Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2021
konaného dňa 28.01.2021 o 17.30 hodine

Prítomní:

Poslanci: Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska, Ing.
Martin Majerech, Milan Matušek,
Neprítomný/í, á/:

Ing. Jarmila Grujbárová

Ďalší prítomný/i, á:

Milan Baďanský, starosta obce, JUDr. Mário Vane, LL.M, hlavný kontrolór obce,
Mgr.Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy

Verejnosť:

bez verejnosti

Návrh programu:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
Ekonomické informácie základná škola;
Návrh Dohody o skončení nájomnej zmluvy s nájomcom Tomáš Mészároš - PINO s. r. o., Farského 14,851
01 Bratislava, IČO 44013141 na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v rámci budovy
Základnej školy Miloslavov, p.č. 219/4 kú Miloslavov, k 28.2.2021, prenajímateľ Obec Miloslavov;
Návrh Nájomnej zmluvy pre Tomáš Mészároš - PINO s. r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, IČO
44013141 na obdobie 1.3.2021 do 30.06.2021 s prenajímateľom Základná škola, Hlavná ulica 81/42, 900
42 Miloslavov;
Návrh dodatku č.1 k Zmluve o dielo o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 14.12.2017 so spoločnosťou
Beztech s.r.o., o zabezpečovaní služieb v oblasti BOZP a OPP.;
Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb medzi Obcou Miloslavov a spoločnosťou EMELIX s.r.o, Štúrova 61,
Modra, IČO: 35804386 - poskytovanie IT služieb;
Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb medzi Základnou školou a spoločnosťou EMELIX s.r.o, Štúrova 61,
Modra, IČO: 35804386 - poskytovanie iT služieb;

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 78 zo dňa 25.06.2020 ohľadom zmluvy s FAGUS SK, s.r.o., Hliník nad
Váhom 428, Bytča - Dostavba pavilónu Základnej školy Miloslavov;
11. Návrh Nájomnej zmluvy s právom stavby so zapracovanými pripomienkami 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, k. ú. Miloslavov, vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe
Železníc Slovenskej republiky.
12. Návrh Kúpnej zmluvy na komunikácie a osvetlenie v lokalite U17/l-1.etapa medzí obcou Miloslavov, so
sídlom Radničné námestie č.181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948 na strane kupujúceho a pani Violou
Cypríchovou, Hlavná ulica 65/106,900 42 Miloslavov na strane predávajúceho za kúpnu cenu 1,- EUR;
13. Návrh na dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 04,12.2017 uzatvorenej medzi Obcou Miloslavov ako
prenajímateľom a spoločnosťou LT Invest s.r.o. ako nájomcom schválenou uznesením OZ č. 123/2017 dňa
23.11.2017;
14. Návrh darovacej zmluvy od darcu: Eva Stoličná, Hlavná ulica 67/102, 900 42 Miloslavov - pozemky pod
chodníky a miestne komunikácie;
15. Projekty a projektové zámery obce;
16. Návrh schválenia objednávky na realizáciu systému kontrolovaného vstupu do zberového dvora;
17. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov na I, polrok 2021;
18. Rôzne;
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19. Interpelácie poslancov;
20. Diskusia;
21. 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 6 a OZ je uznášania schopné.
Starosta poďakoval poslancom a prítomným za spoluprácu najmä koncom minulého roka a za skvelé výsledky
v minulom roku.
Overovatelia zápisnice a uznesení:

Ivan Húska, Milan Matušek

Návrhová komisia:

Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová,

Zapisovateľ:

Ing. Renáta Bačová, LL.M.

Uznesenie č. 1

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

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

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

6.

7.

8.
9.

Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
Ekonomické informácie základná škola;
Návrh Dohody o skončení nájomnej zmluvy s nájomcom Tomáš Mészároš - PINO s. r. o., Farského 14,851
01 Bratislava, IČO 44013141 na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v rámci budovy
Základnej školy Miloslavov, p.č. 219/4 kú Miloslavov, k 28.2.2021, prenajímateľ Obec Miloslavov;
Návrh Nájomnej zmluvy pre Tomáš Mészároš - PINO s. r. o., Farského 14, 851 01 Bratislava, IČO
44013141 na obdobie 1.3.2021 do 30.06.2021 s prenajímateľom Základná škola, Hlavná ulica 81/42, 900
42 Miloslavov;
Návrh dodatku č.1 k Zmluve o dielo o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 14.12.2017 so spoločnosťou
Beztech s.r.o., o zabezpečovaní služieb v oblasti BOZP a OPP.;
Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb medzi Obcou Miloslavov a spoločnosťou EMELIX s.r.o, Štúrova 61,
Modra, IČO: 35804386 - poskytovanie IT služieb;
Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb medzi Základnou školou a spoločnosťou EMELIX s.r.o, Štúrova 61,
Modra, IČO: 35804386 - poskytovanie IT služieb;

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 78 zo dňa 25.06.2020 ohľadom zmluvy s FAGUS SK, s.r.o., Hliník nad
Váhom 428, Bytča - Dostavba pavilónu Základnej školy Miloslavov;
11. Návrh Nájomnej zmluvy s právom stavby so zapracovanými pripomienkami 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, k. ú. Miloslavov, vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe
Železníc Slovenskej republiky.
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12. Návrh Kúpnej zmluvy na komunikácie a osvetlenie v lokalite U17/1-1 .etapa medzí obcou Miloslavov, so
sídlom Radničné námestie č. 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948 na strane kupujúceho a pani Violou
Cyprichovou, Hlavná ulica 65/106,900 42 Miloslavov na strane predávajúceho za kúpnu cenu 1,- EUR;
13. Návrh na dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 04.12.2017 uzatvorenej medzi Obcou Miloslavov ako
prenajímateľom a spoločnosťou LT Invest s.r.o. ako nájomcom schválenou uznesením OZ č. 123/2017 dňa
23.11.2017;
14. Návrh darovacej zmluvy od darcu: Eva Stoličná, Hlavná ulica 67/102, 900 42 Miloslavov - pozemky pod
chodníky a miestne komunikácie;
15. Projekty a projektové zámery obce;
16. Návrh schválenia objednávky na realizáciu systému kontrolovaného vstupu do zberového dvora;
17. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov na I. polrok 2021 ;
18. Rôzne;
19. Interpelácie poslancov;
20. Diskusia;
21. Záver;
K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;

Hlavný kontrolór sa opýtal na plnenie uznesenie č. 160/2020 - oprava poškodených častí ulici Lesná, ako a či sa
realizovala?

Starosta uviedol, že vzhľadom k nepriazni počasia túto opravu nebolo možné dokončiť do konca roku 2020.
Martín Sitiar doplnil, že oprava sa začala vykonávať 2-3 dni pred Vianocami, ostatné sa nestihlo pre nepriaznivé
počasie, začne sa pokračovať, akonáhie to poveternostná situácia dovolí.
K ostatným bodom hlavný kontrolór uviedol stav plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ. Body sa plnili
riadne.
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
Uznesenie č. 2

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

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

K bodu 3.
informácie;

Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové

P.Bačová informovala o stave podielových daní na účte za január 2021 a to prijatých vo výške 174 154,00 Eur.
Za rok 2020 január až december bolo prijatých 1 376 tis. Eur, rozpočtovaných bolo 1 245 tis. Eur.
Celkové financie na účtoch sú vo výške 2 122 tis. Eur.
Úver je celkovo vo výške 1,2 mil. Eur, k 31.12.2020 je splatených 763 tis. Eur a ostáva splatiť 518 tis. Eur.
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K poplatku za rozvoj: AD tvorba celkovo 525 tis. Eur, použitie 115 tis. Eur, t.j. konečný zostatok k 31.12.2020 je
vo výške 409 tis, Eur; Miloslava tvorba celkovo 942 tis. Eur, použitie 207 tis. Eur, konečný zostatok k 31.12.2020
je vo výške 735 tis. Eur.
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 3

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

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
K bodu 4. Ekonomické informácie základná škola:

Starosta informoval o výške samostatného rozpočtu pre Základnú školu, ktorá prešla od 1.1,2021 na právnu
subjektivitu, (príjem 74 tis normatív - zo štátneho rozpočtu).

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 4

Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska, Ing. Marti n
Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Jarmila Grujbárová
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
K bodu 5. Návrh Dohody o skončení nájomnej zmluvy s nájomcom Tomáš Mészároš ■ PINO s. r. o„
Farského 14, 851 01 Bratislava, IČO 44013141 na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa
v rámci budovy Základnej školy Miloslavov, p.č. 219/4 kú Miloslavov, k 28,2.2021, prenajímateľ Obec
Miloslavov;

Obec Miloslavov na základe schváleného uznesenia číslo 79/2019 zo dňa 22.8.2019 uzatvorila dňa 6.9.2019
Nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku, s nájomcom Tomáš Mészároš - PINO s.
r. o. Farského 14, 85101 Bratislava, IČO 44013141 na prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa
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v rámci budovy Základnej školy Miloslavov, p.č. 219/4 kú Miloslavov, ktorý využíva na výdaj jedál - školská
jedáleň.

Z dôvodu prechodu právnej subjektivity priestorov Základnej školy obec Miloslavov ukončuje Dohodou
o skončení zmluvy s nájomcov Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. , Farského 14, 851 01 Bratislava, IČO
44013141 Nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku nájom nebytových priestorov
k 28,2.2021, Prílohu č. 1 Dohody o skončení zmluvy je Zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu.

Prenájom priestorov s nájomcom prejde kontinuálne pod Základnú školu, ktorá uzatvorí s nájomcom Zmluvu na
prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku do 30.6.2021.

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 5
Hlasovanie;

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

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
K bodu 6. Návrh Nájomnej zmluvy pre Tomáš Mészároš ■ PINO s. r. o„ Farského 14, 851 01 Bratislava,
IČO 44013141 na obdobie 1,3.2021 do 30.06.2021 s prenajímateľom Základná škola, Hlavná ulica 81/42,
900 42 Miloslavov;

Z dôvodu prechodu Základnej školy, Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov na právnu subjektivitu sa zmluva zo
6.9.2019 s nájomcom Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. Farského 14, 851 01 Bratislava, IČO 44013141 po
prerokovaní a schválení „Dohody o skončení zmluvy“ na OZ ukončí zo strany Obce Miloslavov k 28.2.2021.
Nakoľko Zmluvou o zverení majetku Obce Miloslavov do správy zo dňa 18.12.2020 sa Základná škola zaviazala,
že majetok, ktorý nadobúda na základe vyššie uvedenej zmluvy je a zostáva vlastníctvom obce, Základná škola
ako správca nemôže majetok obce dať do prenájmu alebo správy tretej osobe bez súhlasu obce - obecného
zastupiteľstva. Preto Základná škola predkladá Nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov a hnuteľného
majetku nachádzajúcich sa v rámci budovy Základnej školy Miloslavov, p.č. 219/4 kú Miloslavov, ktorý využíva
na výdaj jedál - školská jedáleň; od 1.3.2021 do 30.6.2021.

Rozprava;
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 6

Hlasovanie:
za: 6 - ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska, Ing.Martin
Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - ing. Jarmila Grujbárová
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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K bodu 7. Návrh dodatku č.1 k Zmluve o dielo o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 14.12.2017 so
spoločnosťou Beztech s.r.o., o zabezpečovaní služieb v oblasti BOZP a OPP.;

Obec Miloslavov odčlenila zamestnancov Základnej školy od 1.1.2021 49 zamestnancov,

Z tohto dôvodu obec Miloslavov dala vypracovať dodatok č.1 k Zmluve o dielo o poskytovaní služieb uzatvorenej
dňa 14.12.2017 firmou Beztech s.r.o., ktorá obci zabezpečuje BOZP a OPP. Z dôvodu zníženia počtu
zamestnancov firma Beztech s.r.o. znížila mesačný paušál z 250 Eur bez DPH/mesiac na 180 Eur bez DPH.
Súvisí s delením ZŠ - obci sa znižujú náklady, ktoré si bude ZŠ hradiť zvláštneho rozpočtu z normatívu zo
štátneho rozpočtu.

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
Uznesenie č. 7

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

K bodu 8. Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb medzi Obcou Miloslavov a spoločnosťou EMELIX s.r.o,
Štúrova 61, Modra, IČO: 35804386- poskytovanie IT služieb;

Obec Miloslavov spravila cenový prieskum na dodávku služieb IT pre obec Miloslavov.
Žiadosť o vpracovanie cenovej ponuky bola zaslaná 3 firmám:
EMELIX s.r.o. - firma, ktorá túto službu
Quantums Technologies s.r.o. - náhodný výber na webe
LAN systems s.r.o. - náhodný výber na webe

Firma EMELIX s.r.o. sa umiestnila na 1. mieste. Ponúkaná cena za správu IT je 430,0 Eur bez DPH (s DPH
516,00 Eur)/mesiac.

Návrh zmluvy je na 4 roky od 1.2.2021 -31.1.2025
Ostatné firmy, ktoré zaslali cenovú ponuku, bola cena:
Quantums Technologies s.r.o. - 570,00 Eur bez DPH
LAN systém s.r.o. - 850,00 Eur bez DPH

Výber sa uskutočnil na základe verejného obstarávania podľa Smernice č.3/2019 obce Miloslavov telefonickou
a mailovou komunikáciou.

Ostatné firmy boli vyrozumené o umiestnení.
S firmou EMELIX s.r.o. bol vypracovaný návrh zmluvy, ktorý predkladáme na schválenie.
Rozprava:
L.Falbová - prílohou je plán činnosti, bol vypracovaný obcou alebo dodávateľom ?
Starosta - vychádzame z doterajších skúseností, pián pokrýva potreby obce.
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Uznesenie č. 8

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

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
K bodu 9. Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb medzi Základnou školou a spoločnosťou EMELIX s.r.
Štúrova 61, Modra, IČO: 35804386 - poskytovanie IT služieb;

Obec Miloslavov spravila pre Základnú škoiu cenový prieskum na dodávku služieb IT pre Základnú školu.
Žiadosť o vpracovanie cenovej ponuky bola zaslaná 3 firmám:

EMELIX s.r.o. - firma, ktorá túto službu dodávala doteraz
Quantums Technologies s.r.o. - náhodný výber na webe
LAN systems s.r.o. - náhodný výber na webe

Firma EMELIX s.r.o. sa umiestnila na 1. mieste. Ponúkaná cena za správu IT je 168,00 Eur bez DPH (s DPH
201,60 Eur)/mesiac.
Návrh zmluvy je na 4 roky od 1.2.2021 - 31.1.2025

Ostatné firmy, ktoré zaslali cenovú ponuku, ponúkli cenu:

Quantums Technologies s.r.o. - 510,00 Eur bez DPH
LAN systém s.r.o. - 750,00 Eur bez DPH

Výber sa uskutočnil na základe verejného obstarávania podľa Smernice č.3/2019 obce Miloslavov telefonickou
a mailovou komunikáciou.

Ostatné firmy, ktoré neuspeli, boli vyrozumené o umiestnení, Neprišla žiadna námietka uchádzačov.
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
Uznesenie č. 9

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

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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K bodu 10. Návrh na zmenu uznesenia č. 78 zo dňa 25.06.2020 ohľadom zmluvy s FAGUS SK, s.r.o.,
Hliník nad Váhom 428, Bytča - Dostavba pavilónu Základnej školy Miloslavov;
Uznesenie č. 78 zo dňa 25.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
a) berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky Dostavba

pavilónu Základnej školy Miloslavov;

b) schvaľuje predloženú zmluvu o dielo so spoločnosťou Fagus SK s.r.o., Hliník nad Váhom 428, 014 01
Bytča, ktorej predmetom je dielo „Dostavba pavilónu Základnej školy Miloslavov"; cena diela je na
základe výsledku verejného obstarávania vo výške 979 775,24 EUR vr. DPH, a to s odkladacou
podmienkou účinnosti tohto uznesenia ku dňu právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu Dostavba
pavilónu ZŠ Miloslavov.
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová,, Ivan Húska, Milan
Matušek,Ing. Martin Majerech
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Jarmila Grujbárová

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

Rozprava
Starosta informoval, že dodávateľ s návrhom súhlasil, pretože úprava neovplyvní zmluvný vzťah, potrebuje však začať
s prípravnými prácami.

L.Falbová - v zmluve sa uvádza, že obec do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy musí zhotoviteľovi predložiť stavebné
povolenie a odovzdať stavenisko.
Z pohľadu obce je teraz zmluva platná, ale nie účinná ako celok. Keďže obec ešte nemá potrebné stavebné povolenie, už
teraz vieme, že by nebola schopná splniť si povinnosť v zmysle niektorých ustanovení zmluvy (predložiť právoplatné
stavebné povolenie po odovzdaní staveniska). V zmluve je uvedená krátka lehota 7 dní, preto sa navrhuje zachovať
odkladaciu podmienku vo vzťahu k dotknutým ustanoveniam zmluvy pre doloženie formalít, pričom zmluva vo zvyšku bude
účinná.

Zvažovali sme aj uzavretie Dodatku, avšak vzhľadom na proces uzatvorenia zmluvy prostredníctvom verejného
obstarávania nie je možné uzavrieť Dodatok.

I.Húska - čiže uvedenými úpravami umožníme dodávateľovi aby začal s prípravnými prácami.
L, Falbová - Zhotoviteľ má istotu, že má podpísanú a účinnú zmluvu (s výnimkou jej 3 ustanovení), lehota na zhotovenie
diela sa tiež posúva, nakoľko je naviazaná na odovzdanie staveniska a stavebného povolenia.

Uznesenie č. 10
Hlasovanie:

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

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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K bodu 11. Návrh Nájomnej zmluvy s právom stavby so zapracovanými pripomienkami č. 837628xxx-22020-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, k, ú. Miloslavov, vo vlastníctve Slovenskej
republiky a v správe Železníc Slovenskej republiky.

Železnice SR - Odbor správy majetku Trnava, RP HM Bratislava na základe vykonanej kontroly majetku
v katastrálnom území obce Miloslavov, zistil nesúlad medzí vybudovanou stavbou a projektovou dokumentáciou
stavby: „Spevnené a nespevnené plochy pri železničnej stanici Miloslavov“ a vydaným stanoviskom
Generálneho riaditeľstva Bratislava, odbor expertízy.

Zmluvu, ktorú Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo 3.12.2020 na svojom zasadnutí, pripomienkovala pani JUDr.
Gašková. Pripomienky pani doktorky so schválením OZ boli zaslané na Správu majetku ŽSR Bratislava Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 971 02 Trnava.
K pripomienkam bolo zo strany Železníc SR zaslané stanovisko, ktoré je prílohou k návrhu nájomnej zmluvy.
Železnice SR vyhoveli trom (3) pripomienkam obce Miloslavov, s ostatnými nesúhlasia a trvajú na pôvodnom
znení ustanovenia. Na základe vyššie uvedeného je potrebné schváliť nový návrh zmluvy, ktorý zaslali Železnice
Slovenskej republiky.

Na predmetné parcely je uzatvorená nájomná zmluva a dodatok k zmluve - Nájomná zmluva č. 837628071-82015-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:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 11

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

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

K bodu 12. Návrh Kúpnej zmluvy na komunikácie a osvetlenie v lokalite U17/l-1.etapa medzi obcou
Miloslavov, so sídlom Radničné námestie č.181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00 304948 na strane
kupujúceho a pani Violou Cypríchovou, Hlavná ulica 65/106, 900 42 Miloslavov na strane predávajúceho
za kúpnu cenu 1,- EUR;
Predávajúca Viola Cyprichová r. Sahulová, narodená 03.02.1948 požiadala dňa 10.05.2017 obec Miloslavov,
Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov, o prevzatie stavby „Technickej infraštruktúry lokalita U17/1-1 .etapa“
do vlastníctva obce Miloslavov podľa Zásad preberania.
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Predmetom preberania je stavba, členená na stavebný objekt SO 06 Komunikácie a spevnené plochy I. etapa,
a stavebný objekt „SO 05 prípojky NN“ a „SO 07 verejné osvetlenie“.

Za obec Miloslavov kupujúceho, skontrolovali skutkový stav Martin Sitiar a Mária Boháčová. Za predávajúceho
sa preberacieho konania zúčastnila pani Viola Cyprichová. Stav objektov verejného osvetlenia a miestnych
komunikácií, ktoré má obec Miloslavov prevziať sú vo vyhovujúcom stave.
Všetky body uvedené v Zásadách preberania sú zaznamenané písomne v zmluvách a preberacích protokoloch,
ktoré sú súčasťou preberacieho spisu.

Týmto konštatujeme, že sú splnené všetky podmienky v súlade so zásadami preberania v danom čase
a odporúčame Obecnému zastupiteľstvu obce Miloslavov odsúhlasiť prevzatie komunikácií, spevnených plôch a
verejného osvetlenia v lokalite U17/1-1 .etapa do vlastníctva obce Miloslavov

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 12

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

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

K bodu 13.
Návrh na dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 04.12.2017 uzatvorenej medzi Obcou
Miloslavov ako prenajímateľom a spoločnosťou LT Invest s.r.o. ako nájomcom schválenou uznesením
OZ č. 123/2017 dňa 23.11.2017;
Dňa 21.01.2021 obec obdržala žiadosť spoločnosti LT INVEST, Alžbetin Dvor 1452, Miloslavov, IČO 51002566
žiadosť o predĺženie Nájomnej zmluvy, uzatvorenej dňa 4.12.2017 splatnosťou do 4.12.2020, schválenou
uznesením číslo 123 zo dňa 23.11.2017,

Vzhľadom na to, že platnosť Nájomnej zmluvy skončila 4.12.2020, obec navrhuje uzatvorenie novej (totožnej)
Nájomnej zmluvy.
Nájomná zmluva bola a bude uzatvorená na obecný pozemok pare. č. 133/3 o výmere 12268 m2, druh
pozemku: ostatná plocha za účelom vybudovania inžinierskych sieti v rozvojovej zóne 18. Spoločnosť LT
INVEST, s. r. o. ako vlastník priľahlých pozemkov a investor má zámer na základe vydaných stavebných
povolení vybudovať inžinierske siete v tejto lokalite.
Nájomná zmluva rieši dočasné prenechanie uvedeného obecného pozemku do užívania nájomcom spoločnosťou LT INVEST, s. r. o za účelom výstavby stavebných objektov, a to: verejného vodovodu a prípojok,
verejnej kanalizácie a prípojok, distribučného rozvodu NN, komunikácie a spevnených plôch, verejného
osvetlenia, telekomunikačných a dátových prípojok v lokalite RZ_18/lb.. Na pozemku, ktorý tvorí predmet
nájomnej zmluvy budú vybudované uvedené objekty.
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Nájomná zmluva upravuje práva a povinnosti medzi nájomcom a prenajímateľom navrhujeme opätovne uzavrieť
na dobu určitú, a to do vydania kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu jednotlivých objektov, najdlhšie
však na obdobie 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti navrhovanej zmluvy. Výstavbu bude nájomca
realizovať na vlastné náklady, a na základe stavebného povolenia.
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 13

Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ivan Húska, Ing.Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 1 - JUDr. Lucia Falbová,
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Jarmila Grujbárová

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 5.

K bodu 14. Návrh darovacej zmluvy od darcu: Eva Stoličná, Hlavná ulica 67/102, 900 42 Miloslavov pozemky pod chodníky a miestne komunikácie;

Darca pani Eva Stoličná oslovila Obec Miloslavov s prosbou o darovanie dvoch parciel, ktoré sú určené na
verejné priestranstvo, keďže darcu oslovilo viacero investorov, so záujmom o tieto parcely. Parcely sú výlučne v
jej osobnom vlastníctve. Obec Miloslavov prejavila o tieto parcely záujem, na základe čoho bola vypracovaná
pani JUDr.-Gaškovou Darovacia zmluva.

Obec Miloslavov v tejto lokalite vlastní pare. č. 121 a č. 128/14, kde sa predpokladá podľa územného plánu
výstavba komunikácií.
Predmetom Darovacej zmluvy je darovanie pozemkov pare, „C“ KN č. 128/ 40, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 148 m2 a pare. „C“ KN č. 128/ 41, druh pozemku: orná pôda, o výmere 102 m2, ktoré sú vo vlastníctve
darcu: Eva Stoličná, rod. Jandačková, bytom Hlavná 67, 900 42 Miloslavov. Parcely sú vedené na liste
vlastníctva č. 336.
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 14

Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska, Ing.Martin
Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Jarmila Grujbárová
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.
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K bodu 15.

Projekty a projektové zámery obce;

Starosta informoval, že od začiatku roka sa riešia iné závažné záležitosti (testovanie minulý víkend ako aj
nastávajúci víkend).
Zároveň upozornil, že aj inštitúcie vzhľadom na mimoriadnu situáciu pracujú s dlhšími lehotami, preto sa
s projektmi napreduje v rámci možností.

Stav: aktualizácia 21.01.2021

Názov projektového zámeru

Predmet zámeru

Poznámka

Rekonštrukcia Lesná ulica

Prekládka elektrického vedenia

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

Prípojky k RD, 19 odberateľov

Obyvateľmi
odsúhlasené,
zadanie
samostatných projektov el. prípojok

Prekládka verejného osvetlenia

Projekt na stavebné povolenie

Rekonštrukcia komunikácie

Spoluúčasť investorov RZ,
Stavebné
povolenie
právoplatné
19.01.2021

BVS - rekonštrukcia kanálových
vpustí

V súčinnosti komunikácie, len úpravy

Dostavba chodníka

Naprojektovaný, spoiufinancovanie

ST,
a.s.
preložka
telekomunikačných káblov

Slovák Telekom - konzultácie s
obchodným zástupcom ST, optika pripojenie obyvateľov - ukončené

križovatky

Rozšírenie
Hlavná/Lesná

Vytýčenie všetkých existujúcich
sietí
Povolenie na výrub drevín

Prechody pre chodcov

Parkovanie pri železničnej stanici

Stav. povolenie
18.8.2020

■

právoplatnosť

Vykonané, zaniklo, bude treba nové

Rozhodnutie na výrub právoplatné
- výrub sa môže uskutočniť v
priebehu februára 2021

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 Odbor lesný a pozemkový následne súhlas využitím pozemku
SPF na prechod pre chodcov

Prístrešok pre bicykle 2. etapa

Odklad 2021

Bezpečnostné kamery

cenová ponuka, príprava

12

Zastávky SAD

Sadová ulica ■
Miloslavov

k cintorínu

Opravy a nedorobky komunikácií

Premiestnenie pri ZŠ v AD

Podaná dokumentácia
konanie (2021 )

Nová zastávka Miloslavov pri
kruhovou objazde, predĺženie
linky SAD
Úprava chodníkov, plôch a
prístrešky zastávok pri trati v AD

Vydané územné rozhodnutie
právoplatné 14.10.2020

Asfaltový povrch

Zrealizované

Cyklochodníky

územné
-

Do rozpočtu 2021 - prípravné práce

Verejné osvetlenie

Do rozpočtu 2021

Južná-Sahúl, Lengyel

Zámer

Žihľavová

Zámer

Čerešňová

Zámer - ll.etapa

Lúčna

Zámer

Tekovská

V rámci riešenia Lesnej ul.

Úzka - k ZOR
Chodníky

na

Zámer - po dokončení ZOR, výmena
vodovodu - zrealizované

Lipový park - smer Bilfa 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 Chalupkova

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

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

Stavebné povolenie - právoplatné
stavebné povolenie 21.12.2020

Prepojenie poza les cez starý
vinohrad

Parkovanie

Dopravné značenie

Záhradná ulica

Koordinácia
s budovaním
cyklotrás okolitých obcí

Posúdiť prienik s návrhom obce
Hviezdoslavov a Dunajská Lužná v príprave

Lipový park- pozdĺž, parkovanie

Odložené na 2021 -

Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD

PD Odlučovač ropných látok - do
prípravy 2021

Parkovisko pri MŠ A. Dvor

Posunuté do 2021 - projekt zadanie

Pasportizácia
značenia

dopravného

Zrealizované,

Obmena a aktualizácia značiek

Realizuje sa priebežne

inžinierske siete

V procese stav. povolenia; projekt na
EF podaný

Cesta, spevnený povrch

len za účasti obyvateľov

SSSÄfcÄSOW
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Budova obecného
prístavba

úradu

-

1.
Klimatizácia
miestností
2, Prístavba OcÚ

zas.

tío

Zrealizované

stavebné
povolenie
právoplatné,
výberové konanie na dodávateľa
uzavreté,
od 1.12.2020-v realizácii

3. Rekonštrukcia prízemia pre
účely Ocú ■ priestory lekára

zámer 2021 ■ Prípravné práce
v vypracovaniu PD

4. Zateplenie fasády OcÚ

zámer 2021 ■ Prípravné práce
v vypracovaniu PD

Vysporiadanie
existujúcich
a
obstaranie nových pozemkov pre
rozvoj

SPF

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

Parky a nové parkové plochy

rekonštrukcia osvetlenia v AD

r.2021

nový park
Miloslavove

Obnova a rozvoj zelene

Revitalizácia Lipového parku

pri

v

cintoríne

r.2022

výsadba ochrannej zelene pri
hnojisku

potrebné odstrániť skládku odpadu

obnova zelene po uliciach obce

priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec

náučný chodník

zámer-svojpomocne

bezpečnostno-zdravotný
stromov

orež

Priebežne

Nové polyfunkčné centrum obce
Miloslavov

urbanistická
centra obce

Zmeny a doplnky Územného plánu
č. 4/2020

Výber obstarávateľa
Výber spracovateľa

Vytvorená komisia na tento účel

Zberný dvor

vytvorenie a prekrytie skladových
priestorov

Rozpočet 2021

Návrh riešenia vstupov
zberný dvor

Rozpočet 2021

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Cintoríny

štúdia

nového

na

zrealizované, zverejnené na stránke
obce 11.09.2020

Zaobstaranie výzbroje a výstroje

Do rozpočtu 2021

zriadenie DHZ - OZ

zmluva o spolupráci -podpísaná

Vybudovanie zbrojnice

Do rozpočtu 2022

Rozšírenie cintorína v AD

Začať prípravu, projekt a rozpočet do
2021, Dom smútku 2022

Nový plot od lesa v AD

Miesto pre kolumbáríum
Dom smútku
Studňa, elektroprípojka
Prepojenie Sadovej a Šípkovej
s pozdĺžnym státím, odkúpenie
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Vypracované štúdie

pozemku Miloslavov

Vodoochranné opatrenia

vodozádržné opatrenia

Priebežne

vsaky, vpuste
IŠÍ®l|8íttaWBls:Bl^OeOI

Dostavba
v Miloslavove

pavilónu

ZŠ

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

podaná žiadosť o umiestnenie
stavby - územne konanie

Novostavba
elokovaného
pracoviska ku plneorganizovanej
škole ZŠ s MŠ Miloslavov

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

Podaná žiadosť na územné konanie

Jubilejná
Dvore

Rekonštrukcia podkrovia

Stavebné povolenie - právoplatné,
od 12.11.2020-v realizácii

výber dodávateľa stavby

Verejné obstarávanie

základná

škola

Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore

v A.

stavebné povolenie

Areál ZŠ v A. Dvore

MŠ v A. Dvore

ZOR Miloslavov

Revitalizácia RSC A. Dvor

Úprava
spevnených
nespevnených plôch

vydané - právoplatné 13.0S.2020
a

Po ukončení výstavby

Kryté stojisko na bicykle

Po ukončení výstavby

Altánok a hracie prvky

Zahrnúť do rozpočtu 2021

Revitalizácia priestorov skladu
v suteréne na herňu

Odložené

Dostavba
kontajnera
sociálnymi zariadeniami

Realizácia - schválenie objednávky
na spodnú stavbu, obstaranie
vrchnej stavby, V procese PD

so

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 závlaha po dokončení

Oplotenie areálu

Zrealizované

Situačný nákres ZOR, objektov
a funkcií ZOR

V procese spracovanie PD

Osvetlenie areálu

Do rozpočtu 2021

Prevádzka s občerstvením

Do rozpočtu 2021

Parkovisko

Do rozpočtu 2021

Tenisový kurt s tvrdým povrchom

Do rozpočtu 2022

Rozšírenie šatní a sociálnych
priestorov, rekonštrukcia budovy

Zadané na spracovanie PD

Obnova hracích prvkov detského
ihriska

Revízia, renovácia svojpomocne
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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

Starosta informoval, že v rámci BSK bol navrhnutý ako člen tematickej komisie pre oblasť regionálneho školstva,
vzdelávania a šport.

Hlavnou úlohou tematickej komisie, rovnako ako aj všetkých ostatných komisii Rady partnerstva BSK, bude na
najbližšie obdobie aktualizácia projektových zámerov, ktoré vzišli zo vzájomnej komunikácie so samosprávami a
sociálno-ekonomickými partnermi v rámci tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na
roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030).
Už tento týždeň prebehli 2 zasadnutia komisie, ktorá už začala intenzívne pracovať a pripravovať potrebné
podklady. Komisia boía zriadená aj za účelom spolupráce a zabezpečenia dostatočných kapacít škôl v okrese.

Rozprava:

I.Húska uviedol dotaz aj na KROM ohľadne úpravy plochy parkovania pred materskou školou v AD, nakoľko to
v projektoch 2021 nie je, ktoré sa spomínalo minulý rok, či je možné zaradiť do projektov, vyasfaltovaním alebo
vybetónovaním, za účelom skvalitnenia služby pre obyvateľov.
Starosta informoval, že podklady už sa pripravili, v projektoch to bolo zaradené, a vráti sa to do tabuľky.

L. Falbová sa dotazovala, v akej fáze sa nachádza separovanie kuchynského odpadu.

Starosta - obec má viaceré ponuky, máme predstavu ako má proces vyzerať, avšak vzhľadom na situáciu
s opakovaným testovaním zatiaľ nebol výber dodávateľa ukončený.
M. Sitiar - existujú rôzne varianty, bude sa detailne preberať na KROM. Zatiaľ sa ako najlepší javí zber priamo od
domácností (pred bránu do sáčkov), avšak je to aj najdrahší model.
Druhou alternatívou je, aby ľudia nosili sáčky na zberné miesta (vytipovaných je 8 miest). Obec rokuje
s dodávateľmi, aby sa vybralo čo najlepšie riešenie, procesné aj finančne.

Starosta - každá separácia stojí peniaze, zároveň však by mali klesať poplatky za TKO. Keďže aj poplatky za
TKO sa zo strany dodávateľov tiež zvyšujú, finančný efekt nemusí byť taký zreteľný.

Dôležitá je súčinnosť nielen obce ale aj obyvateľov a vyzývame aj občanov, aby zodpovedne pristupovali
k separácii odpadu.
I Húska - pred iďme situácii, aby sa nestalo, že ľudia budú hádzať všetko do kuchynského odpadu. V súčasnosti
vidíme, čo všetko ľudia schovajú do vriec na zbernom dvore.

M.Sitiar - štatisticky sa preukázalo, že v prípade zberného miesta viac ako 100m, sa znižuje ochota / vôľa ľudí
vynášať triedený odpad. Aj preto sa najlepší javí zber priamo od domu, pričom zároveň sa ľudia musia naučiť
odpad separovať.

Starosta pripomenul, že postupne aj TKO bude končiť, a nebude sa spaľovať, čiže postupne všetok odpad sa
bude musieť dôsledne triediť. Obec robí všetko preto, aby sa našiel čo najlepší model fungovania pre našu obec.
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Uznesenie č. 15

Hlasovanie:

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

K bodu 16,
dvora;

Návrh schválenia objednávky na realizáciu systému kontrolovaného vstupu do zberového

V nadväznosti na predchádzajúci bod týkajúci sa odpadov, obec sa snaží nájsť model vstupu na zberový dvor,
nakoľko momentálne sa dostatočne nedá skontrolovať, kto má oprávnenie na vstup a kto nie, t.j. je potrebné
eliminovať tých, ktorí neplatia TKO alebo nevlastnia nehnuteľnosť v obci. Bude sa kontrolovať počet ľudí, a
zároveň sa aj zabezpečí lepší prehľad separácie odpadu.

Systém načítavania EČV bude kompatibilný so súčasným systémom.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na rok 2021.
Rozprava:

L. Falbová - ako bude stanovený počet vozidiel na domácnosť?

M. Sitiar: zatiaľ sa proces otestuje v pilotnom programe, spraví sa kampaň a následne po vyhodnotení sa spustí
naplno (napr. aj 4 autá si nahlási 1 domácnosť).
Priamo pracovník na zbernom dvore bude ovládať evidenčný systém. Čipy sa zdali byť málo efektívny systém,
nakoľko by sa požičiavali.

Rampa nepustí viac ako napr. 5 áut, aby bol kontrolovateľný vstup, ako aj zloženie odpadu,
Obyvatelia majú povinnosť platiť poplatok za odpad - avšak teraz niektorí všetko separujú na zbernom dvore,
čiže poplatok za TKO napíatia (a vrecia s TKO hádžu von po ceste do Bratislavy).
Novo prisťahovaní občania zatiaľ neplatia poplatky TKO, avšak na zberový dvor odnášajú veľa odpadu (kartónov
a igelitov zo zariaďovania nehnuteľnosti), a tieto náklady zberového dvora vlastne znášajú ostatní obyvatelia.

I Húska - jednoznačne podporujem takýto systém, dnes sa nedá dostatočne odkontrolovať zamestnancami, čo
všetko obyvatelia vyvážajú, lebo sa tam v jeden okamih nahrnie aj 7-8 vozidiel, je to nekontrolovateľné a aj
nebezpečné, Takéto obmedzenie vstupu skvalitní separáciu a jej dohľad, zníži sankcie, ktoré obec za to dnes
dostáva a zvýši sa samotná bezpečnosť na zbernom dvore.
M.Matušek - napr. v sobotu sa vyváža papier na zberový dvor s dôvodom, že nemajú doma priestor na nádobu
papiera.

Uznesenie č. 16

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

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov na I, polrok 2021;

K bodu 17.

Plán je navrhnutý tak ako je obvyklé. Ak by prišla nejaká situácia, plán bude sa meniť individuálne vzhľadom na
pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu.

25.02.2021
25.03.2021
29.04.2021
27.05.2021
24.06.2021

-štvrtok
- štvrtok
- štvrtok
- štvrtok
- štvrtok

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 17

Hlasovanie:

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

K bodu 18. Rôzne

1.

Obec Miloslavov dostala finančný dar vo výške 130,00 Eur na od Kamily Zajíčkovej {staň sa občanom
Miloslavova).

Ďakujeme, pani je pravidelným každoročným prispievateľom.
Rozprava:

I.Húska - ďakuje, víta takúto iniciatívu, a vyzýva aj ďalších občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu prihlásiť
k trvalému pobytu, aby sa zúčastnili na tejto kampani „Staň sa aj Ty Miloslavčanom".

Uznesenie č. 18
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Hlasovanie:

za: 6 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska, Ing.Martin
Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Jarmila Grujbárová
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

2.

Dohoda o skončení nájomnej zmluvy so SZUŠ, Ružová dolina 29,821 09 Bratislava k 31.12.2020

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 19
Hlasovanie:
za: 6 - ing. Renáta Bačová, LLM., Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska, Ing.Martin
Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Jarmila Grujbárová
Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

3.

Základná škola uzatvorí zmluvu s Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) zmluvu o vzájomnej
spolupráci pri implementácii projektových aktivít. V základnej škole funguje na základe európskeho
projektu inkluzívny tím, ktorý pôsobí od 1.2.2018 a 31.1.2021 tento projekt končí. Na základe schválenia
projektu zo strany MPC môže tento inkluzívny tím pracovať ďalej. Zmluva bude uzatvorená od
1.2.2021-31.8.2022 formou refundácie nákladov na inkluzívny tím (školský špeciálny pedagóg, školský
psychológ a dvaja asistenti učiteľa).

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 20

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

4. Obec ako Objednávateľ je stavebníkom v zmysle Rozhodnutia o povolení stavby: „Dostavba strechy
základnej školy, podkrovné priestory" , č, SÚ-182/635-3828/2019/3/MK zo dňa 9. 1. 2020 vydaného
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stavebným úradom v Rovinke ako príslušným stavebným úradom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
28. 01. 2020. Zhotovíte!’ je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na výkon inžinierskej činnosti a
súvisiaceho technického poradenstva na základe Autorizačného osvedčenia č. 03806. Platné
autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných Inžinierov a pečiatka tvoria prílohu č.
1 tejto zmluvy. Výber Zhotoviteľa bol zrealizovaný ako výsledok prieskumu trhu realizovaného
Objednávateľom v kombinácii s výberom z databázy Slovenskej komory stavebných inžinierov
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri výkone inžiniersko - kontrolnej
činnosti Zhotoviteľa v rámci stavby (projektu) "Dostavba strechy základnej školy, podkrovné
priestory" ■ práce spojené s realizáciou stavby - stavebný dozor. Cena za dielo (za vykonanú činnosť)
bola určená ako výsledok prieskumu trhu realizovaného Objednávateľom a následne výberom
zhotoviteľa. Cena diela bola dohodnutá ako končená vo výške 1500,- Eur bez DPH (slovom: tisícpäťsto
eur). Zhotoviteľ nie je platcom DPH

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
Uznesenie č. 21
Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ivan Húska, Ing.Martin
Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Jarmila Grujbárová

Uznesenie bolo schválené počtom hlasov 6.

K bodu 19. Interpelácie poslancov;

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

K bodu 20. Diskusia;

Starosta informoval o povinnosti opakovaného testovania, obec začala robiť všetko pre to, aby zabezpečila
testovanie. Zatiaľ sú zriadené 3 testovacie miesta, aj rozloženie dobrovoľníkov, aby bolo možné poskytnúť túto
službu občanom a môcť zrealizovať testovanie v sobotu aj v nedeľu.
Komisia pre šport: I.Húska informoval ohľadne pomocného ihriska pri futbalovom ihrisku - osádzajú sa stĺpy
osvetlenia, stĺpy na oplotenie ihriska, je zakúpené pletivo na oplotenie, osadená elektroskrinka.
Dotácia zo SFZ - podklady boli odovzdané, na výzvu sa doplnili, predpokladá sa, že v najbližšej dobe by dotácia
mala byť uvoľnená, a to vo výške 10.000 Eur.
Následne bude osadené osvetlenie, a ostane vybudovanie automatickej závlahy a bude krásne nové tréningové
ihrisko pre deti a mládež.

Verejný poriadok - I.Húska informoval o začatí prípravy nového VZN ( novelizáciu ) ohľadom parkovania v obci
na cestách a chodníkoch v správe obci, riešenie vrakov, sankcionovanie porušení, a ďalšie veci spojené
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s verejným poriadkom, zamerané hlavne voči vodičov a parkovaniu na cestách, chodníkoch a verejnom
priestranstve, Z dostupných obdobných VZN sme sa priklonili k VZN obce Čučma, ktorá boia ochotná poskytnúť
ich VZN v editovateľnom formáte a poskytla informáciu, že ich VZN bolo pred schválením predložené na
odobrenie prokuratúre, za čo im ďakujem. V spolupráci s p.Sitiarom predpokladám predloženie tohto návrhu do 2
mesiacov.
Kultúrna komisia - p.Cabalová informovala k 100. výročiu obce, oslavy by sa mali uskutočniť 25. - 27. Jún 2021
- robí sa všetko pre to, aby sa oslavy mohli zrealizovať, uvidí sa podľa aktuálnej pandemickej situácie.
Publikácia k 100. výročiu sa pripravuje pod vedením p. Karabu.

K bodu 21 .Záver
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19 hodine.

Upozornenie: nahrávacie zariadenie umožnilo nahrávať iba prvých 10 minút, následne sa zariadenie bohužial
pokazilo.
Zapísal/{a):

Ing. Renáta Bačová, LL.M.

Overovatelia:! Ivan Húska,

I

Milan Matušek

7

Milan Baďanský

starosta obce
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