Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2021
konaného dňa 18.02.2021 o 9.00 hodine

Prítomní poslanci:
Poslanci: Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan
Matušek,

Neprítomný/í, á/:

JUDr. Lucia Falbová, Ing.Renáta Bačova, LL.M.

Ďalší prítomný/i, á:

Milan Baďanský, starosta obce, Mgr. Martin Sitiar

Verejnosť:

bez verejnosti

Návrh programu:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
Návrh zmluvy medzi spoločnosťou Phoenix Corporation, s.r.o., so sídlom Kalinkovo 578,900 43 Kalinkovo
a Obcou Miloslavov so sídlom Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov na zabezpečenie vykonávania
odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID 19
vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2;
Rôzne;
Interpelácie poslancov;
Diskusia;
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 5 a OZ je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice a uznesení:

Návrhová komisia:

Ivan Húska, Ing.Tatiana Cabalová, PhD,

Milan Matušek, Ing. Martin Majerech

Zapisovateľ: Ing. Ja rmila Grujbárová

Uznesenie č. 22
Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing.Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová , Ing.Renáta Bačová, LL.M.

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.

3.

Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
Návrh zmluvy medzi spoločnosťou Phoenix Corporation, s.r.o., so sídlom Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo
a Obcou Miloslavov so sídlom Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov na zabezpečenie vykonávania
odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID 19
vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2;
Rôzne;
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4.
5.
6.

Interpelácie poslancov;
Diskusia;
Záver;

K bodu 2. Návrh zmluvy medzi spoločnosťou Phoenix Corporation, s.r.o., so sídlom Kalinkovo 578, 900
43 Kalinkovo a Obcou Miloslavov so sídlom Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov na
zabezpečenie vykonávania odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného
respiračného ochorenia COVID 19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2

Obec Miloslavov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá obecnému
zastupiteľstvu návrh na schválenie zmluvy medzi spoločnosťou Phoenix Corporation, s.r.o., so sídlom
Kalinkovo 578, 900 43 Kalinkovo v zastúpení Dávidom Gavaľom konateľom spoločnosti (ďalej len
„poskytovateľ) a Obcou Miloslavov so sídlom Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov v zastúpení
Milanom Batfanským starostom obce (ďalej len „objednávateľ“) na zabezpečenie vykonávania odberu
vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID 19
vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2.

V zmysle návrhu zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečovať vyššie uvedené činnosti pre
objednávateľa formou mobilných odberných miest (autobusov), prípadne v existujúcich odberných
miestach objednávateľa na základe objednávky objednávateľa v rozsahu stanovenom zmluvou. Návrh
zmluvy upravuje odmenu pre poskytovateľa vo výške 4,50 € vr. DPH za každý vykonaný test. Štát obci
bude refundovať náklady vo výške 5 € na každý vykonaný test a dodá obci antigénové testy.
Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu spojenú so šírením vírusového ochorenia SARS-CoV-2 na
území Slovenskej republiky, ako aj na území obce Miloslavov, kde obec doposiaľ zabezpečovala výkon
celoplošného testovania poskytovaním prostriedkov a síl z vlastných stavov prevažne z radov
dobrovoľníkov, je vykonávanie testovania obyvateľov týmto spôsobom neudržateľné. Alternatívnym
riešením by bolo odporučiť obyvateľom obrátiť sa na trvalo zriadené mobilné odborové miesta v iných
mestách alebo obciach, avšak toto riešenie je pre mnohých obyvateľov komplikované a problematické,
preto sa navrhuje dodanie tejto služby pre obyvateľov obce externým dodávateľom.

Vzhľadom k tomu, že nie je vopred zrejmé aké výsledky - mieru pozitivity ~ dosiahne okres Senec
v nasledujúcich kolách testovania a v akých intervaloch teda bude potrebné vykonávať testovanie
obyvateľov (platný COVID Automat), a vzhľadom na potrebu prijať urýchlene opatrenie počas
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením
COVID-19 sa odporúča poslancom obec Miloslavov schváliť predložený návrh zmluvy,
Rozprava;
J.Grujbárová uviedla, že zmluvu právny zástupca a poslanci riadne spripomienkovali, pripomienky sú
zapracované do návrhu.

Uznesenie č. 23

Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing.Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing,Renáta Bačova, LL.M.
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K bodu 3. Rôzne;
Nasledujúce zasadnutie OZ sa navrhuje v termíne 4. alebo 11.3.
K bodu 4. Interpelácie poslancov;
J.Grujbárová požiadala komisiu pre šport a verejný poriadok, aby sa zaoberala prípadom neoprávneného
ohradenia a opáskovania verejného priestranstva a aj pozemku obce na Centrálnej ulici (pred zeleným domom
smerom k Bille ). Tabule s označením „súkromný pozemok" prekážajú plynulému pohybu chodcov a zvyšujú
riziko úrazu na frekventovanej komunikácii. Minimálne v šírke 1,70 m od kraja vozovky (podľa geodetického
zamerania) ide stále o pozemok obce. Je v prvom rade potrebné hovoriť s majiteľom domu a vysvetliť mu
situáciu.
M.Baďanský - obec objednala geodetické vytýčenie pozemkov - následne sa to prerokuje s majiteľom uvedenej
nehnuteľností.
I.Húska - aj komisia pre verejný poriadok sa bude situáciou zaoberať.

K bodu 6. Diskusia;
Diskusia sa vzhľadom na neprítomnosť občanov nekonala.

K bodu 7. Záver
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 9..15 hndinfí.
Zapísal/(a):

Ing.Jarmila Grujbárová"

Milan Belanský

starosta obce

Overovatelia:

Ivan Húska

Ing.Tatiana CabaloVáľ, PhD.
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