
Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2020 

konaného dňa 27.08.2020 o 17.00 hodine

Prítomní:
Milan Baďanský, starosta obce
Poslanci: Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek,

Ing, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová 
JUDr. Mário Vane,LL.M., hlavný kontrolór obce 
podľa prezenčnej listiny

Neprítomný/í, á/: 2 -
Ďalší prítomný/i, á: 
Verejnosť:

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. Dodatok č. 1 k zmluve o vyhotovení diela č.5/2019 so zhotoviteľom ÚPn s.r.o., Bratislava;
5. Urbanistická štúdia - Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov;
6. Návrh na začatie procesu obstarania nového územného plánu Obce Miloslavov;
7. Projekt prestavby podkrovia v budove ZŠ Miloslavov;
8. Dostavba nového pavilónu Základnej školy Miloslavov - zadanie výroby komponentov;
9. Projekty a projektové zámery obce;
10. Kúpna zmluva na pozemky pod skolaudovanou miestnou komunikáciou a IS od firmy Alžbetin Dvor, s.r.o. 

pozemky parcelné číslo 482/207 - ostatná plocha o výmere 6509 m2 a parcelné číslo 482/260 - orná pôda 
o výmere 92 m2.

11. Nájomná zmluva Mgr. Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 Bratislava na pozemky pare. č. 482/206 
a 482/220-230 na vybudovanie obslužnej komunikácie C1 - Bottova ulica - Lokalita RZ8;

12. Nájomná zmluva Ing. Fiiip Štefanička, PhD., Znievska 40, 851 06 Bratislava a Imrich Csivre, Alžbetin Dvor 
48, 900 42 Miloslavov, na pozemok pare.č. 185/217 - pripojenie IS a komunikácie k budúcej IBV Alžbetka 
v Alžbetinom Dvore - pokračovanie RZ1;

13. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 
6, Bratislava - pozemok pare.č. 436/1;

14. Návrh na použitie rezervného fondu - výmena plynových kotlov v budove „Komunitné centrum“;
15. Rôzne;
16. Interpelácie poslancov;
17. Diskusia;
18. 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.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov sú 4 a OZ je uznášania schopné.
Ospravedlnení poslanci: JUDr. Falbová, Ing.Cabalová, PhD.

Overovatelia zápisnice: Ivan Húska, Ing. Renáta Bačová, LL.M,
Návrhová komisia: Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Martin Majerech
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Zapisovateľ: ing. Jarmila Grujbárová
Uznesenie č. 82
Hlasovanie:

za: 4 - Ing. Renáta Bačova, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Milan Matušek

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. Dodatok č. 1 k zmluve o vyhotovení diela č.5/2019 so zhotoviteľom ÚPn s.r.o., Bratislava;
5. Urbanistická štúdia - Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov;
6. Návrh na začatie procesu obstarania nového územného plánu Obce Miloslavov;
7. Projekt prestavby podkrovia v budove ZŠ Miloslavov;
8. Dostavba nového pavilónu Základnej školy Miloslavov - zadanie výroby komponentov;
9. Projekty a projektové zámery obce;
10. Kúpna zmluva na pozemky pod skolaudovanou miestnou komunikáciou a ÍS od firmy Alžbetin Dvor, s.r.o. 

pozemky parcelné číslo 482/207 - ostatná plocha o výmere 6509 m2 a parcelné číslo 482/260 - orná pôda 
o výmere 92 m2.

11. Nájomná zmluva Mgr. Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 Bratislava na pozemky pare. č. 482/206 
a 482/220-230 na vybudovanie obslužnej komunikácie C1 - Bottova uiica - Lokalita RZ8;

12. Nájomná zmluva Ing. Filip Štefanička, PhD., Znievska 40, 851 06 Bratislava a Imrich Csivre, Alžbetin Dvor 
48, 900 42 Miloslavov, na pozemok pare.č. 185/217 - pripojenie IS a komunikácie k budúcej IBV Alžbetka 
v Alžbetinom Dvore - pokračovanie RZ1;

13. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 
6, Bratislava - pozemok pare.č. 436/1;

14. Návrh na použitie rezervného fondu - výmena plynových kotlov v budove „Komunitné centrum";
15. Rôzne;
16. interpelácie poslancov;
17. Diskusia;
18. Záver;

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc:
Hlavný kontrolór uviedol stav plnenia úloh - uznesenia sú priebežné plnené, informoval, že:

Uznesenie 65 - rozviazanie zmluvného vzťahu s Mattos law firm - ešte nie je podpísaná zmluva

Uznesenie 75 - ohľadom právnej subjektivity ZŠ - podklady bolí zaslané na MŠ SR, čakáme na rozhodnutie.

O 17.10 hod. sa dostavil poslanec Milan Matušek, počet poslancov sa zvýšil na 5.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 83

Hlasovanie:
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za: 5 - Ing. Renáta Bačova, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové
informácie:
Ekonomické informácie uviedla poslankyňa J. Grujbárová. Príjem z podielových daní k 24.08.2020 je vo výške 
911.215 EUR, čo približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou a nižší výber podielových daní sa zatiaľ prejavil 
minimálne - príjem za 8 mesiacov je na úrovni 73,15 % z celkového ročného rozpočtu. Podľa stránky MF SR je 
pre obec avizovaný výpadok podielových daní vo výške cca 76 tis. EUR.
Na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 572 789,98. EUR, z toho neviazané prostriedky na 
bežnú činnosť vo výške - 136 766,01. EUR. Výpadok bežných príjmov je zapríčinený najmä neskorším vydaním 
rozhodnutí o dani z nehnuteľnosti vzhľadom na situáciu s Covid 19. V rámci viazaných finančných prostriedkov 
obec má na účte dotáciu vo výške 200 tis. EUR na výstavbu pavilónu ZŠ, 38 tis. EUR na multifunkčné ihrisko; 
ďalej grant na výstavbu Lesnej ulice vo výške 287 tis. EUR, prostriedky FO na nájomné domy, rezervný fond 
a prostriedky z poplatku za rozvoj, Dlh obce do data je k vo výške 366 tis. EUR, čo predstavuje 11,09 % 
k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.
Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k 20.08.2020 vyrúbený vo výške 216 tis. v Alžbetinom Dvore a 412 
tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 250 tis. EUR, najmä na 
kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy a na projektovú 
dokumentáciu pre základnú školu a telocvičňu, kontajnerové stojisko, projekt bezplatnej wifi a prístrešok s grilom 
v ZOR.
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 - výdavky sú čerpané na 40,89 %, v sume 1 620 tis. EUR, príjmy sú naplnené 
vo výške 56,94 % k rozpočtu, v sume 2 256 tis. EUR.
Rozprava:

Mário Vane - uviedol a ocenil, že obec (resp. stavebný dozor obce) pri výstavbe muitifunkčného ihriska v ZOR 
Miloslavov zasiahla okamžite ako zistila, že dodávateľ nedodal materiál a práce podľa projektu a zmluvy, 
uviedol, že prebiehajú rokovania o ďalšom postupe, obec trvá na dokončení projektu podľa zmluvy a podaného 
projektu.

Uznesenie č. 84

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 4. Dodatok č. 1 k zmluve o vyhotovení diela č.5/2019 so zhotoviteľom ÚPn s.r.o., Bratislava;
V zmysle novej metodiky Ministerstva dopravy a výstavby SR vydanej dňa 19.05.2020 na spracovanie 
územných plánov je potrebné prepísať písomnú časť už spracovaného dokumentu - zmeny územného plánu 
podľa novej metodiky - týka sa to aj rozpracovaných zmien a doplnkov územných plánov, Z tohto dôvodu sa 
predkladá Dodatok č. 1 k Zmluve o vyhotovení diela zo dňa 19.11.2019, ktorým sa navyšuje cena diela o sumu 
1440,00 Eur vrátane DPH.

Rozprava:
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J.Grujbárová: KROM požiadavku prerokovala na svojom zasadnutí 25.8.2020 a suma bola zapracovaná do 
návrhu RO č. 1, ktorý bude poslancom predložený na budúce zasadnutie.

M. Vane ~ ako hlavný kontrolór posudzoval súlad dodatku č. 1 so zákonom o VO, podľa ktorého je možné 
zvýšenie zmluvnej odmeny maximálne do výšky 50 %, v tomto prípade je navýšenie nižšie a teda je v súlade so 
zákonom.

Uznesenie č. 85

Hlasovanie:

za: 5 - ing, Renáta Bačova, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 5. Urbanistická štúdia ■ Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov:
Na základe schváleného zadania obce bola spracovaná zhotoviteľom - árch. štúdiom Ing. Bognára - 
urbanistická štúdia, ktorej cieľom bolo navrhnúť efektívne prepojenie oboch miestnych častí obce novým 
centrom s dôrazom na jeho občiansku vybavenosť, vyriešenie dopravného napojenia vr. cyklochodníkov, 
verejných priestranstiev a zachovania zelene. Spracovaná štúdia by mala byť jedným z podkladov pre tvorbu 
nového územného plánu obce, ktorý by mal reflektovať záujem prepojenia miestnych častí. Štúdia bola 
prerokovaná v KROM dňa 25.08.2020 a odporučená na zverejnenie na web stránke obce a fb obce. Verejnosť si 
bude môcť uplatniť pripomienky a prípadné ďalšie návrhy v samotnom procese tvorby územného plánu.
Postup obce pri zadávaní a výbere spracovateľa štúdie bol odbornou verejnosťou (Komorou architektov) 
veľmi kladne hodnotený - ako príklad, ako by sa malo postupovať pri územnom plánovaní v obciach.
Rozprava:

J.Grujbárová uviedla, že štúdia - podklad k Ú P- bola prediskutovaná na zasadnutí KROM 25.08.2020 
a podrobnejšie informovala o dokumente.

M.Majerech - potvrdil stanovisko J.Grujbárovej s tým, že KROM navrhuje, aby spracovateľ pripravil okrem 
doručených podkladov ešte krátku prezentáciu pre verejnosť.

I.Húska - súhlasí s verejnou prezentáciou, najlepšie aj za účasti spracovateľa.

Starosta - v prvom rade bude štúdia zverejnená elektronicky na webe a fb, následne - podľa epidemiologickej 
situácie bude možné usporiadať aj verejnú prezentáciu.

Uznesenie č. 86

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing, Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 6. Návrh na začatie procesu obstarania nového územného plánu Obce Miloslavov;
V nadväznosti na spracovanú štúdiu prepojenia oboch miestnych častí a na reálnu potrebu úpravy výhľadu 
ďalšej urbanizácie obce je potrebné pristúpiť k procesu obstarania nového územného plánu obce Miloslavov- 
zmien a doplnkov 4/2020, ktorý by komplexne riešil ďalší rozvoj obce. Z toho dôvodu KROM navrhuje 
vytvorenie dočasnej komisie, ktorá pripraví zadanie pre nový územný plán a zabezpečí proces výberu
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obstarávateľa a spracovateľa územného plánu. KROM navrhuje ako členov komisie: Ing.árch.Radiansku, 
Ing.Boháčovu, Ing.Grujbárovú a Ing.Majerecha.
Rozprava:
M.Majerech - predniesol pozmeňujúci návrh - navrhuje doplnenie komisie o Mgr. Vladimíra Vranu 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu M.Majerecha:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

Pozmeňujúci návrh bol prijatý.

Uznesenie č. 87

Hlasovanie;

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

Uznesenie č. 88

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 7. Projekt prestavby podkrovia v budove ZŠ Miloslavov:
Návrh na realizáciu zámeru „Dostavby strechy základnej školy, podkrovné priestory" - pozemok pare. č. 219/3, 
kat. úz. Miloslavov. Realizácia zámeru predpokladá prepojenie podkrovia pôvodnej základnej školy chodbou 
s časťou pristavanej montovanej budovy základnej školy - realizácia sa navrhuje z dôvodu zvýšenia súčasnej 
kapacity tried a ostatných priestorov základnej školy. Pôvodný zámer výstavby nového pavilónu základnej školy 
sa posúva z dôvodu námietok v stavebnom konaní, preto je potrebné riešiť zvýšenie kapacity základnej školy 
aspoň o priestory podkrovia, čím sa uvoľnia existujúce priestory v pavilónoch,
Príslušný stavebný úrad v Rovinke vydal na stavbu stavebné povolenie dňa 9. 1, 2020 pod č.: SÚ-182/635- 
3828/2019/3/MK, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 28.1. 2020.

Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie vypracovanej spoločnosťou proGLOBAL so sídlom Domkárska 4, 
Bratislava, IČO: 35793970 v predpokladanej cene realizácie podľa priloženého výkazu a výmeru 105 311,18 
EURsDPH.

Realizácií bude predchádzať verejné obstarávanie, ktoré obec zabezpečí dodávateľsky spoločnosťou flexiON 
s.r.o., so sídlom Záhradnícka 151,821 08 Bratislava - Ružinov.

Rozprava:

J,Grujbárová: KROM navrhla realizáciu tohto zámeru, preto s ním súhlasí a prostriedky na prestavbu sú 
zaradené do návrhu RO č.1/2020.
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I.Húska: na rade školy sme o tomto návrhu takisto rokovali, je problém s kabinetmi a priestormi pre učiteľov - 
pre školu je to top priorita.

Uznesenie č. 89

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 8. Dostavba nového pavilónu Základnej školy Miloslavov ■ zadanie výroby komponentov:
Na dostavbu nového pavilónu ZŠ boli na základe výsledkov VO boli vybrané dve spoločnosti. Na spodnú 
stavbu - DOMOV Slovakia, a,s. a na vrchnú stavbu Fagus SK, s.r.o. Zmluvy o vykonaní diela s úspešnými 
uchádzačmi boli schválené uzneseniami OZ č. 76 a č. 78 z r. 2020 s odkladacou podmienkou účinnosti 
predmetných uznesení. Vzhľadom na uvedené nie je starosta obce oprávnený zmluvy so zhotoviteľmi podpísať 
skôr, ako nastane podmienka požadovaná uzneseniami č. 76 a 78.
Úspešný uchádzač (FAGUS SK) oslovil obec Miloslavov so žiadosťou o potvrdenie možnosti začať s prípravou 
prác na diele, a to v rozsahu zadania výroby niektorých modulov potrebných na zhotovenie diela, ktorých výroba 
si vyžaduje dlhší čas (niekoľko týždňov). Pripravené moduly tak môžu byť po splnení odkladacej podmienky 
a podpise zmluvy o dielo okamžite použité pri zhotovení diela (časová úspora medzi podpisom zmluvy 
a zhotovením modulov). Z dôvodu, že rýchle zhotovenia diela je v záujme obce Miloslavov, z pohľadu časovej 
efektívnosti zhotovenia diela by bolo vhodné už v tomto čase, t.j. ešte pred podpisom zmluvy o dielo potvrdiť 
zhotoviteľom diela možnosť začatia prípravy prác na diele - zadanie modulov do výroby.
Potvrdenie záujmu o začatie prípravných prác na diele si vyžaduje súhlas OZ. Vyúčtovanie ceny diela, vrátane 
prípravných modulov bude predmetom plnenia až na základe platne uzatvorenej zmluvy o dielo.
Rozprava:

I.Húska - ide o dve stavby ? Starosta: áno, spodná stavba je osobitne a vrchná stavba spočíva v 
kontajnerovom modulárnom riešení samotných priestorov školy.

Uznesenie č. 90

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová

K bodu 9. Projekty a projektové zámery obce;
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov a verejnosť so stavom projektov ku dňu konania OZ:

Infraštruktúra, doprava, :
cesty, parkoviská, chodníky
Názov projektového zámeru Predmet zámeru Poznámka

Rekonštrukcia Lesná ulica 1. Prekládka elektrického 
vedenia

Rieši ZSE - Distribučná v spolupráci 
PATAK s.r.o. - územné konanie

2. Prípojky k RD, 19 odberateľov Obyvateľmi odsúhlasené, zadanie 
samostatných projektov el. prípojok
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3. Prekládka verejného
osvetlenia

Projekt na stavebné povolenie -
konzultácie s projektantom

4. Rekonštrukcia komunikácie Spoluúčasť investorov RZ
5. BVS - rekonštrukcia 
kanálových vpustí

V súčinnosti komunikácie, len úpravy

6. Dostavba chodníka Naprojektovaný, spolufinancovanie
7. ST, a,s. preložka
telekomunikačných káblov

Slovák telekom - konzultácie s 
obchodným zástupcom ST , optika - 
pripojenie obyvateľov od 18.8.2020 - 
konzultácie

8. Rozšírenie križovatky
Hlavná/Lesná

Stav.povolenie - právoplatnosť 
18.8.2020

9. Vytýčenie všetkých
existujúcich sietí

Vykonané, zaniklo, bude treba nové

10. Dendrologický posudok Zadané vypracovanie
dendrologického posudku, dodanie 
prvý septembrový týždeň

Prechody pré chodcov M1L - pri materskej škole Odklad 2021
AD - Hviezdoslavova ulica Odklad 2021
AĎ - Hlavná pri vjazde na 
železničnú ulicu

Odklad 2021

MIL - v zákrute pri zrkadle + 
úprava chodníka

Rieši sa na SPF doloženie dokladov 
pre prechod pre chodcov Miloslavov 
Centrálna

Parkovanie pri železničnej 
stanici

1. Spevnenie ciest a plôch zrealizované

2. Veľké parkovisko - asfait a 
ORL

zrealizované

3. Prístrešok pre bicykle 2, etapa Odklad 2021
4. Osvetlenie hybridné zrealizované

5. Bezpečnostné kamery cenová ponuka, príprava
Zastávky SAD 1. premiestnenie pri ZŠ v AD Územné konanie v príprave

2. Nová zastávka Miloslavov: pri 
kruhovou objazde, predĺženie 
linkySAD

Vydané oznámenie o začatí 
územného konania

3. Úprava chodníkov, plôch a
prístrešky zastávok pri tratí v AD

Do rozpočtu 2021 - prípravné práce

Sadová ulica - k cintorínu
Miloslavov

1. Asfaltový povrch Zrealizované

2, Chodníky Do rozpočtu 2021
3. Verejné osvetlenie Do rozpočtu 2021

Opravy a nedorobky
komunikácií

1. Južná - Saľiúl, Lengyeľ. 1. Zámer

2. Žihľavová 2. Zámer
3. Čerešňová 3. Dokončiť v rámci možností

4. Lúčna 4. Zámer
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5. Tekovská V rámci Lesnej
6. Úzka-k ZOR Zámer po dokončení ZOR, výmena 

vodovodu - zrealizované

Chodníky 1. Lipový park - smer Billa 
popri centrálnej

Štúdia hotová, vysporiadanie
pozemkov, prekládky vedenia

2. K novej zastávke SAD
Miloslava

Potrebné vybaviť SPF, projekt a stav. 
povolenie, 2021 - dokumentácie

3. Oproti sadom k ulici
Chalúpkova

Začať prípravu, projekt v nadväznosti 
na prechod pre chodcov, 2021

Cykĺochodníky Spojenie oboch častí obce - 1, 
etapa - Od Lipového parku po 
obchodné centrum

Čiastočne v procese - podané SP na 
pozemku oproti Bille, ostatné riešené 
štúdiou nového centra obce

Prepojenie poza les cez starý 
vinohrad
Koordinácia s budovaním
cyklotrás okolitých obcí

Parkovanie 1. Lipový park- pozdĺž, 
parkovanie

1. Odložené na 2021

2. Parkovanie s vjazdom pri ZŠ
AD

PD Odlučovač ropných látok ■ 
prioritne ešte rok 2020

3. Parkovisko pri MŠ A. Dvor Posunuté do 2021 - projekt zadanie
Dopravné značenie Pasportizácia dopravného

značenia
zrealizované

Obmena a aktualizácia značiek
Križovatka Hlavná a Centrálna Zmena na križovatku typu T Zámer

Záhradná ulica Inžinierske siete V procese stav. povolenia

Cesta, spevnený povrch Len za účasti obyvateľov

Všeobecné záujmy obce, 
environmentálne zámery, 
zeleň a iná občianska 
vybavenosť
Budova obecného úradu - 
prístavba

t Klimatizácia do zas. 
miestnosti

Zrealizované

2. Prístavba OcÚ stavebné povolenie právoplatné, výber 
dodávateľa, realizácia, obstarávanie ■ 
v procese

3. Rekonštrukcia prízemia pre 
účely Ocú - priestory lekára

zámer 2021 ■ Prípravné práce

4. Zateplenie fasády OcÚ zámer 2021 ■ Prípravné práce
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Vysporiadanie existujúcich a 
obstaranie nových pozemkov 
pre rozvoj

SPF pozemky pod existujúcimi,
naprojektovanými alebo plánovanými 
komunikáciami, chodníkmi a pod. v 
procesie vybavovania, reštitučné 
nároky a delimitácie v riešení

Kúpa od fyzických osôb pozemok pod telocvičňu 
zrealizované

Názvoslovie ulíc Zameranie geografických
stredov ulíc

zrealizované

Zavedenie názvov uiíc zrealizované

Orientačný systém a tabule 
názvov ulíc

zrealizované

Parky a nové parkové plochy rekonštrukcia osvetlenia v AD r.2021

nový park pri cintoríne v 
Miloslavove

r.2022

Obnova a rozvoj zelene výsadba ochrannej zelene pri 
hnojisku

potrebné odstrániť skládku odpadu

obnova zelene po uliciach obce priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec
Revítaiizácia Lipového parku zavlažovací systém zrealizované

oprava studne zrealizované
bezpečnostnó-zdravotný orež 
stromov

priebežne

náučný chodník zámer - svojpomocne
Nové polyfunkčné centrum 
obce Miloslavov

urbanistická štúdia nového 
centra obce

Zrealizované - pripraviť zverejnenie

Nové stojisko na separovaný 
zber na Miloslave

vybudovanie spevnenej plochy 
a vybudovanie prístrešku s 
kamerou

zrealizované

WiFi body v obci vybudovanie 10 WiFi pripojení 
na verejnosti

poskytnutá dotácia 15000,00 - 
zrealizované

Kamerový systém obce, 
Projekt „Bezpečná obec“

1. Výmena zast.
a nefunkčných

Podľa možností rozpočtu

Nové kamery na kľúčové 
miesta, v bodoch WIFI
pripojení

Prebieha proces cenových ponúk 
Telekom a.s., Lauvias s.r.o.

Remeselný dvor sanácia múrov zrealizované

nové interaktívne panely MASS grant, odložený

Zberný dvor vytvorenie a prekrytie skladových 
priestorov

Rozpočet 2021

Karanténna stanica pre túlavé 
zvieratá

zrealizované
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Dobrovoľný hasičský zbor 
obce

nábor dobrovoľníkov zrealizované

zriadenie DHZ - OZ zmluva o spolupráci -podpísaná

Vybudovanie zbrojnice Do rozpočtu 2022
Zaobstaranie výzbroje a výstroje Do rozpočtu 2021

Cintoríny 1, Rozšírenie cintorína v AD Zahájiť prípravy, projekt a rozpočet do 
2021, Dom smútku 2022

Nový plot od lesa
miesto pre kolumbárium
dom smútku
studňa, elektroprípojka

Prepojenie Sadovej a Šípkovej
s pozdĺžnym státím,
odkúpenie pozemku

Vypracované štúdie

Vodoochranné opatrenia vodozádržné opatrenia priebežne
vsaky, vpuste

Školy, materské školy, reiax
a šport
Dostavba pavilónu ŽŠ v
Miloslavove

v areáli ZŠ par.č. 211/6, 6 tried 
(dotácia 200tis. MŠ SR)

podaná žiadosť o umiestnenie 
stavby - územne konanie, 
svetlotechnický posudok
vypracovanie, obstarávania spodnej 
stavby a modulovej stavby

Materská škola v Miloslavove s 
verejným fitness

nová 3 podlažná MŠ časť 
Miloslavov, pare.č. 170/68 vedľa 
bytového dómu. Suterén ako 
šport, a fitness, klubovňa

Vybratý spracovateľ PD pre SP, 
hydrogeologický posudok Transial s.r.o, 
radónový hydrogeologický prieskum - 
vypracovaný odovzdaný projektantom,
Podpísaná ZoD, PD v realizácii

Jubilejná základná škola v A. 
Dvore

1. Rekonštrukcia podkrovia Stavebné povolenie - právoplatné,
verejné obstarávanie stavby - v 
procese

2. Prepojenie s prízemím Zahrnúť do rozpočtu 2021

Telocvičňa pri ZŠ v A, Dvore kúpa pozemkov pod projekt zrealizované
projekt, dokumentácia pre ŠP zrealizované
stavebné povolenie vydané-právoplatné 13,08,2020

výber dodávateľa stavby svetlotechnický posudok
Areál ZŠ v A. Dvore 1. Úprava spevnených a

nespevnených plôch
1. Po ukončení výstavby, 2021
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2. Rozšírenie výdajne jedál 1. Prioritne riešiť do šk. roku 2020,
realizácia nákupu umývačky riadu 
s pultom

3. Kryté stojisko na bicykle 3. Odložené s bodom 1.
MŠ v A. Dvore 1, Altánok a hracie prvky Zahrnúť do rozpočtu 2021

2, Revítaiizácia priestorov skladu 
v suteréne na herňu

Odložené, projekt MŠ Orgovánová

3. Dostavba kontajnera so 
sociálnymi zariadeniami

Realizácia - obstaranie spodnej 
a vrchnej stavby

ZOR Miloslavov polyf. Ihrisko s pevným 
povrchom - hokejbal

zrealizované 3/2020

polyf.ihrisko s mäkkým povrchom 
- loptové

v procese realizácie, prijatá dotácia, 
dofinancovanie schválené

studňa a závlaha zrealizované závlaha po dokončení

altánok s grilom zrealizované, možná dotácia z MASS

Oplotenie areálu 1. Potrebné rozpočtovať na 2021
Osvetlenie areálu 2. Do rozpočtu 2021
Prevádzka s občerstvením 3. Do rozpočtu 2021
Parkovisko 4. Do rozpočtu 2021
Tenisový kurt s tvrdým povrchom 5. Do rozpočtu 2022

Revitalizáčia RSC A. Dvor Rozšírenie šatní a sociálnych 
priestorov, rekonštrukcia budovy

Zadané na spracovanie PD

Obnova hracích prvkov detského 
ihriska

Revízia, renovácia svojpomocne

Malé tréningové ihrisko v AD vybudovanie trávnatej plochy na 
rezervnej ploche cintorína

svojpomocne, v realizácií trávnik

nové oplotenie potrebné, svojpomocne
studňa a zalievanie v realizácií, ohláška
osvetlenie v príprave, PD a ohláška malej stavby

Rozprava:

J.Grujbárová - KROM doplnenie projektov prerokovala a schválila-takisto je zapracované aj ich finančné 
krytie do návrhu RO. Uviedla tiež, že vzhľadom k časovej a logistickej náročnosti rekonštrukcie Lesnej cesty 
KROM odporúča, aby obec v rámci údržby pred zimou vykonala úpravu výmoľov na Lesnej ulici z prostriedkov 
opráv a údržby,

I.Húska - hovorilo sa so všetkými obyvateľmi Lesnej ulice, kde sú vzdušné vedenia elektriny? Starosta; áno - na 
každú prípojku sa bude robiť projekt, keďže každý dom má svoje osobitosti - náklady po plot hradí ZDI. Takisto 
ST navštevuje každú domácnosť a informuje, že sa bude rušiť metalika a aby prešli na optiku, aby mohli zrušiť 
existujúce stĺpy, Zo strany všetkých zainteresovaných je zatiaľ ochota veci riešiť konštruktívne.

Uznesenie č. 91

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0
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zdržal sa: O
neprítomný/áj, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 10. Kúpna zmluva na pozemky pod skolaudovanou miestnou komunikáciou alS od firmy
Alžbetin Dvor, s.r.o. pozemky parcelné číslo 482/207 - ostatná plocha o výmere 6509 m2 a parcelné číslo
482/260 - orná pôda o výmere 92 m2,

Dňa 07.08.2020 firma Alžbetin dvor s.r.o. doručila na Obec Miloslavov návrh Kúpnej zmluvy na pozemky , 
parcelné číslo 482/207 - ostatná plocha o výmere 6509 m2 a parcelné číslo 482/260 - orná pôda o výmere 92 
m2. Jedná sa o pozemky, ktoré sa nachádzajú pod skolaudovanou komunikáciou, v ktorej sú položené 
skolaudované inžinierske siete. Kúpna cena je 1,00 Euro bez DPH. Zatiaľ nejde o prevzatie komunikácií - tie 
budú prevzaté na základe splnenia podmienok uznesenia OZ na preberanie VO a komunikácií do majetku. 

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 92

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/áJ, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 11. Nájomná zmluva Mgr. Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 Bratislava na pozemky pare, č.
482/206 a 482/220-230 na vybudovanie obslužnej komunikácie C1 - Bottova ulica - Lokalita RZ8;

Dňa 15.06.2020 obdržala obec Miloslavov žiadosť od investora: Mgr. Peter Slivka, Bárdošova 27, 831 01 
Bratislava na dočasný nájom pozemkov vo vlastníctve obce Miloslavov uvedených na liste vlastníctva č. 440, 
dotknuté parcely:

„C", p.č. 482/206 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 2570 m2; 
,C“, p.č. 482/220 k,ú, Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 132 m2;
,C“, p.č. 482/221 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 132 m2;
,C“, p.č. 482/222 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 132 m2;
,C11, p.č. 482/223 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 132 m2;
,C“, p.č. 482/224 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 132 m2;
,C“, p.č, 482/225 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 124 m2;
,C“, p.č. 482/226 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 139 m2;
,C“, p.č. 482/227 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 132 m2;
C11, p.č. 482/228 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 131 m2;
,C“, p.č. 482/229 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 151 m2;
,C“, p.č, 482/230 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 28 m2;

za účelom zrealizovania stavby „Lokalita 8 - Miloslavov, SO 04 Obslužná komunikácia" - úsek ulice Bottova. 
Predmetom nájmu sú vyššie uvedené parcely. Zámer prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa bol zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Na umiestnenie stavby bolo vydané 
územné rozhodnutie č.j. SÚ-492-1577/2020/Ra zo dňa 11.05.2020.
Pre stavebné konanie je potrebné preukázať majetkovo-právny vzťah k pozemku, na ktorých sa tieto stavby 
povoľujú, teda stavebník potrebuje dokladovať „ iné právo" k pozemku, čo je v tomto prípade „Nájomná zmluva 
počas výstavby IS“.

- pozemok parcely registra
- pozemok parcely registra,
- pozemok parcely registra , 
» pozemok parcely registra ,
- pozemok parcely registra,
- pozemok parcely registra,
- pozemok parcely registra,
- pozemok parcely registra ,
- pozemok parcely registra, 
~ pozemok parcely registra,
- pozemok parcely registra
- pozemok parcely registra
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Rozprava

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 93

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 12. Nájomná zmluva Ing. Filip Štefanička, PhD,, Znievska 40, 851 06 Bratislava a Imrich Csivre,
Alžbetin Dvor 48, 900 42 Miloslavov, na pozemok pare.č. 185/217 - pripojenie IS a komunikácie k
budúcej IBV Alžbetka v Alžbetinom Dvore - pokračovanie RZ1;

Dňa 03.06.2020 obdržala obec Miloslavov žiadosť od investorov: Ing. Filip Štefanička, PhD., Znievska 40, 
851 06 Bratislava a Imrich Csivre, Alžbetin Dvor 48, 900 42 Miloslavov na dočasný nájom pozemku vo 
vlastníctve obce Miloslavov uvedenom na liste vlastníctva č. 1780, dotknutá parcela číslo 185/217, druh 
pozemku: ostatná plocha o výmere 3072 m2, za účelom napojenia stavby „IBV Alžbetka v Alžbetinom Dvore" - 
pokračovanie ulice Pivonková na inžinierske siete. Predmetom nájmu je časť parcely č. 185/217, kde sú 
umiestnené jestvujúce inžinierske siete, ktoré sú potrebné k napojeniu novej lokality. Zámer prenajať majetok 
obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol zverejnený na stránke obce a na úradnej tabuli po dobu 15 dní. 
Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie č.j. SÚ-2559-2270/2020/Ra zo dňa 19.03.2020, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 24.04.2020. Súčasťou územného rozhodnutia je súhlas Obce Miloslavov 
s umiestnením stavby.

Pre stavebné konanie je potrebné preukázať majetkovo-právny vzťah k pozemku, na ktorom sa tieto stavby 
povoľujú, teda stavebník potrebuje dokladovať „ iné právo" k pozemku, čo je v tomto prípade „Nájomná zmluva 
počas výstavby IS".

Rozprava

M.Vanc upozornil, že ide o jedinú prístupovú cestu k bodu napojenia (Pivonková u!)- kde sú už postavené RD - 
je potrebné viesť rokovania s investorom, aby neobmedzil stavebnou činnosťou už existujúce nehnuteľnosti, 
ktoré sú napojené z tohto bodu napojenia, Starosta upozorní na túto skutočnosť stavebný úrad.
Uznesenie č. 94
Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 13. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Západoslovenskej distribučnej,
a.s., Čulenova 6, Bratislava - pozemok pare.č. 436/1;

Dňa 21.08.2020 požiadala spoločnosť Wertika, s.r.o., Agátová 1, 841 01 Bratislava o odsúhlasenie návrhu 
zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, ktorým je 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
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Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava je stavebníkom líniovej stavby 
„Inžinierske siete a komunikácie pre lokalitu RZ-10 Miloslavov“ na pozemku pare. č. 480/82, -83, -283, -466, - 
884, -819, -820, -917, -918, -947, -808, body napojenia 436/1, -2 katastrálne územie Miloslavov.
Predmetom zriadenia vecného bremena je pare. č. 436/1 k. ú. Miloslavov, ktorá je vo vlastníctve obce 
Miloslavov, vedená na liste vlastníctva č, 440. Vecné bremeno je potrebné zriadiť z dôvodu zabezpečenia 
realizácie, prístupu a údržby inžinierskych sietí, konkrétne VN rozvodov a NN prípojok.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. SU-4576-9069-2019-Me zo dňa 10.01.2020, právoplatné 
24.06.2020 a následne bolo vydané stavebné povolenie č. SU-3793-4102-2020-Me zo dňa 29.06.2020, 
právoplatné 03.08.2020.
Spoločnosť Wertika s.r.o. má uvedenú parcelu č. 436/1 v nájme za účelom napojenia inžinierskych sietí, 
konkrétne VN rozvody a NN prípojky na základe nájomnej zmluvy schválenej OZ obce Miloslavov unesením č. 
146 zo dňa 5.12.2019. ZDI však potrebuje zriadiť vecné bremeno na energetické zariadenia.
Rozprava
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
Uznesenie č. 95
Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 » Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

K bodu 14. Návrh na použitie rezervného fondu ■ výmena plynových kotlov v budove „Komunitné
centrum";

Obec Miloslavov realizuje kompletnú rekonštrukciu kúrenia v budove Komunitného centra, z dôvodu, že 
existujúce kúrenie z roku 1992 bolo v nevyhovujúcom a havarijnom stave, čiastočne poškodené a v zimných 
mesiacoch dostatočne nevykurovalo niektoré priestory na poslednom podlaží. Priestory bolo potrebné tepelne 
vyhrievať elektrickými telesami. Rekonštrukcia predpokladá čiastočnú výmenu rozvodov kúrenia, výmenu 
plynového kotla vrátane radiátorov. Rekonštrukciu je potrebné vykonať ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny. 
So žiadosťou o cenovú ponuku bola oslovená spoločnosť Viessmann, s.r.o. Celkové odhadované náklady na 
rekonštrukciu vrátane prác predstavujú sumu vo výške 17 815, 68 EUR s DPH.
Vzhľadom k tomu, že obec nemá na uvedenú aktivitu rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2020 a ani 
nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami v rozpočte, starosta obce navrhuje financovať opravu 
z prostriedkov rezervného fondu obce v zmysle § 10 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a v zmysle či. II bod. (2) písm. b) smernice č. 1/2014 Obce Miloslavov o tvorbe a použití rezervného 
fondu.
Stav rezervného fondu pred použitím prostriedkov: 
Použitie prostriedkov z rezervného fondu:
Zostatok rezervného fondu po použití prostriedkov:
Rozprava

275 936,78 Eur
17 815,68 Eur

258 121,10 Eur

J.Grujbárová - doplnila, že podporuje toto riešenie, pretože KC sa bude od septembra používať aj na 
vyučovanie 1 triedy prváčikov zo ZŠ, je preto nevyhnutné, aby kúrenie bolo v prevádzkyschopnom stave. 

I.Húska - nejde o budovu, kde sa chodí na 2 hodiny denne, preto je táto investícia namieste.
Uznesenie č. 96
Hlasovanie:

za: 5 - Ing, Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová14



K bodu 15. Rôzne
a) Firma DJ engineering s.r,o. poskytla vecný dar, pre administratívne potreby stavebného úradu, ktorý je 

predmetom darovacej zmluvy v nasledovnej špecifikácií: 1 ks počítač - notebook HP 250G4.Obec dar 
s vďakou prijíma.

Uznesenie č.97

Hlasovanie:

za: 5 - ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, ívan Húska, ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

b) Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4 zaslala 
obci dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111- 
2016-10/86. Dodatok skontroloval projektový manažér Ing. Soka, ktorý zhodnotil, že dodatok vychádza 
zo zmeny pravidiel EŠIF a všeobecných podmienok zmluvy a bol zaslaný všetkým prijímateľom pomoci. 
Vzhľadom k tomu, že sa dodatok musel zaslať späť do 5 pracovných dní, tak sa obecnému 
zastupiteľstvu dáva len na vedomie. Náš projekt Zberné dvora je ukončený, po dvoch kontrolách, ide o 
formálnu úpravu.

Uznesenie č.98

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

c) Obec Miloslavov podpísala zmluvu s firmou adsupra s.r.o. na aplikáciu do smartfónov na zabezpečenie 
informovanosti občanov. Do 31.05.2020 sa rozposielali z obecného mobilného čísla SMS občanom cez 
systém Florián. Pri epidemiologickej situácii, ktorá nastala od marca bolo SMS veľké množstvo, preto 
operátor zablokoval odosielanie SMS (do 100 tis. ks /mesiac). Obec aktívne hľadala možnosti, ako 
obnoviť zasielanie dôležitých informácií pre všetkých občanov a oslovila mobilných operátorov. Keďže 
pri takom vysokom počte SMS správ cenové ponuky boli neprijateľné (cenová ponuka od 4 - 6 
tis.EUR/mesiac), Na základe pozitívnych referencií obec oslovila firmu adsupra s.r.o., ktorá poskytuje 
aplikácie pre smartfóny a obec má k dispozícii vlastnú aplikáciu Miloslavov, kde budú viaceré 
podapíikácíe, ktoré sa naplnia z webu obce z časti aktuality a niektoré napr. zvoz bude doplnený ručne. 
Aplikácia bude dostupná na stiahnutie v smartfónoch. Jednorazový poplatok za vytvorenie vlastnej 
aplikácie Miloslavov je 250,00 Eur a mesačný poplatok je 20,00 Eur (momentálne je možné si aplikáciu 
pozrieť cez aplikáciu Moja obec pri vyhľadaní „obec Miloslavov"). Týmto sa zníži počet zasielaných 
SMS.Pre tých, ktoré nemajú smartfóny obec pripravuje uzatvorenie zmluvy s 02 na zasielanie SMS 
správ - s limitom do 10 tis. ks, Mesačný poplatok za paušál bude 60,00 Eur.

Uznesenie č.99

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0
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zdržal sa: O
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

d) Obec Miloslavov má povinnosť vypracovať dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce Miloslavov na roky 2021 - 2025. Z tohto dôvodu obec Miloslavov oslovila firmu Prorozvoj 
s.r.o., ktorá realizovala vypracovanie dokumentu v obci v predchádzajúcom období.Na webe aj FB 
stránke momentálne prebieha prieskum, ktorý je potrebný na vypracovanie tohto strategického 
dokumentu.

Uznesenie č.100

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová

e) Vyúčtovanie sociálneho taxíka za I. polrok 2020 - na vedomie

Uznesenie č.101

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M, ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martín Majerech, Milan Matušek 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr, Lucia Falbová

f) Starosta informoval, že na Centrálnej ul. v miestnej časti AD bude v blízkosti ambulancie všeobecného 
lekára zriadená od začiatku októbra ortopedická ambulancia pre dospelých a deti. Takisto sa otvárajú 
aj prvé obchody obchodného centra a od 1.10. 2020 bude mať svoju prvú službu aj policajné oddelenie 
v Miloslavove v budove obchodného centra.

g) J. Grujbárová informovala poslancov ohľadom stavu prác na príprava rozpočtového opatrenia č.1 
a tiež informovala, že obec získala za separovaný zber príspevok 8000,00 EUR z Environmentálneho 
fondu a v rámci kompenzácie Covid-19 príspevok 28 tis. EUR zo Sociálnej poisťovne. Obec ešte 
požiadala aj o príspevok na kompenzáciu platov zamestnancov v MŠ.

K bodu 16. Interpelácie poslancov;
Poslanci nepredložili žiadne interpelácie.

K bodu 17. Diskusia;
p. Lichavcová : vyjadrila sa k prenájmu parciel na Bottovej ul. ( bod rokovania 11.) - podľa nej nie sú dotknuté 
parcely na Bottovej ulici. Starosta jej vysvetlil, že sú, lebo Bottova ulica bude ďalej pokračovať smerom na 
miestnu časť Miloslavov - ide o okružnú komunikáciu.
p.Štugel:
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- chodník od MŠ k Bille - písal aj žiadosť na stavebný úrad - v akom je to stave. Starosta uviedol, že od MŠ po 
cyklochodník sa to dalo zamerať - sú tam však stĺpy el.vedenia a telekom stĺpy - v septembri musí obec 
prerokovať so ZSD možnosť odstránenia stĺpov a uloženia nn rozvodov do zeme.
- Žiada, aby sa na pozemkoch obce neparkovalo s autami, pretože deti sa nemajú ako bezpečne dostať do a z 
MŠ.
- Na Centrálnej ulici smerom od Billy po MŠ sa momentálne nesvieti - prečo ? Starosta uviedol, že nikto nehlásil 
žiadnu poruchu, musí preveriť.
- Merač rýchlosti, ktorý je inštalovaný na začiatku miestnej časti by mal byť prestavený na rýchlosť 30 km - už 
hovoril aj p.Sitiarovi.
- Jabloňová ul. - ide o súkromnú ulicu, keďže tam je označenie súkromný pozemok ? Starosta uviedol, že ak 
ulica nie je odovzdaná do majetku obce a využíva sa účelovo, môže ju investor označiť ako súkromnú - je jeho 
vlastníctvom.
- Ako je to s nahrávaním zasadnutí OZ? Starosta uviedol, že OZ stále zasadá v provizórnych podmienkach - aj 
vzhľadom na Covid a aj vzhľadom na nedostatok priestorov na zasadnutia. Nahrávanie OZ sa bude riešiť 
definitívne pri rekonštrukcii OU, kde sa plánuje miestnosť pre konanie zasadnutí OZ. Nahrávanie OZ sa už 
realizovalo, ale vzhľadom na veľkosť sály, ozvenu a šumy bolo značne nekvalitné.
- Ak má obec doručovaciu službu - nemôže nosiť aj nové orientačné čísla obyvateľom? Starosta: obec 
poskytuje obyvateľom službu doručovania pri TKO, daňových priznaniach - na oddelení evidencie obyvateľstva 
preverí takúto možnosť.
- Ako sa zvýši počet obyvateľov - podľa UP by malo ísť o 8000,00, nová štúdia hovorí o 10.000,00 - nárast bude 
len o 2 000? J. Grujbárová uviedla, že toto číslo bude predmetom prepočtov pri novom územnom pláne obce, je 
predčasné hovoriť o konečnom čísle.
- Znížil sa poplatok za správu web stránky, keďže už dodávateľ poskytuje služby len pre web obecného úradu 
a MŠ, pretože ZŠ má už svoju stránku ? Starosta uviedol, že momentálne nevie odpovedať, musí preveriť, aký 
je stav.

K bodu 18. Záver
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.45 hodine. 
Zapísal/(a): Ing. Jarmila Grujbárová

Baďans^y 
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Renáta Bačová, LL.M,

Ivan Húska


