zóne oddychu a relaxu Miloslavov - VO na zhotoviteľ
stavby vyhrala spoločnosť SPORTER s.r.o. s cenou 48 047,81 EUR vr, Dph; dotácia z Úradu Vlády
predstavuje sumu 38 000,00 EUR, spoluúčasť obce bude vo výške 18 047,81 EUR. Spoluúčasť
obce na tomto projekte bola schválená vo výške uznesením OŽ č. 22/2019 zo dňa 7.3.2019
v predpokladanej výške 22 527,00 EUR, čiže bude nižšia ako sa predpokladalo. Prítomní
členovia komisie nemajú pripomienky
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Podľa usmernenie BSK bude potrebné pripraviť smartprojekt na výstavbu telocvične s využitím
7 dní/24 hodín a projekt MŠ Miloslavov - termín: júl 2020, predpokladá sa spolufinancovanie
15%
Rekonštrukcia Lesnej ulice - na termín 2.7.2020 sú zvolaní vlastníci nehnuteľnosti, kde je
vzdušné nn vedenie za účelom prerokovania zmeny prípojok k týmto domom; takisto ST, a.s.
vykoná obhliadku položenia sietí. Vzhľadom na potrebu výrubu časti porastu pri Kačíne sa musí
zadať spracovanie dendrologicko-ornitologického posudku.

K bodu 3.
Ing Grujbárová informovala:
Záverečný účet obce a hodnotenie programového rozpočtu za rok 2019 - vyvesené na
pripomienkovanie na úradnej tabuli. Uviedla, že spracovala pripomienky k materiálu a aj
k prílohe, ktoré odoslala úradu a takisto členom komisie
Spracovala za komisiu pripomienky k návrhu výročnej správy obce za rok 2019, ktorá sa práve
pripravuje
Pripravuje sa návrh ROč.1/2020-z dôvodu potreby úpravy rozpočtu vzhľadom na mimoriadnu
situáciu a ukončené VO na školský pavilón - v júli 2020
Informácia o podielových daniach a príjmoch obce k 30.5.2020
Bude potrebné urobiť analýzu výdavkov na vývoz odpadu zo zberného dvora - v tomto roku
obec eviduje zvýšené výdavky za vývoz; obec musela zaplatiť aj za odvoz papiera a skla, pretože
rozvozné plány na vývoz kontajnerov nepostačovali na likvidáciu všetkého odpadu tohto
druhu. Za komisiu zabezpečí v spolupráci s obecným úradom J.Grujbárová, predpokladá sa aj
zvýšenie poplatkov za TKO - na rok 2021 ( v tomto roku sa poplatky nezvyšovali a evidentne
príjmy TKO nebudú postačovať na krytie výdavkov na zber TKO a zberný dvor. Mgr.Sitiar
požiada o predloženie ponúk na technické riešenie kontroly vjazdov na zberný dvor a preldoží
komisii.
Ing.Boháčova informovala o novom usmernení v prípadoch, keď obec uzatvára nájomné zmluvy na
pozemky pod budúcimi komunikáciami. Postup je potrebné upraviť tak, že zámer prenájmu takéhoto
z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa musí vyvesiť na 15 dní na úradnú tabuľu a až potom sa ,ôže
predložiť na schválenie do OZ.
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie, ktorá prítomným poďakovala za účasť.
Miloslavov 22.06.2020
Ing. jv.
predsedníčka KROM
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