Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2020
konaného dňa 10.12.2020 o 17.30 hodine

Prítomní:
Posíanci: Ing, Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
Neprítomný/í, á/:

Milan Baďanský, starosta obce, Ing. Renáta Bačova, LL.M. JUDr. Lucia Faibová, Ivan

Húska
Ďalší prítomný/i, á:
Verejnosť:

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
Návrh finančného rozpočtu na rok 2021;
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021;
Zmluva o zverení majetku Obce Miloslavov do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Miloslavov;
Zmluva o odplatnom prevode
pozemku a stavebných objektov medzi Obcou Miloslavov, so sídlom
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948 na strane kupujúceho a spoločnosťou: RTP
01 s.r.o., so sídlom: Záhorského 42, 831 03 Bratislava, IČO: 47 590 742 na strane predávajúceho;

7.

Zmluva o odplatnom prevode miestnej komunikácie a verejného osvetlenia Bazová ulica medzi Obcou
Miloslavov, so sídlom Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948 na strane kupujúceho
a pani Violou Cyprichovou, Hlavná ulica 65/106, 900 42 Miloslavov na starne predávajúceho;
Použitie rezervného fondu na bežné výdavky;
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
Protest prokurátora k VZN č.3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov;
Rôzne;
Interpelácie poslancov;
Diskusia;
Záver;

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

Rokovanie OZ otvorila poslankyňa Ing. Jarmila Grujbárová, poverená starostom. Privítala všetkých prítomných
a ospravedlnila starostu a poslancov z neprítomnosti na rokovaní OZ.
Ing. Jarmila Grujbárová (ďalej len „predsedajúca“) konštatovala, že počet prítomných poslancov sú 4 a OZ je
uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice a uznesení:

Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Milan Matušek

Návrhová komisia:

Ing. Martin Majerech

Zapisovateľ:

Ing. Jarmila Grujbárová

Predsedajúca predložila poslancom návrh na úpravu programu rokovania - a to vypustenie bodov 7. - 9. .
z programu dnešného rokovania OZ, Tieto body budú zaradené podľa pripravenosti na program nasledujúceho
zasadnutia OZ. Ostatné body programu sa prečíslujú.
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Uznesenie č. 153

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
Návrh finančného rozpočtu na rok 2021;
Pián kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021;
Zmluva o zverení majetku Obce Miloslavov do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Miloslavov;
Zmluva o odplatnom prevode
pozemku a stavebných objektov medzi Obcou Miloslavov, so sídlom
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948 na strane kupujúceho a spoločnosťou: RTP
01 s.r.o., so sídlom: Záhorského 42,831 03 Bratislava, IČO: 47 590 742 na strane predávajúceho;

7.
8.
9.
10.
11.

Protest prokurátora k VZN č.3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov;
Rôzne;
Interpelácie poslancov;
Diskusia;
Záver;

K bodu 2.
Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové
informácie:
Príjem z podielových daní k 30.11.2020 je vo výške 1 254 tis. EUR, čo je nad úroveň rozpočtu tohto príjmu na
rok 2020 (rozpočet: 1 456 646,00 EUR) a ešte očakávame príjem daní za mesiac december 2020 vo výške cca
100 tis. EUR, Na účtoch obce je stav finančných prostriedkov k 8.12.2020 vo výške 2 196 tis. EUR., z toho
neviazané finančné prostriedky sú vo výške 211 tis. EUR. V rámci viazaných prostriedkov obec disponuje
prostriedkami vo výške 1 990 tis, EUR, ktoré sú alokované na projekty obce - výstavbu pavilónu základnej
školy, prístavbu obecnému úradu a pod.. V rámci bežných výdavkov sú v sume 211 tis. zahrnuté aj refundované
prostriedky za náklady na hygienické opatrenia voči Covid 19 a testovanie vo výške takmer 29 tis. EUR,
prostriedky zo sociálnej poisťovne - vratka vo výške 28 tis. EUR a príspevok z úradu práce na mzdy
zamestnancov MŠ vo výške 67 tis. EUR,
Dlh obce bude k 31.12.2020 predstavovať výšku 412 tis. EUR, je doňho zahrnutý aj bezúročný úver zo štátneho
rozpočtu vo výške 76 tis. EUR na bežné výdavky obce.
Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k 4.12.2020 podľa vyrúbených rozhodnutí vo výške 335 tis.
v Alžbetinom Dvore a 520 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo
výške 312 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 griíom v ZOR a na projektovú dokumentáciu pre zastávky SAD a chodníky.
Čerpanie rozpočtu k 4.12.2020 - bežné výdavky sú čerpané na 77,86 %, v sume 2 479 tis. EUR, výdavky

celkom sú vo výške 2 981 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 64,24 % k rozpočtu na rok 2020. Príjmy celkom sú
naplnené vo výške 91,18 % k rozpočtu, v sume 4 231 tis. EUR, z toho bežné príjmy sú v sume 3 551 tis. EUR,
teda 97,46 % k rozpočtu.
Rozprava:
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M,Majerech - máme informáciu o pomere dlhu obce k bežným príjmom? Predsedajúca uviedla, že táto
informácia sa v podkladoch nenachádza, % bude mierne vyššie oproti minulému mesiacu vzhľadom na prijatý
úver vo výške 76 tis. EUR.
Uznesenie č. 154
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska

K bodu 3. Návrh finančného rozpočtu na rok 2021;
Návrh rozpočtu obce je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 5995 870,40 EUR, to znamená,
že je nulový rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií).
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 4 542 650,40 EUR.
Bežné výdavky vo výške 3 370 676,40 EUR
Kapitálové príjmy vo výške 153 120,00 EUR
Kapitálové výdavky vo výške 2 541 894,00 EUR.
Finančné operácie príjmové sú vo výške 1 300 100,00 Eur
Finančné operácie výdavkové sú 83 300,00 EUR - tieto výdavky budú kryté z bežných príjmov na splátky úverov.
Rozpočet je zostavený v súlade s Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č.
2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008),
Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012).
K návrhu rozpočtu na rok 2021, ktorý bol riadne vyvesený na úradnej tabuli, neprišli žiadne pripomienky od
verejnosti.
Programový rozpočet obce Miloslavov na rok 2021 s komentárom je prílohou návrhu rozpočtu na rok 2021.
Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet novej rozpočtovej organizácie obce, a to Základnej školy:
bežné výdavky sú vo výške 1 194 098,00 EUR a zahŕňajú výdavky na program 32 Základná škola vo výške
1 022 000,00 EUR a na program 33 Školský klub vo výške 172 098,00 EUR.
Programový rozpočet obce na rok 2021:
návrh rozpočet
Program
2021 v EUR
11
Výkon funkcie starostu
85 312,50
12
Výkon funkcie prednostu
39 266,25
13
Vnútorné a vonkajšie kontroly
24 887,50
14
Obecné zastupiteľstvo
9 777,20
15
Financie obce
110 840,00

16
17
1

Strategické plánovanie
Investičný rozvoj obce
Plánovanie, manažment a
kontrola

21
22

Činnosť obecného úradu
Činnosť stavebného úradu

23

Činnosť hospodárskej správy

24
25

Zberný dvor a odpadové hosp.
Partner pošta

26

Informovanie

40 000,00
2 501 894,00

2 811 977,45

295
92
161
322
40

697,50
505,00
820,00
331,50
852,50

11 278,50
3

28
2

Cintoríny
Voľby, referendá, sčítanie
Služby občanom

31

Materská škola

32
33

34

Základná škola
Školský klub
Školská jedáleň

3

Vzdelávanie

27

3 150,00
0,00
927 635,00

455 688,00
1 022 000,00
172 098,00

143 572,50
1 793 358,50

41

Komunitné centrum

11 299,50

42

Sociálna podpora

65 160,00

43

Podpora seniorov

13 120,00

44
4

Podpora bývania

5 310,00
94 889,50

Sociálne služby

5

Kultúrny dom
Remeselný Dvor
Šport a relaxácia
Kultúrne, spoločenské a športové
podujatia
Kultúra a šport

61
62

Komunikácie
Verejná zeleň

63

Verejné osvetlenie

6

Prostredie pre život

51
52
53

54

Výdaje
spolu

14 300,00
5 604,00

74 414,00
87 600,00

181 918,00
94 941,95

38 050,00
53 100,00
186 091,95

Sumár za všetky programy

5 995 870,40

Rozprava:

Hlavný kontrolór obce zaslal poslancom stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022- 2023,
vypracované v zmysle § 10 zákona č, 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko návrh rozpočtov obce Miloslavov a Základnej školy na roky 2021 až
2023 a navrhnutá výška jednotlivých častí návrhu rozpočtu, sú zostavené v zmysle dotknutých právnych
predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce a v súlade s uzatvorenými zmluvami, tak poslancom obecného
zastupiteľstva odporúča
a) schváliť návrh rozpočtu na rok 2021 a
b) zobrať na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023.
J.Grujbárová uviedla, že KROM rokovala o rozpočte na rok 2021 podrobne podľa jednotlivých programov na
svojom zasadnutí dňa 30.11.2020, pričom odporúča OZ rozpočet obce a aj rozpočtovej organizácie Základná
škola schváliť. KROM sa osobitne podrobne zaoberala programom 16 Strategické plánovanie a 17 Investičný
rozvoj obce, kde sú rozpočtované náklady na spracovanie územného plánu obce, projektové dokumentácie
rôzneho stupňa pre jednotlivé projekty obce, výstavba pavilónu základnej školy, prístavba a rekonštrukcia
obecného úradu, výstavba materskej školy v miestnej časti Miloslavov, investície do ciest, zástaviek a chodnikov
v obci. Takisto sa podrobne preberal program 2 Služby občanom z dôvodu vysokých výdavkov na nakladanie
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s odpadmi (322 tis. EUR), čo nie je ani z % kryté príjmami z výberu poplatku. Tomuto programu sa bude
KROM venovať v roku 2021 intenzívnejšie a bude hľadať možnosti optimalizácie výdavkov.
Uznesenie č. 155

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

K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021:
Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór predkladá plán
kontrolnej činnosti na obdobie od 01. 01.2021 do 30.06.2021:

1. Kontrola vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite
2. Ostatné kontroly
Kontrola:

a)

zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobode informácií a zákona - o verejnom
obstarávaní;

b)

správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu;

c)

správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných prostriedkov Európskej únie v súlade s
dotknutou legislatívou a nariadeniami Európskej únie;

d)

dodržania postupu pri prevodoch majetku obce;

e)

vývoja dlhu obce;

f)

výberu dane z nehnuteľností a poplatku;

g)

dodržania postupu pri žiadostiach o poskytnutie informácií;

h)

evidencie a vybavovania sťažností a petícií;

í)

návrhov zmlúv predkladaných obecnému zastupiteľstvu;

j)

plnenia uznesení obecného zastupiteľstva;

k)

plnenia úloh stanovených v zápisniciach z obecného zastupiteľstva;

l)

vykonaná na základe oprávnených požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Iná činnosť
Dokument bol riadne vyvesený na úradnej tabuli, neprišli k nemu žiadne pripomienky verejnosti.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
Uznesenie č. 156
Hlasovanie:

za: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - ing. Renáta Bačová, LL.M., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska
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K bodu 5.
Zmluva o zverení majetku Obce Miloslavov do správy rozpočtovej organizácie Základná
škola Miloslavov;

Obecné zastupiteľstvo Miloslavov na svojom zasadnutí 29,10.2020 zriadilo uznesením č. 122 rozpočtovú
organizáciu Základná škola, sídlo Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov s dátumom zriadenia 1,1.2021 ako
samostatný právny subjekt.
V zmysle VZN 1/2020 - Zásady hospodárenia s majetkom Obce Miloslavov Článok Vil - Správa majetku obce a
v súlade s § 6a zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverenie majetku obce do
správy podlieha schvaľovaciemu procesu a na zverenie majetku do správy je potrebná zmluva o zverení
majetku, ktorej súčasťou je protokol o odovzdaní a prevzatí majetku. Prílohy protokolu budú doplnené po
uzavretí účtovného obdobia a po prebehnutí dokladovej inventarizácie.
Rozprava:

J.Grujbárová uviedla, že návrhom zmluvy a protokolu s prílohami sa zaoberala KROM dňa 30.11.2020, ktorá
odporúčala do návrhu zapracovať pripomienky právničky obce a následne OZ schváliť predložený návrh.
Uznesenie č. 157

Hlasovanie:

za: 4 - ing. Tatiana Cabalová, PhD., ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M,, JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska
K bodu 6.
Zmluva o odplatnom prevode pozemku a stavebných objektov medzi Obcou Miloslavov, so
sídlom Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948 na strane kupujúceho
a spoločnosťou: RTP 01 s.r.o., so sídlom: Záborského 42, 831 03 Bratislava, IČO: 47 590 742 na strane
predávajúceho;

Spoločnosť RTP 01 s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava, požiadala dňa 14.05.2020 obec Miloslavov,
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, o prevzatie pozemkov, dopravných komunikácií a spevnených
plôch v lokalite RZ 5 do vlastníctva obce Miloslavov podľa Zásad preberania.
Predmetom preberania je pozemok pare. reg. „C“ KN č. 469/359 o výmere 3370 m2. Stavebný objekt SO 01 Dopravné komunikácie a spevnené plochy, stavby „Dopravné komunikácie a inžinierske siete pre IBV - Alžbetin
Dvor,, - obytná zóna RZ.
Za obec Miloslavov ako nadobúdateľa skontrolovali skutkový stav Mgr. Martin Sitiar a Ing. Mária Boháčová. Za
prevádzajúceho - spoločnosť RTP 01 s.r.o.- sa preberacieho konania zúčastnili Ing. árch. Barbora Drgoňová
a Ing. Bakoš. Stav miestnych komunikácií, ktoré má obec Miloslavov prevziať sú vo vyhovujúcom stave,
nedostatky, ktoré boli zaevidované, prevádzajúci odstránil.
Sú splnené všetky podmienky v súlade so zásadami preberania v danom čase a preto sa odporúča Obecnému
zastupiteľstvu obce Miloslavov odsúhlasiť prevzatie pozemkov, dopravných komunikácií a spevnených plôch
v lokalite RZ 5 do vlastníctva obce Miloslavov
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
Uznesenie č. 158

Hlasovanie:

za: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
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zdržal sa; O
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska
K bodu 7.

Protest prokurátora k VZN č.3/201S o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov;

Dňa 29.10.2020 bolo obci doručený protest prokurátora proti VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci.
Právnička obce JUDr.Gašková si protest detailne preštudovala a odporúča OZ vyhovieť protestu prokurátora
a poveriť príslušnú komisiu vypracovaním nového VZN. Súčasne je potrebné informovať prokurátorku o prijatých
opatreniach.
Rozprava;

J.Grujbárová uviedla, že protestom prokurátora sa zaoberala KROM 30.11.2020 a odporúča OZ príslušné VZN
zrušiť a začať pracovať na návrhu nového VZN, Námietky prokurátorky sa týkali hlavne skutočnosti, že niektoré
povinností sú upravené v iných VZN {odpady), obec nemôže ukladať povinnosti vo vzťahu k parkovaniu na
zelení, chodníkoch a pod, keďže to upravuje cestný zákona, takisto nemôže ukladať povinnosti vlastníkom
pozemkov (v prípade zaburinenia a pod), kedže to má riešiť Okresný úrad a takisto nemôže ukladať povinnosti
vo vzťahu k obmedzeniu hlučnej činnosti počas dní pracovného pokoja.
M.Majerech - zámerom komisie a OZ bolo upraviť niektoré veci, na ktoré sa verejnosť pravidelne sťažuje prokurátorka nám svojimi pripomienkami len potvrdila, že kompetencia obce v tejto oblasti je veľmi malá.
M.Matušek - VZN sa teda dá upraviť o jej pripomienky - otázka je, či bude potom spĺňať to, čo obyvatelia
žiadali.
T.Cabalová - má teda vôbec zmysel vydávať nové VZN? J.Grujbárová uviedla, že spolu s právničkou obce sa
KROm a komisia verejného poriadku musia podrobnejšie pozrieť na pripomienky k jednotlivým ustanoveniam
VZN a v prípade, že to bude mať zmysel, predložia ho na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 159

Hlasovanie:

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

K bodu 8. Rôzne

1, Oprava výtlkov a krajníc na Lesnej ulici
Obecný úrad predkladá návrh na opravu výtlkov a poškodených častí krajníc Lesnej ulice - a to spevnením
krajov vozovky. Situácia na poškodených úsekoch si vyžaduje opravu ešte pred zimou, aby sa zabezpečila
funkčnosť do doby plánovanej kompletnej rekonštrukcie. Za uvedeným účelom OÚ požiadal spoločnosť LZ STAV s.r.o. so sídlom Alžbetin Dvor 705, 900 42 Miloslavov, IČO: 45399166, DIČ: 2022971258, IČ DPH:

SK2022971258 o vypracovanie cenovej ponuky, táto bola doručená na sumu 5588,68 Eur s DPH. Cenu je však
možné vzhľadom na rozsah opravy určiť len orientačne, preto sa navrhuje obecnému zastupiteľstvu schváliť
sumu na rekonštrukciu do 7000 Eur s DPH. Obec disponuje v rozpočte finančnými prostriedkami na rok 2020 rozpočtový účet 635006 určený na opravy, údržbu ciest, chodníkov a parkovísk sumou 19 600 Eur, Čiastočná
oprava Lesnej ulice sa bude v súlade so zákonom realizovať priamym zadaním pre spoločnosť LZ - STAV s.r.o.
so sídlom Alžbetin Dvor, 900 42 Miloslavov, IČO: 45399166.
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Rozprava:
M. Majerech - je to určite oprávnená požiadavka a treba ju zrealizovať. Možno bude potrebné ešte viackrát
zasiahnuť takouto čiastkou opravou, kým sa vybavia všetky povolenia na celkovú rekonštrukciu.
Uznesenie č, 160
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., JUDr. Lucia Faibová, Ivan Húska

Zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy - doplnenie
uznesenia č. 53/2020 a schválenie novej Zmluvy o budúcej zmluve o nájme nebytových
priestorov spracovanej podľa pripomienok zo stanoviska RUVZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Miloslavov schválilo 30.4.2020 uznesením č. 53/2020 zriadenie elokovaného
pracoviska pre Súkromnú základnú umeleckú školu Ružová dolina 29 a dňa 25.06.2020 prijalo uznesenie č. 77,
ktorým schválilo zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov s touto SZUŠ.
Po zaslaní všetkých podkladov na MŠ SR a na základe doručeného stanoviska RUVZ zo dňa 4.9.2020 bolo
SZUŠ odporučené, aby sa upravila Zmluva o budúcej zmluve z dôvodu potreby presného vymedzenia predmetu
nájmu a uznesenie OZ č. 53/2020 aby sa doplnilo o názov zriaďovateľa SZUŠ.
Na základe týchto pokynov bol spracovaný návrh na schválenie:
a. doplnenia UZN 53/2020 o názov zriaďovateľa SZUŠ
b. novej Zmluvy o budúcej zmluve o nájme, ktorou sa súčasne zruší pôvodná Zmluva o budúcej zmluve o nájme
nebytových priestorov z 10.8.2020.
Rozprava:
2.

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 161
Hlasovanie:
za: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., JUDr. Lucia Faibová, Ivan Húska

3.

Darovacia zmluva- JZ Pharma, s.r.o.

JZ Pharma, s.r.o. poskytlo vecný dar (1 ks basketbalový kôš značky Street court), ktorý je predmetom
darovacej zmluvy. Obdarovaný použije dar v areáli ZŠ pre potreby ZŠ Miloslavov a dar s vďakou prijíma.
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 162

Hlasovanie:
za: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

s

zdržal sa: O
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska

K bodu 9. Interpelácie poslancov;
K bodu 10. Diskusia;
K bodu 11. Záver
Predsedajúca poďakovala v závere všetkým - starostovi, pracovníkom obecnému úradu, poslancom, členom
komisií, dobrovoľníkom, MUDr. Lipovskému a jeho tímu, DHZ, ŠK a všetkým aktívnym obyvateľom obce za
prácu pre obec v tomto roku.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.15 hodine.

Zapísal/(a): Ing. Jarmila Grujbárová

Ing. Jarmila Grujbárová

poverená vedením OZ

Overovatelia:

Ing. Tatiana Cabalová, PhD.

Milan Matušek
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