
Zápisnica
z 15.zasadnutia Komisie pre rozvoj obce (KROM), ktoré sa konalo dňa 26.04.2021 o 18:00 hod. 

v zasadačke OÚ

Prítomní:
Členovia KROM: Ing. Jarmila Grujbárová, Ing, Pavol Karaba., Mgr. Vladimír Vrana, Ing. Martin Majerech, Ing. Silvia 
Rajčányová, Ing. Mária Boháčová
Ospravedlnení: Ing. Lenka Pliešovská (MD), Peter Čačo, Ing. Renáta Bačova, LL.M., Mgr. Milada Kováčová 
Program:

1. Otvorenie
2. Projekty obce - aktuálny stav + návrh na zaradenie nových
3. Prerokovanie podkladov k rokovaniu OZ 29.04.2021
4. Pripomienky k PHSR
5. 100ročnicaobce
6. 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 6 členovia a komisia je uznášaniaschopná. Prítomní členovia 
KROM sa dohodli, že prerokujú body podľa navrhnutého programu.

K bodu 2.
Komisia sa zaoberala stavom jednotlivých projektov obce a odporúča nasledovnú aktualizáciu do tabuľky 
projektov:

• V časti Infraštruktúra - Parkovanie a stojisko kontajnerov - Agátová ulica. 20 PS a oplotený priestor pre 
30 kontajnerov pre bytové domy na TKO a separovaný zber - vyvolaná investícia ISMONT

• V časti Všeobecné záujmy obce:
Obnova a rozvoj zelene
• výsadba kruhového objazdu a osadenie názvu obce pri vjazde do obce
• Alej Štvrtocká cesta
Úprava nám. pri Lipovom parku - osadenie pamätnej tabule a úprava priestoru okolo lipy pri zastávke, 
orež stromov v parku
Rekonštrukcia rozhlasu v obci - rekonštrukcia nefunkčných vysielačov a doplnenie rozhlasu v nových 
lokalitách (požiadavka civilnej ochrany)

Zberný dvor - vytvorenie priestoru pre projekt Re use
Odpady - zavedenie zberu kuchynského odpadu - výber spôsobu zberu a obstarávateľa

• V časti Školstvo, relax a šport:
Elokované pracovisko MŠ Bottova ul. - dlhodobý prenájom/kúpa pozemku a budovy pre 2 triedy MŠ vr. 
pozemku -možná prevádzka najskôr od 1.1.2022

Komisia prerokovala návrhy a alternatívy na zavedenie a zber kuchynského odpadu v obci - po diskusii 
a zvážení predbežných nákladov na jednotlivé alternatívy odporúča v prvej etape obstaranie tejto služby na 1 rok 
s umiestnením kontajnerov pred bytové domy a na stojiská, prípadne na vytypované miesta - kýbliky a biosáčky 
pre obyvateľov by sa prideľovali podľa záujmu. V tomto smere odporúča realizovať verejné obstarávanie a schváliť 
návrh na VO: obstaráme s.r.o.
K bodu 3.
Prerokovanie podkladov OZ vo vzťahu k majetku obce:

• Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku obce do správy Základnej školy Miloslavov - komisia 
odporúča schváliť

• Žiadosti o zľavy z nájmu - VJašurová a E.Konečná - komisia odporúča schváliť, sťažené obdobie 
upraviť na: od 1.1.2021 do 31.3.2021 pri oboch žiadateľoch
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• Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky obce parc.č. 355/2 a 418 na IS pre: Ing. Vemer- 
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli, neprišli žiadne pripomienky, komisia súhlasí

• Zámery prenájmu majetku na účely IS:
■ Laza s.r.o. - nie je doriešený prístup na lokalitu, treba to preveriť (Ing.Boháčová)
■ Pozemná Stavby development s.r.o. - zabezpečuje pre Západoslovenskú distribučnú, a.s - 

komisia súhlasí
■ ISMONT, s.r.o. - komisia súhlasí (M.Majerech sa zdržuje pri hlasovaní)
■ M.Lisá - (rodinný dom) komisia súhlasí
■ Ing.Pavol Špťko, Mgr. Ing. Peter Špeťko - pre záhradu a pestovanie ovocia - komisia súhlasí
■ M.Bro development s.r.o. - zámer IS je pomerne rozsiahly a narušila by sa existujúca nová cesta 

v majetku obce, komisia zobrala do úvahy, že zámer nie je súladný s územným plánom - 
neodporúča jeho schválenie.

• Objednávky na tlač knihy pri príležitosti 100. výročia obce, osadenie pamätníka a prestavbu 
prízemia OU na Klientske centrum - komisia súhlasí

K bodu 4.
Ing. Majerech spracoval pripomienky k PHSR - tieto sa zašlú cestou úradu spracovateľovi na dopracovanie a 
doplnenie do návrhu dokumentu.

K bodu 5.
Spôsob osláv 100 ročnice obce je potrebné upraviť podľa aktuálnej pandemickej situácie - príslušná komisia sa 
týmto zaoberá - pripravuje sa odhalenie pamätnej tabule s úpravou plochy k nemu pri Lipovom námestí v miestnej 
časti Miloslava, slávnostné OZ ma pamätný deň 29.6.2021, realizácia zelených plôch a úpravu vstupu do obce, 
takisto vydanie osobitného čísla Spravodajcu.

K bodu 6.
Rôzne:
Predsedníčka KROM poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila.

Miloslavov 26.04.2021

predsedníčka KROM
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