
Zápisnica
z 13.zasadnutia Komisie pre rozvoj obce (KROM), ktoré sa konalo dňa 30.11.2020 o 18:00 hod. 

v zasadačke OÚ

Prítomní:
Členovia KROM: Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Renáta Bačova, LL.M., Mgr. Vladimír Vrana, Mgr. Milada Kováčova, 
Ing. Martin Majerech, Ing, Silvia Rajčányová, Ing. Mária Boháčova 
Ospravedlnení: Ing. Lenka Pliešovská (MD), Peter Čačo, Ing. Pavol Karaba
Ďalší prítomní: JUDr. Mário Vane, LL.M., hlavný kontrolór, Mgr. Martin Sitiar, Kvetoslava Jašurová, obecný úrad, 
Program:

1. Otvorenie, schválenie programu,
2. Vyhodnotenie pripomienkových konaní k:

návrhu VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku v MŠ, ŠKD a ŠJ
návrhu VZN č. 3/2020 o určení finančného príspevku dôchodcom na stravovanie
návrhu VZN č. 4/2020 o miestnych daniach a poplatkoch
návrhu VZN č.5/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebísk 
návrhu VZN č. 1/2020 - Zásady hospodárenia s majetkom obce

3. Návrh rozpočtu na rok 2021
4. Projekty obce - objednávka na dodanie služby - podanie žiadosti na Envirofond na 

vodovod/kanalizáciu Záhradná a na projekt na drvičku odpadov na Zberný dvor Envirofond
5. Žiadosť o zníženie nájmu - V.Jašurová-Verona
6. Zásady odmeňovania poslancov
7. Návrh na použitie prostriedkov RF - na nákup ochranných pomôcok
8. Zmluva o zverení majetku obce do správy základnej škole
9. Rôzne, záver

K bodu 1.

Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie Ing. Grujbárová, ktorá prítomných privítala a otvorila zasadnutie 
komisie. Z celkového počtu členov 9 sú prítomní 7 členovia a komisia je uznášaniaschopná. Prítomní členovia 
KROM sa dohodli, že prerokujú body podľa navrhnutého programu.

K bodu 2.
a) VZN č.2/2020 o určení výšky príspevku v MŠ, ŠKD a ŠJ. V nadväznosti na zmenu zákona je potrebné 

upraviť príspevok rodičov za pobyt dieťaťa v MŠ jednotne - navrhovaná suma je 45,00 EUR/ mesiac / 
dieťa. K VZN neprišli žiadne pripomienky zo strany verejnosti. 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 ( hlasovanie 7-0-0 ) z dôvodu celkovo zvýšených nákladov na bežnú prevádzku MŠ 
a dopadov pandémie Covid 19. KROM žiada predsedníčku KROM o prednesenie pozmeňujúceho návrhu 
na zasadnutí OZ dňa 3.12.2020.

b) VZN č. 3/2020 o určení výšky finančného príspevku dôchodcom na stravovanie - návrh bol spracovaný 
v spolupráci so sociálnou komisiou, bolo upravené posudzovanie súbehu príjmov seniorov za účelom 
zjednodušenia postupov, boli doplnené ŤZP osoby a takisto bola upravená výška príspevku pre osamelo 
žijúce osoby. K VZN neprišli žiadne pripomienky zo strany verejnosti, KROM odporúča OZ schváliť 
predložený návrh VZN.

c) VZN č.4/2020 o miestnych daniach a poplatkoch - úprava dane z nehnuteľnosti za stavby a poplatku za 
TKO. Úprava bola vykonaná na základe analýzy potrieb obce a takisto sa vykonalo aj porovnanie 
s okolitými obcami. Vzhľadom k tomu, že v uplynulom roku sa nerealizovala úprava daní a poplatkov, 
navrhuje sa zvýšenie daní - podľa predloženého návrhu.
Vo vzťahu k poplatku za nakladanie so zmesových komunálnym odpadom, BRKO, triedeného odpadu 
a ostatných zložiek odpadu vr. činnosti zberného dvora obec v roku 2019 neupravovala zvýšenie 
poplatkov z dôvodu, že neboli známe najmä náklady na nakladanie s BRKO so záhrad. Zavedenie tohtol



zberu v obci znamenalo 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 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 zvýšiť tento poplatok na 0,030 Eur/liter (6-0-1 
zdržal sa M.Majerech).
Taktiež bolo potrebné zjednotiť vek pre uplatnenie úľavy na TKO - od 65 rokov ( obdobne ako pri 
daniach).
Pred zverejnením v zbierke zákonov je novela zákona o miestnych poplatkoch v zmysle ktorého seniori 
nad hranicu určenú vo VZN nemusia o poskytnutie úľavy žiadať v prípade dane z nehnuteľnosti - z tohto 
dôvodu sa KROM dohodla na pozmeňujúcom návrhu - a to vypustenia ods. 2 a 3. z § 8 návrhu VZN.
K VZN neprišli žiadne pripomienky zo strany verejnosti.
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.
Žiada predsedníčku KROM o prednesenie pozmeňujúcich návrhov na zasadnutí OZ.

d) VZN č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk - návrh reflektuje nové zákonné úpravy a upravuje 
cenník hrobových miest pre ďalšie obdobie v obci, ktoré bude plynúť od r. 2024. K VZN neprišli žiadne 
pripomienky zo strany verejnosti, KROM odporúča OZ schváliť predložený návrh VZN.

e) VZN č. 1 /2020 Zásady hospodárenie s majetkom obce - návrh už KROM schvaľovala, prešiel rozsiahlym 
interným a aj vereným pripomienkovým konaním. K VZN neprišli žiadne pripomienky zo strany verejnosti, 
KROM odporúča schváliť predložený návrh VZN s jedným pozmeňujúcim návrhom:
Úprava sumy uvedenej včl lX bod 9.3 Zásad z 3500,00 EUR na sumu 1700,00 EUR vr. DPH. 
Pozmeňujúci návrh prednesie predsedníčka KROM na OZ.
Hlavný kontrolór predniesol k návrhom predložených VZN svoje súhlasné stanovisko.

K bodu 3.
Návrh rozpočtu na rok 2021 bol spracovaný a vyvesený na úradnú tabulu - k rozpočtu prebieha verejné 
pripomienkové konanie, ktoré bude vyhodnotené po uplynutí 15 dňovej lehoty po jeho vyvesení.
Príjmy daňové
Podielové dane vo výške 1 458 440 Eur.
Dane za pozemok, stavbu, byt a psa sú vo výške 278 000,00 Eur podľa odhadu pracovníčky daní.
Daň za verejné priestranstvo vo výške 3 700,00 Eur
Poplatok za TKO je vo výške 152 000,00 Eur.
Poplatok za miestny rozvoj je rozpočtovaný vo výške 1 320 000,00 Eur odhadom
Príjmy nedaňové
Celkové nedaňové príjmy sú vo výške 251 210,40 Eur
V príjmoch sú zahrnuté nájmy priestorov v KD AD, KD Miloslava, v ZŠ.
V príjmoch sú zahrnuté nájom za nájomné byty (6 bytov na AD, 4 byty v Miloslave)
V príjmoch je zahrnutý správny poplatok za úkony ako je kolaudačné rozhodnutie, rôzne povolenia - väčšinou sa 
týkajú stavebného úradu.
V príjmoch sú zahrnuté aj správne poplatky za overovanie listín
aj príjem za réžiu v MŠ, ŠKD či réžia ŠJ
Bežné granfcy
V príjmoch je zahrnutá aj predpokladaná čiastka zo štátneho rozpočtu - na jednotlivé prenesené štátne 
kompetencie vo výške 1 079 300,00 Eur.
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Finančné operácie
Vo finančných operáciách je zahrnuté zapojenie z roka 2020 z poplatku za miestny rozvoj vo výške 1 100 000,00 
Eur aj dotácie z MR za ZŠ vo výške 200 000,00 Eur.

Program 1. Plánovanie, manažmet, kontrola celkom: 2 811 977,45 Eur
Podprogram 1.1 Výkon funkcie starostu
Bežné výdavky: 85 312,50 Eur.
Zahŕňajú výdavky na mzdu a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom 
funkcie starostu obce. Podprogram zahŕňa taktiež výdavky na reprezentáciu obce.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur

Podprogram 1.2 Výkon funkcie prednostu
Bežné výdavky: 39 266,25 Eur
Zahŕňajú výdavky na mzdu a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby súvisiace s výkonom 
funkcie prednostu.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.
Podprogram 1.3 Vnútorné a vonkajšie kontroly
Bežné výdavky: 24 877,50 Eur
Vnútorné kontroly zahŕňajú náklady (mzdy, poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby 
súvisiace s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu 
súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, 
aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci.

Vonkajšie kontroly predstavujú audit účtovnej závierky za príslušný rok vykonaný nezávislým audítorom.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 1.4 Obecné zastupiteľstvo
Bežné výdavky: 9 777,20 Eur
Zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, t. j. prípravu materiálov na zasadnutia, 
uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozosielanie a 
umiestnenie na úradnej tabuli, prípadne na web stránke obce. Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove pozostáva zo 7 
poslancov a zahŕňa výdavky na odmeny poslancov obecného zastupiteľstva, poistné, odmeny členom komisie. 
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 1.5 Financie obce
Bežné výdavky: 27 540,00 Eur
Zahŕňa poplatky bankovým inštitúciám spojené s vedením účtov, bežné transfery.
Finančné operácie: 83 300,00 Eur
Splátky istín úverov.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 1.6 Strategické plánovanie
Bežné výdavky: 0,00 Eur
Kapitálové výdavky: 40 000,00 Eur.
Zahŕňa zmeny v územnom pláne č.3 ač.4.

Podprogram 1.7 investičný rozvoj obce
Bežné výdavky: 0,00 Eur
Kapitálové výdavky: 2 501 894,00 Eur.
Zahŕňa investičný zámer obce: vybudovanie cyklochodníka, prístavbu obecného úradu, výstavbu ZŠ, rekonštrukcia 
Lesnej ulice, výstavba telocvične, výstavba MŠ. Niektoré investičné zámery sú financované z poplatku za rozvoj podľa 
možnosti zákona.

Program 2. Služby občanom celkom: 927 635,00 Eur
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Podprogram 2.1 Činnosť obecného úradu
Bežné výdavky: 295 697,50 Eur
Zahŕňajú výdavky na mzdy a poistné, cestovné náhrady, školenia, výdavky na tovary a služby, právne služby 
súvisiace s výkonom obecného úradu.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.
Podprogram 2.2 Činnosť stavebného úradu
Bežné výdavky: 92 505,00 Eur
Zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku 
a územného plánovania. Zahŕňa výdavky súvisiace s fungovaním stavebného úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, 
poplatky, drobný hmotný majetok a pod.).
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.
Podprogram 2.3 Člnn osť h osp odárskej správy
Bežné výdavky: 161 820,00 Eur
Zahŕňa všetky činnosti, ktoré súvisia s výkonom údržby a úpravy obce, verejnej zelene, chodníkov, ciest, mzdy 
a poistné, školenia, pracovné pomôcky, údržba a servis služobných áut.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.
Podprogram 2.4 Zberný dvor a odpadové hospodárstvo
Bežné výdavky: 322 331,50 Eur
Zahŕňa všetky činnosti spojené s odvozom, separovaním uskladnením a likvidáciou tuhého komunálneho odpadu 
a taktiež separovaného odpadu. Tieto služby sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. V obci Miloslavov sa 
separujú nasledovné druhy odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, šatstvo - obuv - hračky, Obec prevádzkuje zberový 
dvor, čím prispieva ku znižovaniu počtu nepovolených skládok, ktoré znehodnocujú životné prostredie. Zahŕňa aj 
mzdy a poistné zamestnancov, školenia, pracovné pomôcky.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.
Podprogram 2.5 Pošta Partner
Bežné výdavky: 40 852,50 Eur
Zahŕňa všetky činnosti spojené s prevádzkou Pošty Partner v Miloslavove ako energie, mzdy a poistné, materiálne 
zabezpečenie.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.6 Informovanie
Bežné výdavky: 11 278,50 Eur
Zahŕňa výdavky na kroniku, miestny rozhlas či vydávanie miestneho časopisu Spravodajca.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.7 Cintoríny
Bežné výdavky: 3 150,00 Eur
Zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domov smútku, výdavky na pohrebné služby, energie v 
domoch smútku, údržbu cintorínov a domov smútku.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 2.8 Voľby, referendá, sčítanie
Bežné výdavky: 0,00 Eur
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Program 3, Vzdelávanie celkom: 1 793 358.50 Eur
Podprogram 3.1 Materská škola
Bežné výdavky: 455 688,00 Eur
Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie služieb v materskej škole 
zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a stravovanie detí v materskej škole. Zahŕňa plánované bežné 
výdavky na mzdy a odvody, tovary, služby, opravu a údržbu budovy.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.
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Podprogram 3.2 Základná škola
Bežné výdavky: 1 022 000,00 Eur
Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom 597/2003 Z.z.o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Financovanie bežných výdavkov 
základnej školy je hradené z dotácie Ministerstva vnútra v rámci prenesených kompetencií v oblasti školstva.
Dotácia je určená na normatívne výdavky (mzdy, odvody, tovary, služby, oprava, údržba budovy) a nenormatívne 
výdavky (učebnice, školy v prírode, lyžiarske výcviky, vzdelávacie poukazy, asistentov žiakov a pod,). Základná 
škola počíta s pokračovaním projektu z fondov EÚ na zabezpečenie inkluzívneho teamu.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.
Podprogram 3.3 Školský klub detí

Bežné výdavky: 172 098,00 Eur
Bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby) v školskom klube detí sú financované z rozpočtu obce na 
základe schváleného VZN a z vlastných príjmov (poplatok ŠKD).
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 3.4 Školská jedáleň
Bežné výdavky: 143 572,50 Eur
V podprograme sú zahrnuté výdavky na činnosť školskej jedálne (mzdy, energie, služby, materiál, údržba, drobný 
hmotný majetok a pod.).
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Program 4. Sociálne služby celkom: 94 889,50 Eur
Podprogram 4.1 Komunitné centrum
Bežné výdavky: 11 299,50 Eur
V rámci tohto podprogramu plánuje obec prevádzkovať Komunitné centrum, ktoré môžu využívať viaceré skupiny 
obyvateľov. Prvé poschodie využíva Rodinné centrum Alžbetka, ktoré organizuje program pre rodičov s deťmi 
(pravidelné stretnutia v herni, cvičenia pre detičky aj mamičky, výučbu angličtiny, besiedky a kultúrne podujatia) 
s hudobnými krúžkami. Prízemie využíva Jednota dôchodcov a je tu umiestnená obecná knižnica. Podzemné podlažie 
využíva klub D.E.P.O. (dôvera, empatia, priateľstvo, ochrana) na vzdelávaciu činnosť a prácu s dorastom a mládežou 
pod záštitou Bratskej jednoty baptistov.

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s údržbou a poistením budovy, výdavky na energie, výdavky obecnej 
knižnice.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 4.2 Sociálna podpora
Bežné výdavky: 65 160,00 Eur
Zahŕňa bežné transfery na OMAPO sociálny taxík a Ružovú záhradu (opatrovanie seniorov). 
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 4.3 Podpora seniorov
Bežné výdavky: 13 120,00 Eur
Zahŕňa výdavky na bežné transfery na podporu seniorov - vianočný príspevok, doprava pre JDS, materiál pre JDS, 
životné jubileum.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 4.4 Podpera bývania
Bežné výdavky: 5 310,00 Eur
Zahŕňa výdavky na splátky úveru zo ŠFRB, splátky úrokov z úveru zo ŠFRB, výdavky na poistné nájomných domov, 
revízie a kontroly, výdavky na energie a vodné stočné, údržba budov. Nájomné vyberané od nájomcov je súčasťou 
príjmovej časti rozpočtu obce a plne pokrýva vyššie uvedené výdavky, ktoré obec vynakladá v súvislosti 
s nájomnými domami.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur
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Program 5. Kultúra a šport celkom: 181 918,00 Eur
Podprogram 5.1 Kultúrny dom
Bežné výdavky: 14 300,00 Eur
Kultúrny dom obce sa využíva prevažne na organizovanie záujmových krúžkov, prevádzkovanie posilňovne 
a poskytovanie služieb občanom prostredníctvom malých podnikateľských prevádzok (cukráreň, kaderníctvo a 
pod.).

V podprograme sú zahrnuté výdavky na správu kultúrneho domu, výdavky na energie, údržbu interiéru, ako aj 
údržbu a poistenie budovy. Výdavky na mzdy a poistenie, výdavky na energie a vodné stočné a výdavky na 
poistenie budovy Eur.
Príjem za prenájom priestorov kultúrneho domu je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. Zahŕňajú výdavky na 
kultúrne akcie a rôzne podujatia pre občanov (Medzinárodný deň detí, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň 
obce, Zápis novonarodených detí, Úcta k starším, rôzne koncerty, družobné projekty, úcta k starším a pod.). 
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 5.2 Remeselný dvor
Bežné výdavky: 5 604,00 Eur
Podprogram zahŕňa prevádzku kultúrnej pamiatky - Remeselného dvora, v ktorom sa nachádza nevšedné múzeum 
vidieckej kultúry a histórie Podunajska. Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, 
údržbu a poistenie budovy Remeselného dvora.
Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a poistenie, výdavky na energie a výdavky na poistenie, údržba budovy. 
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.
Podprogram 5.3 Šport a relaxácia
Bežné výdavky: 74 414,00 Eur
V rámci tohto podprogramu obec prevádzkuje rekreačno-športový areál v ktorom sa nachádza osvetlené futbalové 
ihrisko, tenisové kurty, ihrisko na beach volejbal, ihrisko na nohejbal a taktiež detské ihrisko s pieskoviskom, 
šmykľavkou, hojdačkami a preliezkami, fitness cvičiacimi strojmi. Obec buduje aj nový objekt zónu oddychu
a relaxácie, kde bude vybudované moderné zariadenie pre šport, oddych a reíax pre občanov Miloslavova. 
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie areálu a výdavky na 
športové podujatia a súťaže.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 5.4 Kultúrne, spoločenské a športové podujatia
Bežné výdavky: 87 600,00 Eur
Finančné prostriedky určené na tento podprogram zahŕňajú výdavky na kultúrne akcie a rôzne podujatia pre 
občanov (Medzinárodný deň detí, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň obce, Zápis novonarodených detí, Úcta 
k starším, rôzne koncerty, družobné projekty, úcta k starším a pod.), v r.2021 významnou položkou bude výdavok 
na storočnicu založenia obce a jej sprievodného programu.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Program 6. Prostredie pre život celkom: 186 091,95 Eur
Podprogram 8.1 Komunikácie
Bežné výdavky: 91 941,95 Eur
Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest, chodníkov (pre peších aj cyklistov), parkov, 
zastávok a taktiež montáž dopravného značenia, spomaľovačov a radarov. 
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur.

Podprogram 6.2 Verejná zeleň (parky, Fontána, iné)
Bežné výdavky: 38 050,00 Eur
Podprogram zahŕňa údržbu verejnej zelene v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné 
vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, nákup a výsadbu drevín, stromov a taktiež údržbu detských 
ihrísk. Predpokladané výdavky na podprogram zahŕňajú mzdové výdavky, poistné, výdavky na energie.
Kapitálové výdavky: 0,00 Eur. 6



Podprogram 6,3 Verejné osvetlenie
Bežné výdavky: 53 100,00 Eur
V rámci podprogramu Verejné osvetlenie obec Miloslavov financuje všetky aktivity na zabezpečenie verejného 
osvetlenia na celom území obce, ktoré je vo vlastníctve obce a zabezpečuje a financuje údržbu a prevádzku tohto 
verejného osvetlenia.

Predpokladané výdavky na podprogram zahŕňajú výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia. 

Diskusia:

KROM sa zaoberala najpodrobnejšie podprogramom 17 - Investičné projekty obce,v rámcičoho sa prediskutovali 
všetky navrhované projekty a činnosti na rok 2021.

KROM vyjadrila súhlasné stanovisko s predloženým návrhom rozpočtu obce Miloslavov na rok 2021 a odporúča OZ 
schváliť rozpočet v predloženom znení.

K bodu 4.
Členka komisie p.Boháčová informovala o stave projektov obce:
- do konca roku sa zúčtuje dotácia na multifunkčné ihrisko a dotácia SFZ na tréningové ihrisko
- prebieha prestavba podkrovia ZŠ - termín ukončenia: 05/2021
- začína sa so stavbou Prístavba OU - odovzdaním staveniska - odovzdané k 1.12.2020, termín ukončenia 
06/2021
- prebieha vybavovanie povolení pre prístavbu hygienických zariadení do MŠ
- projekt vodovod/kanalizácia Záhradná/Kysucká:
Na OZ bude predložená na schválenie objednávka na dodanie služby - spracovanie žiadosti na podporu činnosti 
formou dotácie zEF - vodovod a kanalizácia Záhradná/Kysucká- termín 15.12.2020. Na základe cenového 
prieskumu bola vybratá spoločnosť EUFC SK, s.r.o. KROM súhlasí s objednávkou.
-nákup drviča na zberný dvor - formou žiadosti o dotáciu z EF, projekt sa podáva 15.12.2020
-koordinácia cyklotrás s okolitými obcami - p.Boháčová spracovala - KROM sa bude tejto téme venovať na 
nasledujúcom zasadnutí KROM.

K bodu 5.
Žiadosť o zníženie nájmu - Viera Jašurová - Verona, ul. Slnečná 129/45, Kalinkovo - žiadosť podaná 25.11.2020. 
Žiadateľ žiada o zníženie nájomného v dôsledku obmedzenia možnosti využívať prevádzku z dôvodu opatrení 
RUVZ. Predsedníčka navrhuje využiť dotačnú schému MH SR podľa zákona č. 155/2020 Z.z., ktorá bude platiť aj 
pre druhú vlnu pandémie. V tejto etape 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.

K bodu 6.
Zásady odmeňovania poslancov - úprava výšky odmeny poslancov po troch rokoch - bolo realizované porovnanie 
v okolitých obciach - v rámci dostupných dát a takisto sa zapracovala nová legislatívna úprava, ktorá ohraničuje 
výšku odmeny poslanca na 1 mesačný piat starostu bez zvýšenia platovej triedy. KROM podporuje úpravu 
poslaneckých odmien a navrhuje aj doplnenie odmeny za aktívne predsedníctvo/členstvo v komisii pre poslancov 
v sume podľa uváženia poslancov.

K bodu 7.
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 - preto je možné tieto výdavky financovať z rezervného
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fondu obce. KROM súhlasí s použitím prostriedkov RF na zúčtovanie nákupu ochranných, hygienických 
a dezinfekčných prostriedkov podľa návrhu

K bodu 8.
Na základe príslušných uznesení OZ sa pripravuje vytvorenie novej rozpočtovej organizácie obce - Základnej 
školy, ktorá bude mať od 1.1.2021 právnu subjektivitu. V tomto smere sa vykonali takmer všetky potrebné kroky - 
momentálne je potrebné predložiť na OZ a schváli Zmluvu o zverení majetku obce do užívania, ktorej súčasťou sú 
protokoly so zoznamom nehnuteľného a hnuteľného majetku, pohľadávok, zmlúv, pracovnoprávnej agendy a pod. 
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, správa majetku je bezodplatná. KROM po prerokovaní nemá námietky voči 
návrhu zmluvy. Konečné znenie zmluvy bude zaslané členom následne po zapracovaní pripomienok právnika 
obce.
K bodu 9.
Predsedníčka KROM informovala členov o doručenom proteste prokurátora proti VZN obce Miloslavov č. 3/2019 
o verejnom poriadku a čistote v obci. Vzhľadom na pripomienky pomerne zásadného charakteru - najmä, že túto 
problematiku upravujú iné zákony ( zákon o cestnej premávke, o územnom plánovaní, o nakladaní s odpadmi, 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, o ochrane nefajčiarov a pod ). a sú tam ustanovené orgány 
dozoru, obec nemá oprávnenie, aby upravila túto problematiku svojim VZN. Členovia KROM sa zhodli na názore 
vyhovieť protestu prokurátora a napadnuté VZN zrušiť - toto odporúčajú aj OZ.
p.Rajčányiová požiadala o vyjadrenie, akým spôsobom sa navrhuje chodník od križovatky Jazemá/Centrálna 
/Veterná a priechod pre chodcov. P.Boháčová preverí PD a bude informovať.
P. Boháčová predostrela návrh projektovej dokumentácie od projektanta, pre verejné osvetlenie na Lesnej ulici, 
bol skontrolovaný a Krom súhlasí s jeho expedíciou a následne ďalším sprocesovaním stavebným úradom. 
Predsedníčka KROM poďakovala všetkým za aktívnu účasť a ukončila zasadnutie komisie.
Miloslavov 30.11.2020
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