
Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2020 

konaného dňa 29.10.2020 o 17.30 hodine

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

Neprítomný/í, á/:
Ďalší prítomný/i, á: JUDr. Mário Vane, LL.M , Mgr. Martin Sitiar
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. Zriadenie rozpočtovej organizácie obce: „Základná škola“ od 1.1.2021 a dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine 

základnej školy;
5. Návrh na schválenie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci určenej pre samosprávy od Vlády SR;
6. Projekty a projektové zámery obce;
7. Návrh na zmenu Zásad preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce 

Miloslavov;
8. Zmluva na právne služby s firmou JUDr. Juraj Lamačka, PhD., advokát, Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava;
9. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - Západoslovenská distribučná, a.s,, Čulenova 

6, Bratislava - pozemok pare.č. 439/130 a 480/541;
10. Nájomná zmluva pre stavbu: “Technická infraštruktúra Obec Miloslavov, Lokalita RZ„20/VI“ - LT Invest, 

s.r.o.;
11. Návrh na použitie rezervného fondu na bežné výdavky počas pandémie COVID19;
12. Návrh na použitie rezervného fondu na zabezpečenie vykurovania priestorov Remeselného dvora 

v Miloslavove;
13. Návrh na použitie rezervného fondu na rekonštrukciu kúrenia v Materskej škôlke Miloslavov, Lipový park 

193/1;
14. Vianočné poukážky pre seniorov;
15. Návrh na doplnenie redakčnej rady Spravodajcu obce Miloslavov;
16. Rôzne;
17. Interpelácie poslancov;
18. Diskusia;
19. 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 je 7 a OZje uznášania schopné.

Overovatelia zápisnice a uznesení: Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ivan Húska
Návrhová komisia: JUDr. Lucia Falbová, Ing. Renáta Bačová, LL.M.
Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová

1



Poslankyňa J.Grujbárová požiadala o vypustenie bodu 11. z návrhu programu rokovania - ide o bod, ktorým by 
sa uvoľnilo čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky. V momentálnej situácii obec ešte očakáva príjmy 
z bežnej činnosti, dotáciu zo SP a realizuje preúčtovanie normatívu a výdavkov na projekty, preto tento bod 
navrhuje zaradiť až na rokovanie v decembri 2020, kedy bude potreba dofinancovania bežných výdavkov 
presnejšia. Ostatné body sa prečíslujú.

Uznesenie č. 119

Hlasovanie:

za: 7 - tng. Renáta Bačova, LL.M., 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, ý/: 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. Zriadenie rozpočtovej organizácie obce: „Základná škola“ od 1.1.2021 adodatok č. 4 k Zriaďovacej listine 

základnej školy;
5. Návrh na schválenie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci určenej pre samosprávy od Vlády SR;
6. Projekty a projektové zámery obce;
7. Návrh na zmenu Zásad preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce 

Miloslavov;
8. Zmluva na právne služby s firmou JUDr. Juraj Lamačka, PhD., advokát, Mlynské nivy 58, 821 05 Bratislava;
9. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 

6, Bratislava - pozemok parc.č. 439/130 a 480/541;
10. Nájomná zmluva pre stavbu: “Technická infraštruktúra Obec Miloslavov, Lokalita RZ_20/VI“ - LT Invest, 

s.r.o,;
11. Návrh na použitie rezervného fondu na zabezpečenie vykurovania priestorov Remeselného dvora 

v Miloslavove;
12. Návrh na použitie rezervného fondu na rekonštrukciu kúrenia v Materskej škôlke Miloslavov, Lipový park 

193/1;
13. Vianočné poukážky pre seniorov;
14. Návrh na doplnenie redakčnej rady Spravodajcu obce Miloslavov;
15. Rôzne;
16. Interpelácie poslancov;
17. Diskusia;
18. Záver;

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc:
Hlavný kontrolór uviedol stav plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ. Všetky sú priebežne plnené a nemá 

doplňujúce otázky na obec.

Rozprava: Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 120

Hlasovanie:
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za: 7 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., 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, ý/: 0

K bodu 3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové
informácie:
Tento bod uviedla na požiadanie starostu J.Grujbárová:

Príjem z podielových daní k 29.10.2020 e vo výške 1 132 tis. EUR, čo je cca kopíruje rozpočet na rok 2020.
Na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 716 tis. EUR k 22.10.2020. Dlh obce do data je k vo 
výške 335 tis. EUR, čo predstavuje 10,7 % 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 22.10.2020 podľa vyrúbených rozhodnutí vo výške 233 tis. 
v Alžbetinom Dvore a 427 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo 
výške 299 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, prístrešok s grilom v ZOR a na projektovú dokumentáciu pre zastávky SAD a chodníky.
Čerpanie rozpočtu k 22.10.2020 ~ bežné výdavky sú čerpané na 59,83 %, v sume 1 905 tis. EUR, výdavky 
celkom sú vo výške 2 380 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 51,29 % k rozpočtu na rok 2020. Príjmy celkom sú 
naplnené vo výške 74,37 % k rozpočtu, v sume 3 451 tis. EUR, z toho bežné príjmy sú v sume 2 885 tis. EUR, 
teda 79,18 % k rozpočtu.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 121

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/ä,í, ý/: 0

K bodu 4. Zriadenie rozpočtovej organizácie obce: „Základná škola“ od 1.1.2021 a dodatok č. 4
k Zriaďovacej listine základnej školy;
R.Bačová uviedla dôvodovú správu k návrhu:
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove prijalo dňa 25.6.2020 uznesenie č. 75/2020, ktorým:

a) v súlade s § 4 ods.3 písm. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
§ 6 ods.14 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škoistve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov schvaľuje zámer nadobudnutia právnej subjektivity pre Základnú školu v 
Miloslavove od 01.01.2021, a to vo forme rozpočtovej organizácie Obce Miloslavov;

b) berie na vedomie stanovisko Komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 26,05,2020, Komisie pre rozvoj 
obce zo dňa 22.06.2020 a Rady školy zo dňa 11,02.2020;

c) poveruje starostu obce zaslaním tohto uznesenia spolu so žiadosťou na schválenie prechodu 
Základnej školy Miloslavov na školu s právnou subjektivitou vo forme rozpočtovej organizácie od 
01.01.2021 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu ašporíuSR;
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d) žiada starostu obce, obecný úrad a komisiu 02 zriadenú na tento účel o zabezpečenie prípravných prác 
spojených s prechodom základnej školy na právnu subjektivitu.

K žiadosti o pridelenie identifikačného čísla organizácie (IČO) zo Štatistického úradu je potrebné priložiť 
uznesenie OZ o schválení zriadenia rozpočtovej organizácie a dodatku k zriaďovacej listine, ktorých návrhy 
poslanci obdržali.

Rozprava:

J.Grujbárová uviedla, že Dodatok č.4 bol urobený tak, aby zriaďovacia listina bola k dispozícii v úplnom znení, 
v súlade s platnou legislatívou a rozhodnutiami MŠ SR.

Uznesenie č. 122

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: O
zdržal sa: O
neprítomný/á,í, ý/: O

K bodu 5. Návrh na schválenie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci určenej pre samosprávy od
Vlády SR;
R.Bačová uviedla dôvodovú správu k návrhu: Vláda Slovenskej republiky rozhodla, že ako kompenzáciu 
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytne obciam a vyšším územným celkom bezúročné 
návratné finančné výpomoci (ďalej len „NFV“).
NFV sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z 
príjmov fyzických osôb za rok 2020 (podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020) so 
štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. 
Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy 
v priebehu roka 2020.
Podľa prognózy výpadok v Obcí Miloslavov je vo výške 76 033 Eur. Obec môže o NFV v tejto výške požiadať 
v termíne do 31.10.2020.

Pre prijatie NFV musí byť splnená podmienka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. v spojitosti s § 17 ods. 
9 zákona č. 583/2004 Z. z. Vláda v uznesení ako podmienku poskytnutia návratnej finančnej výpomoci stanovila, 
že obec a vyšší územný celok jej prijatím nesmie prekročiť limity dlhu a dlhovej služby vyplývajúce z §17 zákona 
č. 583/2004 Z. z., konkrétne, že:

1. celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka,

2. suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov 
z investičných dodávateľských úverov nesmie prekročiť v príslušnom rozpočtovom roku 25% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté 
v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu 
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Splnenie podmienok pre prijatie NFV preveril hlavný kontrolór obce, ktorý predniesol svoje stanovisko k návrhu. 
Hlavný kontrolór v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. preveruje iba dodržanie podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania. V tomto stanovisku neskúma potrebu úveru, objem, predpokladaný vývoj 
bežných príjmov, rentabilitu, charakter investičných akcii, ich rozpočtový náklad, návratnosť a pod. Podľa 
hlavného kontrolóra sa podmienky prijatia návratných zdrojov financovania javia ako splnené.

Rozprava:
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Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 123

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Ing. Martín Majerech, Milan Matušek 
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 0

K bodu 6. Projekty a projektové zámery obce
J .Grujbárová uviedla stav projektov a projektových zámerov obce aktualizovaný k 26.10.2020.

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

Rekonštrukcia Lesná ulica Prekládka elektrického vedenia Rieši ZSE - Distribučná v spolupráci 
PATAK s.r.o. - územné konanie

Prípojky k RD, 19 odberateľov Obyvateľmi odsúhlasené, zadanie 
samostatných projektov eľ prípojok

Prekládka verejného osvetlenia Projekt na stavebné povolenie -
konzultácie s projektantom

Rekonštrukcia komunikácie Spoluúčasť investorov RZ
BVS - rekonštrukcia kanálových 
vpustí

V súčinnosti komunikácie, len úpravy

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

Slovák Telekom - konzultácie s 
obchodným zástupcom ST , optika - 
pripojenie obyvateľov od 18.8,2020 - 
konzultácie

Rozšírenie križovatky
Hlavná/Lesná

Stav.povolenie - právoplatnosť 
18.8.2020

Vytýčenie všetkých existujúcich 
sietí

Vykonané, zaniklo, bude treba nové

Dendrologický posudok Oznámenie o začatí konania ™ výrub 
drevín

Prechody pre chodcov MIL - pri materskej škole Odklad 2021
AD - Hviezdoslavova ulica Odklad 2021
AD - Hlavná pri vjazde na 
železničnú ulicu

Odklad 2021

MIL - v zákrute pri zrkadle + 
úprava : . chodníka
Centrálna/Veterná ..

Rieši sa na SPF súhlas využitím 
pozemku SPF na prechod pre 
chodcov

Parkovanie pri železničnej stanici Spevnenie ciest a plôch zrealizované
Veľké parkovisko - asfalt a zrealizované
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ORL
Prístrešok pre bicykle 2, etapa Odklad 2021
Osvetlenie hybridné zreaiizované
Bezpečnostné kamery cenová ponuka, príprava

Zastávky SAD Premiestnenie pri ZŠ v AD Územné konanie pripravené na
podanie

Nová zastávka Miloslavov pri 
kruhovou odjazde, predĺženie 
linky SAD

Vydané územné rozhodnutie - 
právoplatné 14,10.2020

Úprava chodníkov, plôch a
prístrešky zastávok pri trati v AD

Do rozpočtu 2021 - prípravné práce

Sadová ulica - k cintorínu
Miloslavov

Asfaltový povrch Zrealizované

Chodníky Do rozpočtu 2021
Verejné osvetlenie Do rozpočtu 2021

Opravy a nedorobky komunikácií ■ Južná- Sahúl, Ľengyel .Zámer
Žihľavová Zámer
Čerešňová Zámer-II.etapa \

Lúčna Zámer

Tekovská V rámci riešenia Lesnej ul.
Úzka-kZOR Zámer - po dokončení ZOR, výmena 

vodovodu - zrealizované

Chodníky Lipový park - smer Billa popri 
Centrálnej

Geodetické zameranie ■ zrealizované,
vypracovaná PD

K novej zastávke SAD Miloslava 
(kruhový objazd)

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

Oproti sadom k ulici Chalúpkova Začať prípravu, projekt v nadväznosti 
na prechod pre chodcov, 2021

Cyklochodníky Spojenie oboch častí obce - 1. 
etapa - od Billy smerom na AD.

Oznámenie o začatí stavebného 
konania-vyvesené.

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

Posúdiť prienik s návrhom obce 
Hviezdoslavov a Dunajská Lužná ;

Parkovanie Lipový park- pozdĺž, parkovanie Odložené na 2021
Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD PD Odlučovač ropných látok ■ 

prioritne ešte rok 2020

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

značenia
zreaiizované

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

Záhradná ulica inžinierske siete V procese stav. povolenia; pripraviť 
projekt na EF™ termín: 15.12.2020

Cesta, spevnený povrch - len za účasti obyvateľov

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

1. Klimatizácia do zas. 
miestnosti

Zrealizované

2. Prístavba OcÚ stavebné povolenie právoplatné, výber 
dodávateľa, realizácia, obstarávanie 
v procese - končí 2.11.2020

3. Rekonštrukcia prízemia pre 
účely Ocú - priestory lekára

zámer 2021 - Prípravné práce

4. Zateplenie fasády OcÚ zámer 2021 - Prípravné práce
Vysporiadanié 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- 
teiocvičňa

pozemok pod telocvičňu - 
zrealizované

Názvoslovie ulíc Zameranie geografických
stredov ulíc

zrealizované

Zavedenie názvov ulíc 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
Revítalizácia Lipového parku zavlažovací systém zrealizované

oprava studne : zrealizované
bezpečnostno-zdravotný orež 
stromov ■ .

priebežne

náučný chodník . : zámer - svojpomocne /
Nové polyfunkčné centrum obce 
Miloslavov

urbanistická štúdia nového 
centra obce

zrealizované, zverejnené na stránke 
obce 11.09.2020
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Zmeny a doplnky Územného plánu 
ô, 4/2020

Výber obstarávateľa
Výber spracovateľa

Vytvorená komisia OZ na tento účel 
oslovení 4 kandidáti na
obstarávateľa

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“

Výmena zast. a nefunkčných ; Podľa možností rozpočtu

Nové kamery na kľúčové 
miesta, v bodoch WIFI
pripojení

Prebieha cenová ponuka Telekom a;s., 
Lauvias. s.r.o;; .orientačná cena 8 000, 
odporúčaná realizácia formou grantu

Remeselný dvor sanácia múrov zrealizované
nové interaktívne panely MASS grant, odložené na rok 2021

Zberný dvor vytvorenie a prekrytie skladových 
. priestorov

Rozpočet 2021

Karanténna stanica pre túlavé 
zvieratá

zrealizované

Návrh riešenia vstupov na 
zberný dvor

Rozpočet 2021

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 Rozšírenie cintorína v AD Začať prípravu, projekt a rozpočet do 
2021, Dom smútku 2022

Nový plot od lesa v AD
Miesto pre kolumbárium
Dom smútku
Studňa, elektroprípojka
Prepojenie Sadovej a Šípkovej
$ pozdĺžnym státím, odkúpenie 
pozemku Miloslavov

Vypracované štúdie

Vodoochranné opatrenia vodozádržné opatrenia priebežne
vsaky, vpuste

Školy, materské školy, relax a
šport
Dostavba pavilónu ZŠ v 
Miloslavove

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

podaná žiadosť o umiestnenie 
stavby - územne konanie, 
svetlotechnický posudok,
obstarávanie spodnej stavby a 
modulovej stavby ukončené

s



Novostavba elokovaného
pracoviska ku ZŠ s MŠ Miloslavov

nová 3 podlažná ..MŠ časť 
Miloslavov, .parc.Č. 170/68 vedľa 
bytového domu
Využitie priestorov pôvodnej MŠ 
pre vyučovanie ZŠ

Podpísaná ZoD, PD prevzatá od 
projektanta, prípravné práce k 
územnému konaniu

Jubilejná základná škola v A. 
Dvore

Rekonštrukcia podkrovia Stavebné povolenie - právoplatné,
verejné obstarávanie stavby
ukončené - podpis zmluvy a 
realizácia

Prepojenie s prízemím Zahrnúť do rozpočtu 2021

Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore kúpa pozemkov pod projekt zrealizované
projekt, dokumentácia pre SP zrealizované
stavebné povolenie vydané - právoplatné 13.08.2020
Výber dodávateľa stavby ' svetlotechnický posudok

Areál ZŠ v A. Dvore Úprava spevnených a
nespevnených plôch

Po ukončení výstavby, 2021

Rozšírenie výdajne jedál Zrealizovaný nákup umývačky riadu 
s pultom

Kryté stojisko na bicykle Odložené po ukončení vyýstavby 
pavilónu

MŠv A. Dvore Altánok a hracie prvky Zahrnúť do rozpočtu 2021
Revitaiizácia: priestorov skladu 

v suteréne na herňu .
Odložené, projekt MŠ Orgovánová

Dostavba kontajnera so 
sociálnymi zariadeniami

Realizácia schválenie' objednávky 
na spodnú .stavbu,, '/.obstaranie 
vrchnej stavby

ZOR Miloslavov polyf. ihrisko s pevným 
povrchom - hokejbal

zrealizované 3/2020

polyf.ihrisko s mäkkým povrchom 
- loptové

v procese realizácie, prijatá dotácia,
ukončenie Zmluvy so zhotoviteľom a 
nové obstarávanie na vrchnú časť 
ihriska,

studňa a závlaha zrealizované záv/aha po dokončení
altánok s grilom zrealizované, možná dotácia z MASS
Oplotenie areálu Schválená realizácia v roku 2020 - 

objednávkou s priamym zadaním 
Ohlásenie drobnej stavby 
zrealizované

Situačný nákres ZOR, objektov 
a funkcií ZOR

Zadať projektantovi

Osvetlenie areálu Do rozpočtu 2021
Prevádzka s občerstvením Do rozpočtu 2021
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Parkovisko Do rozpočtu 2021
Tenisový kurt s tvrdým povrchom Do rozpočtu 2022

Revítalizácia RSC A. Dvor Rozšírenie, šatní asociálnych 
priestorov, rekonštrukcia budovy

Zadané na spracovanie PD

Obnova hracích prvkov detského 
ihriska

Revízia, renovácia svojpomocné

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:

I,Húska - vrátil sa k chodníku k Bille - ako to vyzerá časovo? J.Grujbárová - PD sa posudzuje, pripravia sa 
podklady k územnému konaniu, potom musí prebehnúť stavebné konanie a až následne realizácia. Časovo to 
závisí aj od kapacít príslušného stavebného úradu, ktorý bude o veci rozhodovať.

Uznesenie č. 124

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., 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, ý/: 0

Zateplenie obecného úradu a rekonštrukcia prízemia

R, Bačová: Obec Miloslavov má v projektových zámeroch zahrnutú stavbu „Prístavba OcÚ“, ktorá sa bude 
realizovať v roku 2021. Povolenie na stavbu je vydané a právoplatné, v tomto čase prebieha verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Stavba bude riešená ako prístavba k existujúcej budove.

V nadväznosti na blížiacu sa stavebnú činnosť na budove obecného úradu, po vizuálnom zhodnotení celkového 
stavu fasády a informáciách o odchode ambulancie Medilíp z priestorov prízemia budovy, Komisia pre rozvoj 
obce Miloslavov (KROM) prerokovala tento stav na 11. zasadnutí KROM-u, ktoré sa konalo dňa 25.08.2020 
a odporúča dokončiť zateplenie fasády a prepojiť ho s budúcou prístavbou. Po odchode ambulancie Medilip 
zrealizovať rekonštrukciu a stavebne upraviť uvoľnené priestory pre potreby kancelárie prvého kontaktu so 
zabezpečením bezbariérového prístupu.

Obecný úrad na realizáciu úprav žiada súhlas obecného zastupiteľstva k zadaniu vypracovania príslušnej 
projektovej dokumentácie, aby bolo možné pokračovať v procese príprav k vydaniu stavebného povolenia.

Uznesenie č. 125

Hlasovanie:

za: 7 - Ing, Renáta Bačová, LL.M., 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, ý/: 0
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K bodu 7. Návrh na zmenu Zásad preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do
vlastníctva obce Miloslavov;
R.Bačová uviedla dôvodovú správu: Obec Miloslavov predkladá návrh na zmenu a doplnenie (ďalej len „návrh") 
Zásad preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov schválené v OZ 
dňa 04. 06. 2015 uznesením č. 66/2015, doplnené OZ dňa 27. 04. 2017 uznesením č. 45/2017 a úpravou textu v 
bode 2 podľa uznesenia OZ č. 85 dňa 16.08.2017, schválené v OZ dňa 24. -10. 2019 uznesením č. 112/2019 
(ďalej len „zásady").

Návrh predpokladá doplnenie textovej časti zásad o bod 12,, ktorý znie:

„12. V prípade, že k splneniu podmienok podľa bodu 2. týchto Zásad nedôjde v lehote do 12 mesiacov 
odo dňa kolaudácie, odovzdávajúci môže obec požiadať o prevzatie miestnych komunikácií a verejného 
osvetlenia do majetku obce. Obec tento majetok prevezme podľa bodu 1. týchto Zásad za predpokladu 
splnenia ostatných podmienok (s výnimkou bodu 2.).

Doterajšia prax preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do majetku obce z zmysle doteraz 
platných zásad sa ukazuje v niektorých aspektoch ako málo efektívna a z hľadiska komfortu bývania obyvateľov 
(ktorý spĺňajú všetky podmienky uvedené v zásadách) aj problematická. V praxi dochádza k situáciám, kedy je 
v lokalite riadne vybudovaná komunikácia vrátane verejného osvetlenia, bývajú tam rodiny spĺňajúce podmienky 
zásad avšak nie je naplnená podmienka bodu 2., pretože iný súkromný investor skúpil stavebné pozemky avšak 
na nich nevykonáva žiadnu činnosť. Tento stav pretrváva alebo môže pretrvávať aj niekoľko rokov. Občania sa 
tak aj napriek svojej snahe nedostanú k uspokojeniu svojich potrieb na komfortné bývanie. V neposlednom rade 
je potrebné prihliadať aj na prevenciu v oblasti kriminality a dopravnú-bezpečnostnú situáciu v danej lokalite.

Iným príkladom sú lokality (napr, Anna Majer, Pľúca) kde investor vybudoval komunikácie vrátane verejného 
osvetlenia, tieto boli stavebným úradom skolaudované - avšak nedokázal naplniť podmienku uvedenú v bode 2. 
zásad, preto nebol zjeho strany iniciovaný proces odovzdávania majetku do vlastníctva obce. S odstupom času 
niekoľkých rokov bola lokalita dostavaná ale technická infraštruktúra na verejnom osvetlení bola vplyvom 
rôznych činností poškodená avšak investor daný problém nerieši (z rôznych dôvodov - majetkových, osobných 
sporov, nevyrovnaných pohľadávok medzi sebou a pod.). Obec sa dostáva do situácie, keď nemôže rozpočtovať 
opravu z vlastných zdrojov, vymáhanie takej opravy je právne otázne, zdĺhavé a v neposlednom rade obec 
nepreberie poškodené komunikácie a verejné osvetlenie. Obdobný problém je samozrejme tiež údržba ciest 
v zimnom období,

Návrhom novely zásad - prijatím bodu 12. - príde k výraznému zlepšeniu situácie tak pre investorov ako aj pre 
obec vo vzťahu k preberaniu a správe majetku. Obec bude môcť spätne prevziať niektoré lokality (samozrejme 
sa splnenia všetkých ostatných podmienok zásad) a zabezpečiť občanom požadovaný komfort bývania. Za 
účelom „motivácie" občana k prihláseniu sa na trvalý pobyt môže neskôr-obec prijať napr. „regulatív 
o podmienkach prevádzky verejného osvetlenia".

Návrh úpravy Zásad prerokovala per roliam aj KROM (vzhľadom na situáciu Covid-19).

Rozprava:

J.Grujbárová uviedla, že úmysel pôvodného uznesenia bol, aby obec nebola zbytočne zaťažovaná nákladmi 
v rozpočte na správu komunikácií a VO v nových častiach, kde nie sú prihlásení obyvatelia na trvalý pobyt, 
Vzhľadom k tomu, čo bolo uvedené v dôvodovej správe, prax ukázala aj neseriózny postup niektorých 
developérov, čo viedlo k tomu, že najmä VO zostávalo dlho nefunkčné. Lehota uvedená v Zásadách - 12 
mesiacov je zodpovedajúca a zaručuje, že preberaný majetok by mal mať požadované parametre. Obec si 
následne určí podmienky prevádzky týchto zariadení.

I.Húska sa chce poďakovať za doriešenie tohto postupu, pretože obyvatelia boli v začarovanom kruhu medzi 
obcou adevelopérom
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Uznesenie č. 126

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., 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, ý/: 0

K bodu 8. Zmluva na právne služby s firmou JUDr. Juraj Lamačka, PhD,, advokát Mlynské nivy 58,821
05 Bratislava:
Obec Miloslavov rokovala s advokátom JUDr. Jurajom Lamačkom, PhD. ohľadom spolupráce - poskytovania 
právnych služieb.Tieto činnosti vykonávala pre obec AK MATOSS LAW FIRM s.r.o., ale zmluva sa ukončuje. 
JUDr. Juraj Lamačka, PhD. bude poskytovať obci Miloslavov právne služby od 1.11.2020 najmä v stavebných 
konaniach, priestupkoch a vymáhaní pohľadávok, kde obec Miloslavov potrebuje právnu pomoc. Zmluva sa bude 
uzatvárať na dobu určitú, a to 4 roky, mesačný paušál 650 EUR.
Rozprava:

L.Falbová - v rámci rokovaní s advokátom sa dohodla úprava sumy nákladov na cestu do Miloslavova, alebo 
na súd alebo iné miesto poskytovania právnych služieb v rámci okresu Senec a Bratislava - na 20 EUR , ale len 
v prípade, že boli vykázané všetky hodiny v rámci paušálu.

Uznesenie č. 127

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., 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, ý/: 0

K bodu 9. Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, Bratislava - pozemok parc.č. 439/130 a 480/541;
Dňa 18.09.2020 písomne požiadala spoločnosť Ismont, s.r.o., Strojárenská 1C, Trnava 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.
Návrh zmluvy bol schválený na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov 1.10.2020, avšak 
z dôvodu nesprávne uvedeného čísla parcely v návrhu uznesenia zo strany predkladateľa je potrebné vykonať 
nápravu, a to novým uznesením, v ktorom budú správne uvedené parcely v uznesení, konkrétne pare. č. 
480/541 a pare. č. 439/130. Súčasne sa navrhuje zrušenie pôvodného uznesenia č. 109, v zmysle Rokovanie 
poriadku OZ Miloslavov.
Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. SU-1128/2018/Ra zo dňa 2.11.2018, právoplatné 18.04.2019 
a následne bolo vydané stavebné povolenie č. SU-2128-1578/2020/Ra zo dňa 16.03.2020, právoplatné 
20.04.2020,
Spoločnosť Ismont, s.r.o. má uvedené parcely č. 480/541 a 439/130, k.ú. Miloslavov v nájme za účelom 
napojenia inžinierskych sietí, konkrétne VN vedenia a NN vedenia na základe nájomnej zmluvy č.l-Mil-NZ/2019 
schválenej OZ obce Miloslavov unesením č. 141 zo dňa 5.12.2019.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
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Uznesenie č. 128

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 0

Uznesenie č. 129

Hlasovanie:

za: 7 - Ing, Renáta Bačová, LL.M., 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, ý/: 0

K bodu 10. Nájomná zmluva pre stavbu: “Technická infraštruktúra Obec Miloslavov, Lokalita RZ 20/VI“
- LT Invest, s.r.o.;
R.Bačová uviedla dôvodovú správu k návrhu: dňa 08.09.2020 obdržala obec Miloslavov žiadosť od investora: 
LT INVEST, s. r. o., so sídlom Alžbetin Dvor 1452, 900 42 Miloslavov, IČO: 51 002 566, zastúpená konateľom 
Ing. Tomášom Elexhauserom na dočasný nájom pozemkov vo vlastníctve obce Miloslavov uvedených na liste 
vlastníctva č. 440, dotknuté parcely:
- pozemku parcely registra „C“, p. č. 148/17 k. ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 5482 m2;
- pozemku parcely registra „C“, p, č, 148/113 k. ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 17 m2
- pozemku parcely registra „C“, p. č. 125 k. ú. Miloslavov, druh pozemku ~ Zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2428 m2;
za účelom zrealizovania stavby „Technická infraštruktúra obce Miloslavov, Lokalita RZ„20A/ľ - úsek ulice 
Slnečná, úsek ul. K Jazeru, úsek ulice Platanová. Cieľom je vybudovať vybudovanie verejného vodovodu SO.02 
a verejnej kanalizácie SO.03 podľa projektovej dokumentácie spracovateľa Pozemné stavby development s.r.o. 
Uvedenou stavbou dôjde k prepojeniu vodovodu v lokalite Anna majer (RZ 20) s vodovodom na Slnečnej ulici. 
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.

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

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 130

Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M. Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek 
proti: 0
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zdržal sa: 1 - JUDr. Lucia Falbová 
neprítomný/á,í, ý/: 0

K bodu 11. Návrh na použitie rezervného fondu na zabezpečenie vykurovania priestorov
Remeselného dvora v Miloslavove:
R.Bačová uviedla dôvodovú správu: Obec Miloslavov v predchádzajúcom období realizovala sanáciu vlhnutia 
obvodových múrov Remeselného dvora, Hlavná ulica 397/28; v budove však absentuje vykurovanie, ktoré bolo 
doposiaľ v zimných mesiacoch realizované rôznymi alternatívnymi telesami (teplovzdušný ventilátor, elektrický 
ventilátor), ktoré vzhľadom na spôsob ich využitia nespĺňali požadovaný účel, priestory neboli dostatočne 
vyhrievané a odvíhčované, Po vykonanej analýze možnosti zabezpečenia trvalého spôsobu dokurovania 
priestorov remeselného dvora pristúpila obec k ekonomicky najvýhodnejšiemu variantnému riešeniu, a to 
inštalácii klimatizačnej jednotky - odvlhčovania Gree Abmer nástennej jednotky s DC invertorovou reguláciou 
a prípravou na inverznú prevádzku - režim tepelného čerpadla (v prechodnom a zimnom období je možné 
priestor efektívne dokurovať).

Obec inštaláciu zariadenia realizovala po predchádzajúcich konzultáciách so spoločnosťou MOVYS a.s,, 
Piesočná 7, 821 04 Bratislava. Celková výška investície vrátane dodania jednotky, inštalačných prác, montáže, 
potrebných stavebných úprav (vykonanie prierazu 1,2 m hrubej obvodovej steny, odvod kondenzátu, elektrický 
prípoj z rozvádzača k miestu osadenia jednotky) predstavuje sumu do 3 100,00 Eur.

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 rekonštrukciu 
a stavebné úpravy z prostriedkov rezervného fondu obce v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy č. 583/2004 Z. z. a v zmysle čl. II bod. (2) písm. a) 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:

260 275,54 Eur 
3 100,00 Eur

257 175,54 Eur

Rozprava
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 131

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., 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, ý/: 0

K bodu 12. Návrh na použitie rezervného fondu na rekonštrukciu kúrenia v Materskej škôlke
Miloslavov, Lipový park 193/1;
R.Bačová uviedla dôvodovú správu k návrhu: Existujúci plynový kotol (r. v. 2010) v MŠ Miloslavov 
v predchádzajúcom období vykazoval častú poruchovosť a vyžadoval si viacero servisných zásahov. Posledná 
oprava v mesiaci január 2020 si vyžiadala investíciu 590,00 Eur, Po vykonanej revízií v mesiaci október servisný 
technik konštatoval, že ďalší bezproblémový chod zariadenia vyžaduje výmenu niektorých vnútorných 
komponentov, čo by si v konečnom výsledku aj s prácou vyžiadalo ďalšiu investíciu. Podľa vyjadrenia servisného 
technika sa ukazujú ďalšie investície ako nerentabilné a odporúčal obci zariadenie vymeniť.
So žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky bola oslovená spoločnosť Viessmann, s.r.o. Celkové odhadované 
náklady na výmenu plynového kotla vrátane potrebného inštalačného materiálu a práce predstavujú sumu 
4 678,80 Eur.
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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, ktorý znie: „Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na 
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd 
spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté 
príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva 
použiť prostriedky rezervného fondu“. A v zmysle čl. 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:

257 175,54 Eur 
4 678,80 Eur

252 496,74 Eur

Rozprava
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 132

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., 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, ý/: 0

K bodu 13. Vianočné poukážky pre seniorov;
Obec každoročne prispieva seniorom s trvalým pobytom v obci Miloslavov na nákup v prevádzkach potravín 
v obci formou poukážky v roku 2019 to bola suma 20 €. V roku 2020 je zatiaľ počet trvalo prihlásených seniorov, 
ktorí sa dožijú do 31.12.2020 veku 65 rokov 336. V rámci opatrení Covid-19 obdržali títo seniori už poukážky na 
nákup liekov/ vitamínov v lekárni vo výške 10,00 EUR

Rozprava
L.Falbová - sociálna komisia sa nemohla zísť, ale odporúča schváliť navrhovanú sumu 20 EUR.

Uznesenie č. 133

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., 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, ý/: 0

K bodu 14. Návrh na doplnenie redakčnej rady Spravodajcu obce Miloslavov:
J.Grujbárová uviedla, že uznesením č.24/2017 zo dňa 2.3.2017 bola ustanovená redakčná rada Spravodajcu 
obce Miloslavov. Jeden z členov - Ing. Eva Cibuľová ukončila svoje pôsobenie na úrade a o prácu pri príprave 
spravodajcu prejavili záujem dvaja noví kandidáti - členka komisie pre školstvo a kultúru Mgr. Martina Vane
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a vedúca ŠKD a členka Rady školy Mgr. Soňa Slavkayová, Obe kandidátky majú skúsenosti s redakčnou 
prácou. Navrhuje doplnenie redakčnej rady Spravodajcu o tieto dve nové členky.

Rozprava
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 134

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., 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, ý/: 0

K bodu 15. Rôzne
Obci Miloslavov bola dňa 15.1.2020 doručená žiadosť o dotáciu od Kiímo Dance štúdio o.z. na výšku dotácie 
2 000,00 Eur spolu so všetkými dokumentmi a žiadosť cirkevného zboru ECAV Dunajská Lužná na výšku 
dotácie 3 750,00 Eur. Podľa VZN č.3/2009 boli tieto žiadosti posúdené v Komisii pre kultúru a školstvo. Na 
základe odporúčania Komisie kultúry a školstva obec Miloslavov dáva na vedomie, že obom žiadostiam 
odporúča vyhovieť vo výške dotácie 665 Eur/na každú. Táto výška je podľa VZN 3/2009 v kompetencií starostu 
obce, prostriedky sú rozpočtované v rozpočte na rok 2020, preto sú uvedené zmluvy predložené na vedomie. 

Uznesenie č.135

Hlasovanie:

za: 7 - Ing. Renáta Bačová, LL.M,, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Ing. Martín Majerech, Milan Matušek 
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 0

K bodu 16. Interpelácie poslancov:
J.Grujbárová požiadala starostu o informáciu ohľadom zabezpečenia celoplošného testovania v obci.
Starosta: tento týždeň bol veľmi ťažký - okrem zabezpečovania materiálu, OPP, a ostatných vecí bolo treba 
zabezpečiť odberné miesta, personál a pod. Ďakuje MUDr. Lipovskému za veľkú pomoc a poskytnutie jeho novej 
ambulancie na testovanie, Všetky odberové miesta sú prístupné v exteriéri, V spolupráci s MUDr, Lipovským je 
zabezpečený zdravotnícky personál pre 3 miesta, ešte čakáme na prísun ďalších zdravotníkov - pomáhajú nám 
v tom aj vojaci. Toto je zatiaľ kritické miesto celej akcie. Najneskôr zajtra bude zverejnený manuál, označené 
odberové miesta a podrobnejšie informácie.
L.Falbová - je ešte niečo, čo potrebuje obec doriešiť {okrem zdravotníkov) - Starosta: logisticky je všetko 

vyriešené - zajtra o 18.00 bude pretestovanie všetkých dobrovoľníkov a personálu - tam by v prípade 
pozitívnych testov mohol vzniknúť problém.
I.Húska - ďakuje starostovi a M.Sitiarovi za zvládnutie celého procesu, mrzia ho správy z FB, kde niektorí si už 
robia posmech z celej akcie - verí, že všetko sa zvládne v plnej miere.
Starosta poďakoval aj poslancom za pomoc pri príprave podkladov a materiálov na tohto zasadnutie OZ.
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K bodu 17. Diskusia;
L.Falbová - tento týždeň sa zúčastnili spolu so starostom konania ohľadom prepravnej služby OMAPO , o.z. - 
obec má záujem v tejto zmluve pokračovali aj v ďalšom období - toto je aj stanovisko komisie; bude sa pracovat 
na znení návrhu zmluvy.
T.Cabalová - pripravuje sa 100 ročnica obce (oslavy na mesiac jún 2021) - rieši sa program, publikácie 
a ďalšie sprievodné akcie, prvé informácie budú predstavené v Spravodajcovi.
J.Grujbárová - pripravuje sa Vianočné číslo Spravodajcu - dúfa, že sa všetko stihne v termíne.

K bodu 18. Záver

Overovatelia:
Ing.Tatiana Cabalová, PhD 
Ivan Húska
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