
Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2020 

konaného dňa 03.12.2020 o 17.30 hodine

Prítomní:
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/: Milan Baďanský, starosta obce
Ďalší prítomný/i, á: JUDr. Mário Vane, LL.M , hlavný kontrolór, Mgr. Martin Sitiar, obecný úrad

Verejnosť: nebola prítomná, z priebehu zasadnutia sa vyhotovil zvukový záznam

Návrh programu:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. VZN č.1/2020 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov;
4. VZN č.2/2020 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a 
čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole;

5. VZN č.3/2020 o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie;
6. VZN č.4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
7. VZN č.5/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v Miloslavove;
8. Zmluva o súčinnosti medzi OZ OMAPO, Dunajská Lužná a Obcou Miloslavov - sociálny taxík;
9. Nájomná zmluva medzi Železnice SR a Obcou Miloslavov na prenájom pozemkov s právom stavby;
10. Objednávka na spracovanie žiadostí na podporu činností formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods, 1 

písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov;

11. Návrh na použitie rezervného fondu na nákup ochranných prostriedkov ;
12. Zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov, vymenovanie a zaradenie na funkciu veliteľa 

dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov;
13. Žiadosť o zníženie nájmu Viera Jašurová- Verona, Slnečná 129/45, 900 43 Kalinkovo, IČO: 35436085;
14. Zásady odmeňovania poslancov;
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 otvorila zástupkyňa starostu Ing. Renáta Bačova, LL.M.. Privítala všetkých prítomných 
a ospravedlnila starostu z neprítomnosti na rokovaní OZ z dôvodu choroby.
Zástupkyňa starostu Ing. Renáta Bačova, LL.M. konštatovala, že počet prítomných poslancov je 7 a OZje 
uznášania schopné.

Overovatelia zápisnice a uznesení: Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ivan Húska
Návrhová komisia: Ing. Martin Majerech, JUDr. Lucia Falbová
Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová
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Uznesenie č. 136

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/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. VZN č.1/2020 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov;
4. VZN č.2/2020 - o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriadovatefskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov 
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole;

5. VZN č.3/2020 o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie;
6. VZN č.4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
7. VZN č.5/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v Miloslavove;
8. Zmluva o súčinnosti medzi OZ OMAPO, Dunajská Lužná a Obcou Miloslavov - sociálny taxík;
9. Nájomná zmluva medzi Železnice SR a Obcou Miloslavov na prenájom pozemkov s právom stavby;
10. Objednávka na spracovanie žiadostí na podporu činností formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 

písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov;

11. Návrh na použitie rezervného fondu na nákup ochranných prostriedkov;
12. Zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov, vymenovanie a zaradenie na funkciu veliteľa 

dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov;
13. Žiadosť o zníženie nájmu Viera Jašurová - Verona, Slnečná 129/45,900 43 Kalinkovo, IČO: 35436085;
14. Zásady odmeňovania poslancov;
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. Na základe vyjadrení OU dopĺňa 
poskytnuté písomné informácie - k uzneseniu č. 125/2020 sa pripravuje technický list na realizáciu, 127/2020 - 
zmluva s JUDr. Lamačkom podpísaná a zverejnená, zmluva so ZSE, a.s. je v riešení - uznesenie 129/2020. 

Rozprava: Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 137

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 3. VZN č. 1/2020 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov:
Návrh nových Zásad hospodárenia s majetkom obce je precizovaným a upraveným znením v súčasnosti 
platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, Návrh odzrkadľuje reálne potreby vyplývajúce z finančných 
procesov obce a prispôsobuje sa ustálenej rozhodovacej praxi súdov v oblasti nakladania s verejnými financiami 
a verejným majetkom v samospráve. Na rozdiel od súčasnej verzie zásad sa v návrhu okrem úprav postupov a 
finančných limitov dopĺňa definícia finančných operácii a iných úkonov majetkovej povahy. Účelom prijatia 
návrhu má byť najmä transparentné a procesné plynulé nakladanie s majetkom obce. Predmetný návrh prešiel 
rozsiahlym pripomienkovým konaním medzi členmi komisie rozvoja obce Miloslavov, zamestnancami obecného 
úradu, hlavným kontrolórom obce a zároveň bol zverejnený po dobu 15 dní (od 20.10,2020 do 04.11.2020) na 
verejné pripomienkové konanie. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky verejnosti. KROM odporúča 
poslancom obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov finálny návrh prijať.
Rozprava:

Hlavný kontrolór predniesol k návrhu predloženého VZN svoje súhlasné stanovisko.
J.Grujbárová: KROM návrh prerokovala záverečne na svojom zasadnutí dňa 30.11.2020 a odporúča schváliť 
predložený návrh VZN s jedným pozmeňujúcim návrhom:
V čl, IX bod 9.3 Zásad sa suma 3500,00 EUR vr. DPH upravuje na sumu 1700,00 EUR vr. DPH.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu KROM prednesenom poslankyňou J.Grujbárovou:

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

Pozmeňujúci návrh bol schválený.

Uznesenie č. 138

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 4. VZN č. 2/2020 ■ o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných
nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole:
Právnička obce JUDr. Gašková upozornila obec na potrebu úpravy VZN č, 2/2019 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, 
o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. Do 31.12.2020 platí právna úprava § 28 ods, 5 Školského zákona: „výšku 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením". A preto znenie, vakom ho má obec 
formulované v aktuálnom VZN je v súlade so zákonom, a to do 31.12,2020.
S účinnosťou od 01.01.2021 ale už platí nová právna úprava § 28 ods. 5 Školského zákona: „Výšku mesačného 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec 
všeobecne záväzným nariadením; tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do 
materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci." Z tohto 
dôvodu je potrebné VZN zosúladiť v tejto časti so zákonom účinným od 1.1.2021.
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Čo sa týka školského klubu, tu určenie výšky príspevku ostáva po 01.01.2021 rovnaké ako doteraz: § 114 ods. 6 
Školského zákona: „výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 
určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom“.

Materskú školu navštevuje v školskom roku 2020/2021 - 173 detí, za ktoré platia rodičia detí poplatky 
nasledovne:

Počet
detí

VZN
2/2019 Suma/mesiac

Suma/10
mesiacov

Návrh 
45,00 €

Návrh 
50,00 €

74 predškoláci 0 0 0 0
2 30,00 € 60,00 € 600,00 €

78 40,00 € 3 120,00 € 31 200,00 €
14 70,00 € 980,00 € 9 800,00 €
5 100,00 € 500,00 € 5 000,00 €

99 4 660,00 € 46 600,00 € 44 550,00 € 49 500,00 €

Rozdiel nový/starý príspevok ■2 050,00 € 2 900,00 €

K vyvesenému návrh VZN, kde bola suma príspevku upravená na 45,00 EUR neprišli žiadne pripomienky od 
obyvateľov. Vyhodnotenie pripomienok sa realizovalo na zasadnutí KROM dňa 30.11.2020.

Rozprava:

J.Grujbárová: členovia KROM na základe prepočtu nákladov na MŠ a poplatkov rodičov podľa pôvodného VZN 
navrhujú úpravu sumy na 1 dieťa jednotne vo výške 50,00 EUR z dôvodu celkovo zvýšených nákladov na bežnú 
prevádzku MŠ a dopadov pandémie Covid 19. KROM požiadala predsedníčku KROM o prednesenie 
pozmeňujúceho návrhu na zasadnutí OZ dňa 3.12.2020.

Návrh KROM: úprava sumy v článku II, odstavec 1) návrhu VZV na sumu 50 EUR/meslac.

I.Húska - vzhľadom na momentálny stav sa zdá, že ide o istý kompromis, súhlasí so sumou 50,00 EUR.

M.Majerech - nadväzuje na prednesené návrhy - vzhľadom k tomu, že pri sume 45,00 EUR sa nedostáva obec 
v príjmoch na úroveň roku 2020 a vzhľadom na zvýšené náklady spojené s prevádzkou MŠ súhlasí so sumou 
50,00 EUR

Hlavný kontrolór - suma odzrkadľuje aspoň čiastočne zvýšené náklady na prevádzku MŠ

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu KROM prednesenom poslankyňou J.Grujbárovou:

suma v článku II, odstavec 1) návrhu VZV sa upravuje na sumu 50 EUR/mesiac.

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

Pozmeňujúci návrh bol schválený.

Uznesenie č. 139

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 5. VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na
stravovanie;
Pôvodné VZN č. 1/2016 o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie, 
ktoré bolo prijaté uznesením 52/2016 dňa 28.04.2016 by sa malo pravidelne prehodnocovať v časti rozpätí súm 
rozhodujúcich pre určenie príspevku obce - napr, aj z dôvodu valorizácie dôchodkov na jednotlivé roky.
Od roku 2016 došlo podľa údajov zo Sociálnej poisťovne k nárastu starobných aj invalidných dôchodkov 
v priemere od 37,3-43,6 EUR.
Do nového znenia VZN sa preto navrhol nárast sumy dôchodku rozhodujúcej o určeni výšky príspevku, ďalej sú 
doplnení invalidní dôchodcovi a ŤZP ako oprávnené osoby a upravili sa kritériá pre jednoznačnejšie 
posudzovanie a určenie dôvodov, kedy majú oprávnené osoby nárok na príspevok zo strany poskytovateľa. 
Návrh VZN prešiel diskusiou v sociálnej komisii a KROM, kde bolo dňa 30.11.2020 aj vyhodnotenie 
pripomienkového konania. K návrhu VZV neprišli zo strany obyvateľov žiadne pripomienky,

Rozprava:
L.Falbová - za sociálnu komisiu uvádza, že VZN sa upravovalo tak, aby bolo spravodlivé voči všetkým skupinám 
ľudí.
J.Grujbárová - KROM odporúča OZ schváliť predložený návrh VZN.

Uznesenie č. 140

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 6. VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady;
Všeobecne záväzným nariadením sa zavádzajú na území obce Miloslavov miestne dane a ukladá 
poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v súlade so zákonom 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov.
V zverejnenom návrhu boli vykonané tieto úpravy oproti pôvodnému VZN:
§ 6, sadzba dane zo stavieb ods. (1)
a) 0,300 eura za každý aj začatý m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 

hlavnú stavbu , ■ zvýšenie o 0,100 eura
b) 0,300 eura za každý aj začatý m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu, ■ zvýšenie o 0,100 eura

c) 1,000 eura za každý aj začatý m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
d) 0,600 eura za každý aj začatý m2 za samostatne stojace garáže,
e) 0,600 eura za každý aj začatý m2 za stavby hromadných garáží;
f) 0,600 eura za každý aj začatý m2za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou;
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g) 2,500 eura za každý aj začatý m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
■ zvýšenie o 0,500 eura

h) 2,500 eura za každý aj začatý m2 stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, ■ zvýšenie o 0,500 eura

i) 1,000 eura za každý aj začatý m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách a.) až h.),
§ 7, sadzba dane z bytov

a) 0,500 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu; - zvýšenie o 0,050 eura
b) 0,500 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru; ■ zvýšenie o 0,050 eura
c) 2,000 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru slúžiaceho na

podnikanie;; - zvýšenie o 0,100 eura

§ 19, sadzba poplatku za nakladanie s odpadmi a jeho množstevný zber

(1) Pre poplatníkov uvedených v § 77 zákona je zavedený množstvový zber odpadu s určenou sadzbou 
poplatku 0,023 eura/1 liter alebo 1dm3/1 vývoz pri frekvencii vývozu 1x za dva týždne (26 vývozov za 
rok) pri použití zberných nádob o obsahu 110,120 a 240 litrov a kontajnera o obsahu 1100 litrov, 
zvýšenie o 0,002 eura

Následne bola upravená tabuľka v § 20 podľa veľkosti nádob.

§ 22, zníženie, alebo oslobodenie od miestneho poplatku

(1) Obec v odôvodnených prípadoch, na základe podanej písomnej žiadosti, môže žiadateľovi miestny 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rozhodnutím znížiť alebo odpustiť v prípadoch 
ak je fyzická:

a) v hmotnej núdzi,
b) starší ako 65 rokov - zvýšenie vekovej hranice zo 62 rokov - novelizáciou zákona bola 

umožnená úpravu tejto hranice, je na úrovni oslobodenia pri miestnych daniach
c) s ťažkým zdravotným postihnutím,
d) držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
e) držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
f) prevažne, alebo úplne bezvládni

V stanovenej lehote k návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky občanov,
Vyhodnotenie boio vykonané v komisii KROM 30.11.2020.:
V priebehu vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli obce poslanci OZ upozornili obecný úrad, že 
v legislatívnom procese v NRSR je novela zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorou sa upravuje paragrafové znenie pri 
oslobodzovaní dôchodcov v prípade, že dovŕšia vek 62 a viac, podľa toho ako je schválená veková 
hranica vo VZN obce. Tieto osoby, oslobodzované od poplatku nemusia predkladať čiastkové priznanie 
a žiadať o oslobodenie, v zmysle zákona je automatické, Komisia preto navrhuje vypustiť
z predkladaného VZN z § 8 ods. 2 a 3.

Rozprava:
J.Grujbárová: Obec Miloslavov neupravovala miestne dane a poplatky v uplynulom roku, ako väčšina miest 
a obcí (napr, z dôvodu zavedenia separovaného zberu BRKO), preto na základe analýzy skutočných výdavkov 
za rok 2020 a potrieb obce na rok 2021 bolo potrebné pristúpiť k úprave miestnych daní a poplatku. Takisto sa 
vykonalo aj porovnanie miestnych daní a poplatkov s okolitými obcami.
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Vo vzťahu k poplatku za nakladanie so zmesových komunálnym odpadom, BRKO, triedeného odpadu 
a ostatných zložiek odpadu vr, činností zberného dvora obec v roku 2019 neupravovala zvýšenie poplatkov 
z dôvodu, že neboli známe najmä náklady na nakladanie s BRKO zo záhrad. Zavedenie tohto zberu v obci 
znamenalo v tomto roku zvýšenie nákladov na nakladanie s odpadmi o 60 000,00 EUR { zvoz a uskladnenie ). 
Od roku 2021 bude obec povinná zabezpečiť aj zavedenie zberu BRKO - kuchynského odpadu z domácnosti ~ 
momentálne prebieha výberové konanie a rozhodovanie o spôsobe, akým sa to bude zabezpečovať - suma na 
takýto zber takisto nie je zohľadnená vo výške poplatku za nakladanie s odpadmi. Návrh poplatku v predloženom 
VZN za nakladanie s odpadom - zvýšenie zo sumy 0,021 Eur/I na 0,023 EUR/ liter je nedostatočný, pretože 
nereflektuje tieto zvýšené náklady. Len priame náklady na zber a uskladnenie odpadu od poplatníkov 
predstavujú sumu 200 tis. Eur ročne. Z tohto dôvodu - na čiastočnú kompenzáciu výdavkov obce na nakladanie 
s odpadmi - navrhuje KROM po diskusii a prepočte zvýšiť tento poplatok na 0,030 Eur/liter.
KROM bude v roku 2021 priebežne sledovať náklady na nakladanie s odpadmi a prevádzku zberného dvora 
a v spolupráci s obecným úradom bude hľadať riešenia na zefektívnenie/zníženie nákladov obce na odpady, aby 
obec a poplatníci koncom roku 2021 nemuseli čeliť ďalšiemu zvýšeniu poplatkov,
KROM odporúča OZ schváliť predložený návrh VZN s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi:

a) zvýšenie poplatku za nakladanie s odpadmi na sumu 0,030 EUR/liter;
b) vypustenie ods. 2 a 3 z § 8 návrhu VZN.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu KROM č,1 prednesenom poslankyňou J.Grujbárovou:

Z § 8 návrhu VZN sa vypúšťajú odseky 2. a 3.

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

Pozmeňujúci návrh č. 1 bol schválený.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu KROM č.2 prednesenom poslankyňou J.Grujbárovou:

Sadzba poplatku uvedená v § 19 ods. 1 návrhu VZN sa upravuje zo sumy 0,023 eur/11 na sumu 0,030 
eur/11.

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

Pozmeňujúci návrh č. 2 bol schválený.

I.Húska - t.j, ak pri vývoze napr. stavebného odpadu zoberieme aj vrece s plastami na zberný dvor - za to obec 
platí ? - áno, za takýto plast, keďže nie je odvezený od dverí poplatníka, ale zo zberného dvora musí obec platiť.

Hlavný kontrolór - zberný dvor bol financovaný z . fondov EU, treba pozrieť podmienky na obmedzenie príjmu 
odpadu od občanov z iných obcí. Zvýšenie poplatku nie je ani pri návrhu 0,030 Eur /1 zďaleka na najvyššiu 
hodnotu, ktorá je vo výške 0,053 eur/l. Treba podporovať dôslednejšiu separáciu odpadu - tým sa znižujú 
náklady na nakladanie s odpadom a takisto to má aj dopad na životné prostredie.

Uznesenie č. 141

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
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proti: 0 
zdržal sa: 0 
neprítomný/á,í, ý/: 0

K bodu 7. VZN č. 5/2020 ■ Prevádzkový poriadok pohrebísk v Miloslavove;

V roku 2016 obdržala obec k pôvodnému Prevádzkovému poriadku pohrebísk protest prokurátora a preto bolo 
prijaté uznesenie č. 175/2016, ktorým bolo VZN č. 4/2011 zrušené. Následne od 14.12.2016 starosta podpísal 
Cenový výmer č. 1/2016, ktorým obec zabezpečovala vyberanie nájmov a iných poplatkov na cintorínoch v obci.

Prevádzkovateľ pohrebiska požiadal obec opätovne o schválenie Prevádzkového poriadku pohrebísk v OZ, 
pretože mu to vyplýva z § 17, odst.5, písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Prevádzkový poriadok 
predložený prevádzkovateľom pohrebísk obce Miloslavov - Ladislav Striž, Pohrebná služba, Trojičné námestie 
12, Bratislava, IČO: 34332197 bol dopracovaný a zverejnený formou VZN na pripomienkovanie.

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 5/2020 bolo v KROM dňa 30.11.2020, k návrhu VZN neprišli žiadne 
pripomienky.

Rozprava:
L,Falbová - aké boli dôvody napadnutia zo strany prokurátora? J.Grujbárová - nemám ich k dispozícii, ale 
obecný úrad pri jeho príprave zohľadnil pripomienky prokurátora.
J.Grujbárová: KROM sa oboznámila s návrhom VZN, pozrela si aj cenníky niektorých obcí v okolí a odporúča 
OZ schváliť predložený návrh VZN bez pripomienok.
Uznesenie c. 142

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 o súčinnosti medzi OZ OMAPO, Dunajská Lužná a Obcou Miloslavov - sociálny taxík:
Obec Miloslavov predkladá na schválenie Zmluvu o súčinnosti s občianskym združením OMAPO o.z., 
ktorá prevádzkuje sociálny taxík, na roky 2021-2024, Zmluva bola prerokovaná p. JUDr, Luciou 
Falbovou, predsedníčkou Sociálnej komisie.
Príloha č.1 - návrh na finančné príspevky bude aktualizovaný podľa počtu obyvateľov začiatkom 
januára 2021.

Rozprava:

L,Falbová - zúčastnili sme sa rokovania aj s ostatnými obcami - naše pripomienky boli do zmluvy zapracované, 
táto služba je pre obyvateľov potrebná, zapracovaná je do nej požiadavka na zvýšenie z dôvodu inflácie.

Uznesenie č. 143

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

s



zdržal sa: O 
neprítomný/áj, ý/: 0

K bodu 9. Nájomná zmluva medzi Železnice SR a Obcou Miloslavov na prenájom pozemkov s právom
stavby;
Železnice SR - Odbor správy majetku Trnava, RP HM Bratislava na základe vykonanej kontroly majetku 
v katastrálnom území obce Miloslavov, zistil nesúlad medzi vybudovanou stavbou a projektovou dokumentáciou 
stavby: „Spevnené a nespevnené plochy pri železničnej stanici Miloslavov" a vydaným stanoviskom 
Generálneho riaditeľstva Bratislava, odbor expertízy.
Na základe vyššie uvedeného je potrebné schváliť návrh novej nájomnej zmluvy ŽSR s právom stavby, kde je 
uložená povinnosť nájomcu obce Miloslavov predložiť v určenej lehote dodatočné stavebné povolenie stavby. 
ŽSR predložilo Nájomnú zmluvu s právom stavby č. 837628xxx-2-2020-NZsPS na stavbu: „Spevnené 
a nespevnené plochy pri železničnej stanici Miloslavov", postavenej na pozemkoch reg. C KN pare. č. 183/1, 
399/1 a 399/33 nasledovne:

a) asfaltová cesta na časti pozemku reg. C KN pare. č. 399/33 o výmere 140 m2,

b) asfaltová plocha parkoviska na časti pozemku reg. C KN pare. č. 399/1 o výmere 60 m2 a na časti 
pozemku reg. C KN pare. č. 399/33 o výmere 766 m2,

c) nespevnená plocha prístupovej cesty na časti pozemku reg. C KN pare. č. 399/1 o výmere 30 m2, na
časti pozemku reg. C KN pare. č. 399/33 o výmere 60 m2 a na časti pozemku reg. C KN pare. č. 183/1 o výmere
1.083 m2,

d) nespevnená plocha na pozdĺžne parkovanie na častí pozemku reg. C KN pare. č. 399/1 o výmere 98,3
m2, na častí pozemku reg. C KN pare. č. 399/33 o výmere 1,5 m2 a na časti pozemku reg. C KN pare. č. 183/1
o výmere 153,2 m2,

e) dva kusy hybridných solárno-veterných lámp na časti pozemku reg. C KN pare. č, 183/1 o celkovej 
výmere 2 m2

Celková výmera Predmetu nájmu je 2.394 m2
Na predmetné parcely je uzatvorená nájomná zmluva a dodatok k zmluve - Nájomná zmluva č. 837628071-8- 
2015-NZP zo dňa 17.12.2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20,03.2019, ktorých platnosť a účinnosť zaniká dňom 
predošlým ku dňu nadobudnutia účinnosti schvaľovanej zmluvy.

Rozprava:

Uznesenie č. 144

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. Objednávka na spracovanie žiadostí na podporu činností formou dotácie na rok 2021 podľa
§ 4 ods. 1 písm. aj až c) zákona č. 587/2004 Z, z, o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
Obec Miloslavov má záujem o dobudovanie technickej infraštruktúry na Záhradnej ulici ( vr. Kysuckej ulice) - 
stavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Na webovej stránke Environmentálneho fondu boli
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zverejnené Špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť podpory B: Ochrana a využívanie vôd - a do 
15.12,2020 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie.
Na základe týchto informácií Obec Miloslavov spracovala Výzvu na predloženie ponúk v rámci zadávania 
zákazky s nízkou hodnotou na „Spracovanie žiadostí na podporu činností formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 
ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov".
Ponuky od jednotlivých uchádzačov boli doručené a vyhodnotené trojčlennou komisiou. Úspešným uchádzačom 
je spoločnosť EUFC SKs.r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 47 256 125. Táto spoločnosť dodá 
službu v súlade s predloženou cenovou ponukou, na základe ktorej je vytvorený návrh objednávky.
OZ sa predkladá na schválenie objednávka na túto službu v celkovej výške 8400,00 EUR vr.DPH.

Rozprava:
M. Majerech - odmena sa skladá z dvoch častí - za spracovanie a podanie žiadosti 1200 EUR vr.DPH, odmena 
pri schválení dotácie 7200,00 EUR vr. DPH.
J.Grujbárová - KROM odporúča objednávku schváliť.

Uznesenie č. 145

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 11, Návrh na použitie rezervného fondu na nákup ochranných prostriedkov ;
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 665 z 18. októbra 2020 schválila v bode A, návrh na prípravu 
a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia 
COVJD-19 v čase núdzového stavu, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 31.10, - 1.11. 2020. Zároveň starostom obcí 
a primátorom miest uložila povinnosť plniť na svojom území úlohy vyžadované orgánmi štátnej správy 
v súvislosti s prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na 
prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu.
Na základe uvedených skutočností Krízový štáb obce Miloslavov na svojom zasadnutí dňa 27. 10. 2020 určil 
koordinátorov pre zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva na území obce Miloslavov a zároveň ich 
poveril zabezpečím a vyčlenením dostatočného množstva síl a prostriedkov pre úspešné vykonanie uložených 
úloh.
V rámci materiálno-technického zabezpečenia akcie boli zakúpené ochranné, hygienické a dezinfekčné 
prostriedky v sume 4 782,60 Eur.
Zmeny pravidiel používania rezervného fondu, kapitálových príjmov a návratných zdrojov financovania sa 
uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021.

Zákon 67/2020 Z. z. rieši nielen financovanie obcí v čase pandémie, ale aj následne v období, ktoré po pandémii 
nastane a ktoré bude poznačené poklesom výnosu podielovej dane z príjmov fyzických osôb pre obce a to v § 
36 ods,2: “Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31, decembra 2021 na základe 
rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy 
a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu."

Stav rezervného fondu pred použitím prostriedkov: 

Použitie prostriedkov z rezervného fondu:

Zostatok rezervného fondu po použití prostriedkov:

239 172,32 Eur 

4 782, 60 Eur

234 389,72 Eur

10



Rozprava
J.Grujbárová - KROM odporúča 02 schváliť použitie Rezervného fondu v zmysle predloženého návrhu.

Uznesenie č. 146

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: O
zdržal sa: O
neprítomný/á,í, ý/: O

K bodu 12. Zriadenie dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov, vymenovanie a zaradenie na
funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov;
V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné 
orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj d'aišie svoje orgány a 
útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
V zmysle § 33 ods. 1 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov Obec zriadi 
na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávaním záchranných prác dobrovoľný hasičský zbor 
obce.
\f zmysle § 15 ods. 2 písm. b) zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je 
obec povinná, okrem iného Zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na likvidáciu požiarov a vykonávanie 
záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho 
materíá/no-technické vybavenie.
Podrobnosti o zriaďovaní dobrovoľného hasičského zboru obce, o kategóriách dobrovoľných hasičských zborov 
obce, postupe pri určovaní počtu členov dobrovoľného hasičského zboru obce a o materiálno-technickom 
vybavení dobrovoľného hasičského zboru obce upravuje Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských 
jednotkách v znení neskorších predpisov.
V zmysle § 33 ods. 4. Zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov veliteľa 
dobrovoľného hasičského zboru obce vymenúva a odvoláva obec. Obecnému zastupiteľstvu sa navrhuje preto 
vymenovať a zaradiť na funkciu veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov Ing. Andreja 
Karpinského, narodený 19. 6. 1989, trvalé bytom Slovinky 534, 053 40 Slovinky, ktorý spĺňa predpoklady 
odbornej spôsobilosti podľa § 40 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
a § 24 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách čo doložil 
Osvedčením o odbornej spôsobilosti č, p.: SŠPO-374/2017 vydané dňa 14. 3. 2018 v Žiline, platné do 14. 3. 
2023.

Rozprava: Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
Uznesenie č. 147

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/áj, ý/: 0

K bodu 13. Žiadosť o zníženie nájmu Viera Jašurová - Verona, Slnečná 129/45, 900 43 Kalinkovo, IČO:
35436085;
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Dňa 25.11.2020 obdržala obec žiadosť zapísanú pod záznamom 10587/2020 od Viera Jašurová - Verona, 
Slnečná 129/45, 900 43 Kalinkovo, IČO: 35436085 o zníženie nájmu za prenájom budovy so súpisným číslo 
1369, postavenej na p.č. 275/17, kú. Miloslavov, ktorú ma danú do nájmu podľa Zmluvy o nájme zo dňa 
6.5.2015 a podľa ČI, III Nájomné tejto zmluvy, je dohodnutá výška nájmu za nehnuteľnosť 200,- eur za mesiac, 
Žiadosť je odôvodnená nariadením Ministerstva vnútra a krízového štábu vydaním opatrení od 15.10.2020 
v súvislosti s pandémiou COVID 19, týkajúcich sa prevádzok verejného stravovania, v čase od 26.10.-8.11.2020 
bola prevádzka úplne uzatvorená a v súčasnosti funguje, ale denné tržby sú minimálne.

Rozprava
J.Grujbárová uviedla, že KROM navrhuje využiť dotačnú schému MH SR podľa zákona č. 155/2020 Z.z., ktorá 
bude platiť aj pre druhú vlnu pandémie. V tejto etape KROM navrhuje odsúhlasiť dohodu o zľave 50 % z nájmu 
na mesiace november a december. Dohoda o zľave bude súčasne aj podkladom pre podanie žiadosti o dotáciu 
po zverejnení žiadosti. J.Grujbárová uviedla, že navrhuje OZ poskytnutie zľavy od 15.10.2020 do konca roku - 
z dôvodu, aby obdobie sťaženého využívania potom bolo rovnaké ako bude prepočet v schéme MH SR.
I.Húska súhlasí s návrhom - bufet slúži športovcom a obyvateľom obce, súhlasí s využitím dotačného systému, 
aj keď je to s oneskorením pre podnikateľov.

Uznesenie č. 148

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. Zásady odmeňovania poslancov;
V pôsobnosti obecného zastupiteľstva je podľa §11 ods. 4 písm. k) zákona č, 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov je schvaľovanie zásad odmeňovania poslancov a členov komisii pri obecnom 
zastupiteľstve.
Ostatné Zásady odmeňovania boli schválené uznesením OZ č.47/2017 zo dňa 27.4.2017 s účinnosťou od 
1.5.2017.
Vzhľadom na prijaté novely zákona č, 369/1990 Zb. je potrebné do zásad upraviť limit výšky odmien poslancov a 
členov komisií a súčasne vzhľadom na náročnosť výkonu funkcie poslancov sa navrhuje aj úprava výšky 
odmeny poslancov za prácu pre obec a účasť na zasadnutiach OZ. V platných zásadách je určená odmena vo 
výške 40,00 EUR /1 zasadnutie s jej krátením za ospravedlnenú neúčasť a nepriznanie za neospravedlnenú 
neúčasť.
Prehľad výšky odmien poslancov OZ v okolitých obciach bol pre poslancov spracovaný podľa dostupných údajov 
z webových stránok:

Rozprava
I.Húska - predkladá návrh na úpravu odmien zo sumy 40,00 EUR/1 zasadnutie na 80,00 EUR/1 zasadnutie - 
nikto sem nešiel zo zištných dôvodov a ani z finančných - posledné roky sa však táto suma neupravovala a jej 
dnešná výška nezodpovedá zodpovednosti a ani času stráveného na prípravu na OZ a rokovanie komisií. 
Venujem sa každému OZ minimálne 3-4 hodiny na naštudovanie podkladov, následne hodiny trávime v rôznych 
komisiách, venujeme sa projektom, píšeme príspevky do spravodajcu obce a veľa iného. Nežiadame ani výšku 
zákonného nároku na odmenu, ktorá by mohla v stovkách eur, ale aspoň jej úpravu na štandardnú výšku - ako 
napr. v okolitých obciach.
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J.Grujbárová uviedla, že KROM na svojom zasadnutí konštatovala, že ide o právomoc poslancov OZ. KROM 
podporuje úpravu poslaneckých odmien a navrhuje aj doplnenie odmeny za aktívne predsedníctvo/členstvo 
v komisii pre poslancov v sume podľa uváženia poslancov.
M.Majerech - súhlasí s návrhom odmeny vo výške 80,00 EUR.

Následne OZ rozhodlo o úprave výšky odmien takto:

odmena podľa § 2 ods. 1 písm a) Zásad : 80,00 EUR

odmena podľa § 2 ods. 1 písm b) Zásad: 25,00 EUR (vyhotovovanie zápisnice)

odmena podľa § 4 ods, 4 Zásad: 10,00 EUR (predsedníctvo v komisii)

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

Uznesenie č. 149

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/áj, ý/: 0

K bodu 15. Rôzne
1. Domax Slovakia s.r.o. poskytlo obci vecný dar - 2 ks germicídnych žiaričov PROLUX GM30WA, ktoré 

sú predmetom darovacej zmluvy v nasledovnej špecifikácií: Obdarovaný použije predmetné žiariče 
primárne pre účely škôl v obci Miloslavov. Obec s vďakou dar prijíma.

Uznesenie č. 150

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

2, Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí dňa 7, 3. 2019 schválilo uznesením č. 
22/2019 podanie projektu s názvom „Multifunkčné ihrisko s osvetlením" v rámci výzvy Úradu Vlády SR 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019. Obec 
bola úspešná a získala g raní vo výške 38 000 €. Podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie (výkaz, 
výmer) bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky na dielo vo výške 55 488,85 EUR bez DPH, t.j. 
66 586,62 s DPH, predpokladaná finančná spoluúčasť obce vo výške 28 586,62 € s DPH.

Po ukončenom verejnom obstarávaní bol vybraný uchádzač SPORTER s.r.o., so sídlom 
Esterházyovcov 1595/16, 92401 Galanta s návrhom na plnenie kritérií vo výške 48 047,81 € s DPH.
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Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2020 uznesením č. 79 zobralo na vedomie 
výsledok verejného obstarávania a zároveň schválilo predloženú zmluvu o dielo so spoločnosťou 
SPORTER s.r.o. s cenou za dielo vo výške 48 047, 81 EUR s DPH.

V procese výstavby diela bola zistená stavebným dozorom nezhoda v dodaných prvkoch vrchnej stavby 
(mantinelový systém, ktorý nebol dodaný a inštalovaný v súlade s podmienkami verejného 
obstarávania). Na základe uvedeného bola so spoločnosťou SPORTER s.r.o. ukončená spolupráca 
odstúpením od zmluvy zo dňa 29. 9. 2020 a zároveň bola dodávateľovi vyplatená suma vo výške 
26 158,53 EUR za spodnú časť diela, ktorá bola v zhode s podmienkami verejného obstarávania.

Dňa 15. 10. 2020 bola zverejnená nová výzva na predkladanie ponúk na dostavbu multifunkčného 
ihriska s prípustnosťou ekvivalentného riešenia spĺňajúceho minimálne požadované parametre. 
Hodnotiacim kritériom bola d’aiej cena. Dňa 12. 11. 2020 boli obstarávateľom vyhodnotené ponuky - 
úspešným uchádzačom bola spoločnosť SPORTER s.r.o. Uchádzač splnil podmienky účasti, funkčné 
a technické požiadavky na predmet zákazky a predložil ponuku s najnižšou cenou 20 893, 94 EUR 
s DPH.

Vzhľadom k tomu, že obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25. 6. 2020 už schválilo zmluvu 
o dielo k predmetnej stavbe, nová zmluva o dielo totožná obsahom a neprišlo k navýšeniu finančného 
plnenia, starosta obce Miloslavov uzavrel svojim podpisom s vybraným uchádzačom novú zmluvu 
o dielo dňa 24.11.2020 na sumu 20 893, 94 EUR s DPH.

Zmluvu o dielo, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk ako aj výkaz a výmer sa predkladá obecnému 
zastupiteľstvu na vedomie.

M.Sitiar- projekt je pred ukončením, všetky úpravy sa konzultovali na riadiacom orgáne, do konca roku 
ho chceme vyúčtovať
Hl.kontrolór - i keď postup môže pôsobiť neštandardne, pretože zákazku znovu získala pôvodná 
spoločnosť, VO prebehlo v súlade so zákonom a výkon samotných prác takisto,

Uznesenie č. 151

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

3. OZ dňa 27.08.2020 schválilo Uznesenie č. 89, ktorým schválilo zámer a realizáciu dostavby strechy 
základnej školy, podkrovné priestory - pozemok pare. č. 219/3, kat. úz. Miloslavov v predpokladanej 
cene 106 000 EUR s DPH; návrh zmluvy na realizáciu diela s cenou určenou verejným obstarávaním; a 
požiadalo obecný úrad zabezpečiť proces verejného obstarávania diela.
Z dôvodu, že návrh zmluvy na realizáciu diela s cenou určenou verejným obstarávaním bol schválený 
v tomto uznesení, OZ sa predkladá podpísaná zmluva a informácia o výsledku hodnotenia ponúk. 
Ponuková cena z VO bola nižšia o cca 10 tis. EUR - a to vo výške 95536,80 EUR s DPH - víťaz 
súťaže: KREATOR ATELIER s.r.o.

Uznesenie č. 152

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
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zdržal sa: O
neprítomný/á,í, ý/: O

K bodu 16. Interpelácie poslancov;
Poslanci nepredložili žiadne.

K bodu 17. Diskusia;
J.Grujbárová informovala o príprave ďalšieho OZ na 10.12.2020 - pozvánka bude zverejnená v piatok 

4.12.2020.

K bodu 18. Záver

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hodine,
Zapísal/{a): Ing. Jarmila Grujbárová

Milan Baďanský 
starosta obce

Overovatelia:
Ing.Tatiana Cabalová, PhD. 

Ivan Húska

i
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