
Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2021 

konaného dňa 29.04.2021 o 17.30 hodine

Prítomní:
Poslanci: Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

Starosta obce: Milan Batfanský

Neprítomný/í, á/: Ing.Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek
Ďalší prítomný/i, á: JUDr. Mário Vane, LL.M

Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
4. Ekonomické informácie základná škola;
5. Projekty a projektové zámery obce;
6. Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku Obce Miloslavov do správy Základnej školy Miloslavov;
7. Predĺženie nájomnej zmluvy - nájomný byt - Zuzana Pukáčová, Miloslavov, Lipový park 404/3;
8. Žiadosť o zľavu z nájmu, žiadateľ: Viera Jašurová - VERONA;
9. Žiadosť o zľavu z nájmu, žiadateľ: Edita Konečná;
10. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre investora: lng. Richard Verner, Drotárska 96, 811 02 Bratislava, 

na dočasný prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Miloslavov LV 440, parcely číslo 355/2 a 418, lokalita 
Miloslavov - Alžbetin Dvor, menovite: SO-03 vodovodná prípojka, SO-04.1 kanalizačná splašková prípojka 
a SO-05.2 prípojka NN.

11. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov do nájmu z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: Laza s.r.o., 
Laurinská 3, 811 01 Bratislava IČO: 35 799 820; predmet nájmu: pozemok vo vlastníctve obce Miloslavov č. 
135/6, za účelom výstavby IS.

12. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: Pozemné Stavby 
development s.r.o., Slnečná 472, 900 42 Miloslavov IČO: 52 178 919; predmetom nájmu: pozemky vo 
vlastníctve obce Miloslavov pare. č. 120,426/37,426/60,426/72,426/75 za účelom výstavby IS.

13. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: ISMONT s.r.o., 
Strojárenská 1 C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141; predmet nájmu: pozemky vo vlastníctve obce Miloslavov 
pare. č. 436/1, 480/541,436/2 za účelom výstavby IS.

14. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: Mariana Lisá, Veterná 
212, 900 42 Miloslavov; predmet nájmu: pozemky vo vlastníctve obce Miloslavov, pare. č. 133/20,133/19 
a 121 za účelom výstavby IS k rodinnému domu.

15. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcom: Ing. Pavol 
Špeťko, Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava aMgr. Ing. Peter Špeťko, PhD., Jégeho 10, 821 08 Bratislava; 
predmet nájmu je pozemok vo vlastníctve obce Miloslavov, pare. č. 477/1 za účelom výstavby IS.

16. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: B.Bro development s.r.o.,1



Hlboká 7, 811 04 Bratislava IČO: 51 047 152; predmet nájmu je pozemok vo vlastníctve obce Miloslavov 
pare. č. 158/5 za účelom výstavby IS.

17. Žiadosť o poskytnutie dotácie ~ žiadateľ: Športový klub obce Miloslavov;
18. Schválenie objednávok na:

- Stavebné úpravy na osadenie pamätníka pri príležitosti stého výročia založenia obce v miestnej časti 
Miloslavov;

- Tlač knihy pri príležitosti stého výročia založenia obce;
19. Návrh na schválenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa na likvidáciu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu;
20. Klientske centrum - priestor bývalej ambulancie;
21. Rôzne;
22. Interpelácie poslancov;
23. Diskusia;
24. 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 4 a OZ je uznášania schopné.

Overovatelia zápisnice a uznesení: Ivan Húska, JUDr. Lucia Falbová
Návrhová komisia: Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová
Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová
Starosta obce k návrhu programu uviedol, že spoločnosť LAZA, s.r.o. doručila do podateľne dňa 28.4.2021 
žiadosť o vypustenie bodu 11. z návrhu programu dnešného zasadnutia OZ z dôvodu prebiehajúcich rokovaní 
ohľadom napojenia lokality RZ19/III na komunikácie, preto starosta navrhuje bod 11. vypustiť z návrhu 
programu, Ostatné body sa prečíslujú.
Súčasne navrhuje tiež úpravu pôvodného bodu 12, kde je v návrhu programu nesprávne uvedený nájomca, 
správne znenie bodu 12. v návrhu programu malo byť:
„12. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: Západoslovenská distribučná 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 1ČO:36 361 518; predmet nájmu: pozemky vo vlastníctve obce Miloslavov 
pare. č. 120,426/37,426/60,426/72, 426/75 za účelom výstavby SO.05 - Rozvody NN."

Uznesenie č. 54

Hlasovanie:

za: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek, Ing. Martin Majerech

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
4. Ekonomické informácie základná škola;
5. Projekty a projektové zámery obce; 2



6. Dodatok č, 1 k zmluve o zverení majetku Obce Miloslavov do správy Základnej školy Miloslavov;
7. Predĺženie nájomnej zmluvy - nájomný byt - Zuzana Pukáčová, Miloslavov, Lipový park 404/3;
8. Žiadosť o zľavu z nájmu, žiadateľ: Viera Jašurová - VERONA, Kalinkovo;
9. Žiadosť o zľavu z nájmu, žiadateľ: Edita Konečná, Miloslavov;
10. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre investora: Ing. Richard Verner, Drotárska 96, 811 02 Bratislava, 

na dočasný prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Miloslavov LV 440, parcely číslo 355/2 a 418, lokalita 
Miloslavov - Alžbetin Dvor, menovite: SO-03 vodovodná prípojka, SO-04.1 kanalizačná splašková prípojka 
a SO-05.2 prípojka NN.

11. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a, to do dočasného nájmu nájomcovi: Západoslovenská 
distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518; predmet nájmu: pozemky vo vlastníctve 
obce Miloslavov pare. č. 120,426/37,426/60,426/72, 426/75 za účelom výstavby SO.05 - Rozvody NN.“

12. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: ISMONT s.r.o., 
Strojárenská 1 C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141; predmet nájmu: pozemky vo vlastníctve obce Miloslavov 
pare. č. 436/1,480/541,436/2 za účelom výstavby IS.

13. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: Mariana Lisá, Veterná 
212, 900 42 Miloslavov; predmet nájmu: pozemky vo vlastníctve obce Miloslavov, pare. č. 133/20,133/19 
a 121 za účelom výstavby IS k rodinnému domu.

14. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods, 9 
písm, c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to, do dočasného nájmu nájomcom: Ing. Pavol 
Špeťko, Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava aMgr. Ing. Peter Špeťko, PhD., Jégeho 10, 821 08 Bratislava; 
predmet nájmu je pozemok vo vlastníctve obce Miloslavov, pare. č. 477/1 za účelom výstavby IS,

15. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: B.Brodevelopment s.r.o., 
Hlboká 7, 811 04 Bratislava IČO: 51 047 152; predmet nájmu je pozemok vo vlastníctve obce Miloslavov 
pare. č. 158/5 za účelom výstavby IS.

16. Žiadosť o poskytnutie dotácie - žiadateľ: Športový klub obce Miloslavov;
17. Schválenie objednávok na:

- Stavebné úpravy na osadenie pamätníka pri príležitosti stého výročia založenia obce v miestnej časti 
Miloslavov;

- Tlač knihy pri príležitosti stého výročia založenia obce;
18. Návrh na schválenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa na likvidáciu biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu;
19. Klientske centrum - priestor bývalej ambulancie;
20. Rôzne;
21. Interpelácie poslancov;
22. Diskusia;
23. Záver;

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
Hlavný kontrolór nebol prítomný v čase prerokovania tohto bodu na zasadnutí. I.Húska navrhuje, aby sa OZ 
k tomuto bodu vrátilo po jeho príchode OŽ. Po príchode hlavného kontrolóra o 17:40 hod. tento skonštatoval, že 
k plneniu uznesení z ostatného OZ nemá výhrady a že boli priebežne plnené v určených lehotách.
Rozprava:

Poslanci ďalej nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 55
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Hlasovanie:

za: 4 - Ing, Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek, Ing. Martin Majerech

K bodu 3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové
informácie;
J. Grujbárová uviedla aktuálne ekonomické a finančné informácie:
Príjem z podielových daní k 29.04.2021 je vo výške 559 tis. EUR, čo je v súlade s predpokladom rozpočtu na 
rok 2021 (rozpočet: 1 458 440,00 EUR). Na účtoch obce je stav finančných prostriedkov k 22.4.2021 vo výške 
2 274 tis. EUR., viazané prostriedky predstavujú sumu 2113 tis. EUR. Viazané prostriedky sú alokované na 
projekty obce - výstavbu pavilónu základnej školy, prístavbu obecnému úradu a pod., a ich súčasťou sú aj 
prostriedky rezervného fondu obce vo výške 229 tis. EUR. Obec v rámci bežných výdavkov očakáva ešte 
refundáciu nákladov za testovanie od štátu, ktoré zatiaľ hradí z vlastných prostriedkov.
Dlh obce predstavuje k 31.3.2021 výšku 394 tis. EUR, je doňho zahrnutý aj bezúročný úver zo štátneho 
rozpočtu vo výške 76 tis, EUR na bežné výdavky obce, predstavuje 9,67 % k bežným príjmom obce (max je 60 
%), dlhová služba je na úrovni 0,52 % (max. je 25 %).
Stav poplatku za rozvoj na účte obce je k 31.3.2021 vo výške 772 tis. EUR v m.č. Miloslavov a 677 tis. EUR 
v m.č. Alžbetin Dvor. Použitie prostriedkov z poplatku za rozvoj v tomto roku bolo zatiaľ len vo výške 7 tis. 
EUR, najmä na zamerania a geodetické práce.
Výsledok hospodárenia obce k 31.03.2021 - čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 559 tis. EUR (26%), 
kapitálové vo výške 26 tis. EUR a finančné operácie (splátky úverov) vo výške 21 tis. EUR, Bežné príjmy sú vo 
výške 1 255 tis. EUR a finančné operácie vo výške 160 tis. EUR.

017.40 hod sa dostavil na zasadnutie OZ hlavný kontrolór obce {OZ sa vrátilo k bodu 2.)

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 56

Hlasovanie:

za: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek, Ing. Martin Majerech

K bodu 4. Ekonomické informácie základná škola;
Základná škola má stav finančných prostriedkov na svojich účtoch vo výške 163 tis. EUR. Príjem z normatívu 
bol vo výške 441 tis. eur, výdavky vo výške 278 tis. Eur.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 57
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Hlasovanie:

za: 4 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Milan Matušek, Ing, Martin Majerech

K bodu 5. Projekty a projektové zámery obce;

Starosta obce informoval o stave projektov a projektových zámerov obce:

il' .Ú r> f >7. 'j/?;
■■V?;Ť:V:ŕ:??T-;

-..-ŕ

Názov projektového zámeru Predmet zámeru Poznámka

Rekonštrukcia Lesná ulica Prekládka elektrického vedenia Rieši ZSE - Distribučná v spolupráci 
PATAK s.r.o. - územné konanie - 
právoplatné
Stavebné povolenie podané.

Prípojky k RD, 19 odberateľov Obyvateľmi odsúhlasené, zadanie 
samostatných projektov el. prípojok

Prekládka verejného osvetlenia Projekt na stavebné povolenie
Územné konanie - prebieha

Rekonštrukcia komunikácie Spoluúčasť investorov RZ,
Stavebné povolenie právoplatné 
19.01.2021
Verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavby - v procese prípravy 
podkladov

BVS - rekonštrukcia kanálových 
vpustí

V súčinnosti komunikácie, len úpravy

Dostavba chodníka Naprojektovaný, spolufinancovanie 
Súčasť projektu rekonštrukcie
komunikácie

ST, a.s, preložka
telekomunikačných káblov

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

Rozšírenie križovatky
Hlavná/Lesná

Stav.povolenie - právoplatnosť
18.8.2020
Súčasť projektu rekonštrukcie
komunikácie

Vytýčenie všetkých existujúcich 
sietí

Vykonané, zaniklo, zadáva sa nové

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

Prechody pre chodcov MÍĽ - pri materskej škole
AD - Hviezdoslavova ulica
AD - Hlavná pri vjazde na
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železničnú ulicu
MIL - v zákrute pri zrkadle + 
úprava chodníka
CentrálnaA/eterná

SPF vydalo súhlas k umiestneniu 
stavby, územné konanie pokračuje

Parkovanie pri železničnej stanici Prístrešok pre bicykle 2. etapa
Bezpečnostné kamery cenová ponuka, príprava
Parkovisko pri MŠ A. Dvor Posunuté do 2021 - projekt zadanie

Zastávky SAD Premiestnenie pri ZŠ v AD Územné konanie - prebieha, námietky
Slovák Lines vyriešené

Nová zastávka Miloslavov pri 
kruhovou objazde, predĺženie 
linky SAD

Vydané územné rozhodnutie - 
právoplatné 14.10.2020

Úprava chodníkov, plôch a
prístrešky zastávok pri trati v AD

Do rozpočtu 2021 - prípravné práce

Sadová ulica - k cintorínu
Miloslavov

Asfaltový povrch Zrealizované

Verejné osvetlenie

Opravy a nedorobky komunikácií Južná-Sahúl, Lengyel Zámer

Žihľavová Zámer

Čerešňová Zámer- ll.etapa

Lúčna Zámer

Tekovská V rámci riešenia Lesnej ul,

Nová ulica Zámer
Úzka-k ZOR Zámer - po dokončení ZOR

Rekonštrukcia povrchu ulíc 
Kačínska, Javorová, Buková, 
Dubová

Realizovať podľa možností s výstavbou 
Lesnej a Agátovej ulice

Chodníky Lipový park - smer Billa popri 
Centrálnej

PD vypracovaná, aktuálne vydané 
súhlasné stanovisko BSK
Vytýčenie hraníc pozemku obce - 

termín 10.5.2021.
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

Cyklochodníky Spojenie oboch častí obce - t 
etapa - od Billy smerom na AD

Stavebné povolenie - právoplatné 
stavebné povolenie 21.12.2020
Podaná žiadosť o dotáciu na BSK - 
neboía úspešná.

Prepojenie poza les cez starý 
vinohrad
Koordinácia s budovaním
cyklotrás okolitých obcí

Posúdiť prienik s návrhom obce 
Hviezdoslavo, Dunajská Lužná, Štvrtok 
n/Ostrove - v príprave

Parkovanie Lipový park- pozdĺž, parkovanie Príprava podkladov na podanie k 
vydaniu územného rozhodnutia
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Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD PD Odlučovač ropných látok - do 
prípravy 2021

Parkovisko pri MŠ A. Dvor Posunuté do 2021 - projekt zadanie

Dopravné značenie Pasportizácia dopravného
značenia

Prebieha aktualizácia, zmeny a 
zaradenie nových lokalít

Obmena a aktualizácia značiek Realizuje sa priebežne

Záhradná ulica Inžinierske siete V procese stav. povolenia; dopracovať 
PD podľa požiadaviek z
Environmentálneho fondu - v procese

Cesta, spevnený povrch len za účasti obyvateľov

í $ i h a /bbqiáh^ka yýfraýenqsť^
SSSSWltB

Budova obecného úradu 
prístavba

1. Klimatizácia do zas. 
miestnosti

Zrealizované

2. Prístavba OcÚ od 1.12.2020 - v realizácii
hrubá stavba ukončená, realizácia
rozvodov v interiéri

3. Rekonštrukcia prízemia pre 
účely Ocú - priestory lekára

PD spracovaná a výber zhotoviteľa 
ukončený - do realizácie v rámci 
prístavby

4. Zateplenie fasády OcÚ Vypracovanie PD - bude dodaná do 
6/2021

Vysporiadanie existujúcich a 
obstaranie nových pozemkov pre 
rozvoj

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

Parky a nové parkové plochy rekonštrukcia osvetlenia v AD r.2021

nový park pri cintoríne v 
Miloslavove

r.2022

Obnova a rozvoj zelene výsadba ochrannej zelene pri 
hnojisku

potrebné odstrániť skládku odpadu

obnova zelene po uliciach obce priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec

Revitalizácia Lipového parku náučný chodník zámer - svojpomocne
bezpečnostno-zdravotný orež 
stromov

priebežne

Nové poíyfunkčné centrum obce 
Miloslavov

urbanistická štúdia nového 
centra obce

zrealizované, zverejnené na stránke 
obce 11.09.2020

Zmeny a doplnky Územného plánu
č. 4/2020

Výber obstarávateľa
Výber spracovateľa

Vytvorená komisia na tento účel
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Zberný dvor vytvorenie a prekrytie skladových 
priestorov

Návrh riešenia vstupov na 
zberný dvor

Zrealizované technicky, prebieha
inštalácia SW na nahrávanie ECV

Dobrovoľný hasičský zbor obce Zaobstaranie výzbroje a výstroje

zriadenie DHZ - OZ zmluva o spolupráci -podpísaná

Vybudovanie zbrojnice Do rozpočtu 2022
Cintoríny Rozšírenie cintorína v AD Začať prípravu, projekt a rozpočet 

2021, Dom smútku 2022
Nový plot od lesa v AD
Miesto pre kolumbárium
Dom smútku
Studňa, elektroprípojka V príprave
Prepojenie Sadovej a Šípkovej
s pozdĺžnym státím, odkúpenie 
pozemku Miloslavov

Vypracované štúdie

Vodoochranné opatrenia vodozádržné opatrenia Priebežne - obnova odvodňovacích 
priekop popri komunikáciách cesty lll. 
Triedy Centrálna a Hlavná ulica

vsaky, vpuste

Dostavba pavilónu ZŠ v
Miloslavove

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

Prebieha územné konanie

Novostavba etokovaného
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 o umiestnenie stavby - 
územné konanie
Dopracovanie PD z dôvodu
nesúhlasného stanoviska Okresného 
dopravného inšpektorátu Senec

Jubilejná základná škola v A. 
Dvore

Rekonštrukcia podkrovia Prebieha realizácia termín odovzdania 
stavby 11.5.2021

Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore výber dodávateľa stavby Verejné obstarávanie 3Q/2021
stavebné povolenie vydané - právoplatné 13.08.2020

Areál ZŠ v A. Dvore Úprava spevnených a
nespevnených plôch

Po ukončení výstavby

Kryté stojisko na bicykle Po ukončení výstavby
MŠ v A. Dvore Altánok a hracie prvky Zahrnúť do rozpočtu 2021

Dostavba kontajnera so 
sociálnymi zariadeniami

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

ZOR Miloslavov polyf. irisko s pevným 
povrchom - hokejbal

Zrealizované 2020

polyf.ihrisko s mäkkým 
povrchom - loptové

Zrealizované 2021
prebieha vyúčtovanie dotácie

studňa a závlaha zrealizované studňa, závlaha po
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dokončení

oplotenie areálu zrealizované

Brána s bráničkou na uzavretie 
areálu

Do realizácie

Situačný nákres ZOR, objektov a 
funkcií ZOR

V procese spracovanie PD

Osvetlenie areálu
Prevádzka s občerstvením
Parkovisko
Tenisový kurt s tvrdým povrchom

Revitalizácia RSC A. Dvor Rozšírenie šatní a sociálnych 
priestorov, rekonštrukcia budovy

Zadané na spracovanie PD

Obnova hracích prvkov detského 
ihriska

Revízia, renovácia svojpomocne

Malé tréningové ihrisko v AD vybudovanie trávnatej plochy 
na rezervnej ploche cintorína

svojpomocne, trávnik zrealizovaný

nové oplotenie svojpomocne v realizácii
studňa a zalievanie v realizácií, ohláška
osvetlenie v príprave, PD a ohláška malej stavby

J.Grujbárová uviedla, že členovia KROM sa na svojom zasadnutí dňa 26.04.2021 podrobne zaoberali stavom 
jednotlivých projektov a takisto aj návrhom nových projektov, ktoré je potrebné zaradiť 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 
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 na Bottova ul. - dlhodobý prenájom/kúpa pozemku a budovy pre 2 triedy MŠ 
vr. pozemku-od 1.1.2022

Rozprava:

L.Falbová - čo ďalej s cyklochodníkom? Žiadosť o dotáciu bola neúspešná - ako budeme postupovať? Starosta 
uviedol, že na časť cyklochodníka má obec SP, preto minimálne v tejto časti bude tiež vytyčovacie konania a 
obec by sa pustila do stavby, na čo sú v rozpočte vyčlenené prostriedky.

I.Húska - sú dané termíny na stretnutia s okolitými obcami? J.Grujbárová uviedla, že KROM poverila svojich 
členov rokovaním s okolitými obcami - ešte sa k pridal Štvrtok na Ostrove

i,Húska - nebolo by vhodné pri bytových domoch na Agátovej na obecnom pozemku zriadiť zelený pás - verejnú 
zeleň? J.Grujbárová uviedla, že presne tento zámer komisia aj schválila a v tomto smere informovala dotknuté 
bytové domy.
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Hfavný kontrolór upozorňuje pri zbernom dvore na povinností vo vzťahu k poskytnutému NFM na udržateľnosť - 
starosta uviedol, že to bude komunikovať s riadiacim orgánom (projekt Re use).

Hlavný kontrolór - existuje nejaká platforma na riešenie cyklotrás medzi obcami? Starosta uviedol, že BSK 
vypracoval program na cyklotrasy - našu obec to v podstate obchádza, okrem jednej trasy, ktorá je ale 
naplánovaná na súkromných pozemkoch, takže realizácia je asi v nedohľadne.

Hlavný kontrolór - bude na OZ chodiť aj riaditeľka ZŠ - napr. pri schvaľovaní rôznych objednávok. Starosta 
uviedol, že pri zásadných veciach týkajúcich sa ZŠ sa určite bude zúčastňovať.

Uznesenie č. 58

Hlasovanie:

za: 4 - Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 — Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek, Ing. Martin Majerech

K bodu 6. Dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku Obce Miloslavov do správy Základnej školy
Miloslavov;

Starosta konštatuje, že o 18.08 hod sa dostavil na OZ Ing. Martín Majerech a počet prítomných 
poslancov sa zvýšil na 5.

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 VII - 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 bola potrebná zmluva o zverení 
majetku, ktorá bola schválená Obecným zastupiteľstvom Miloslavov dňa 10.12.2020 uznesením č. 157.

V článku III. v bode 2b tejto zmluvy boli vymenované parcely, ktoré sú súčasťou školského areálu. Vzhľadom na 
to, že na niektorých parcelách bude prebiehať výstavba nových investičných zámerov obce, budú tieto 
pozemky prevedené do správy správcu spolu s príslušnými nehnuteľnosťami až po ukončení realizácie 
investičných zámerov vlastníka. Jedná sa o parcely, na ktorých bude prebiehať výstavba telocvične, nového 
pavilónu a parkoviska.

Zároveň sa z bodu 2 písm. b) zmluvy vypúšťa veta: „Krátkodobý majetok ( zoznam z evidencie majetku 
k 31.12.2020 je prílohou č. 3 protokolu)“, nakoľko krátkodobý majetok sa nezveruje do správy, ale sa na 
Základnú školu prevádza. Je to vlastne evidenčný majetok nakúpený z normatívnych financií školy, čo je 
uvedené aj v protokole o odovzdaní majetku.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť predmetný dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku obce do užívania Základnej školy 
Miloslavov.

Uznesenie č. 59

Hlasovanie:
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za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Milan Matušek

K bodu 7. Predĺženie nájomnej zmluvy - nájomný byt - Zuzana Pukáčová, Miloslavov, Lipový park 404/3;

Obec Miloslavov prenajíma nájomný byt, ktorý bol financovaný zo ŠFRB a podľa zákona o ŠFRB aj 
prehodnocuje zmluvy, ktoré končia platnosť. Pani Pukáčová Zuzana požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy, 
ktorá končí 30.04.2021 - byt číslo 3 v bytovom dome súp.č. 404 v obcí Miloslavov.
Nájomca, Pukáčová Zuzana, spĺňa podmienky na predĺženie nájomnej zmluvy (min. výška príjmu - max. výška 
príjmu) na 3 roky a k dnešnému dňu má zaplatené všetky splátky.

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č, 60

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 8. Žiadosť o zľavu z nájmu, žiadateľ: Viera Jašurová - VERONA;

Dňa 16.4.2021 obdržala obec žiadosť zapísanú pod záznamom 3267/2021 od Viera Jašurová - Verona, Slnečná 
129/45, 900 43 Kaíinkovo, IČO: 35436085 o zníženie nájmu za obdobie január - apríl 2021 za prenájom 
budovy so súpisným číslo 1369, postavenej na p.č. 275/17, kú. Miloslavov, ktorú ma danú do nájmu podľa 
Zmluvy o nájme zo dňa 6.5.2015 a podľa Či. III Nájomné tejto zmluvy, je dohodnutá výška nájmu za 
nehnuteľnosť 200,- eur za mesiac.
Žiadosť je odôvodnená nariadením Ministerstva vnútra a krízového štábu vydaním opatrení od 15.10.2020 
v súvislosti s pandémiou COVID19, týkajúcich sa prevádzok verejného stravovania.
Rozprava:

KROM posúdila žiadosť - žiadosť spĺňa podmienky pre poskytnutie zľavy z nájmu v zmysle schémy MH SR 
dotácia na nájom a odporúča OZ schváliť zľavu z nájmu vo výške 50 % z nájomného za obdobie sťaženého 
užívania od 1.1. 2021 do 31.3.2021. J.Grujbárová vysvetlila mechanizmus podávania žiadosti o dotáciu. 

Uznesenie č. 61

za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek
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K bodu 9. Žiadosť o zľavu z nájmu, žiadateľ: Edita Konečná;

Dňa 23.4.2021 obdržala obec žiadosť zapísanú pod záznamom 3574/2021 od Konečná Edita, Centrálna 248, 
Miloslavov o kompenzáciu nájmu za obdobie december 2020 - apríl 2021 za prenájom nebytového priestoru 
v budove so súpisným číslo 243, postavenej na p.č. 102/2, kú. Miloslavov, ktorý má daný do nájmu podľa 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.5,2008 a podľa ČI. ill Nájomné tejto zmluvy, je dohodnutá 
výška nájmu za priestor 80,- eur za mesiac.
Žiadosť je odôvodnená nariadením Ministerstva vnútra a krízového štábu vydaním opatrení od 15,10.2020 
v súvislosti s pandémiou COVID19, týkajúcich sa prevádzok služieb.

Rozprava:

KROM posúdila žiadosť - žiadosť spĺňa podmienky pre poskytnutie zľavy z nájmu v zmysle schémy MH SR 
dotácia na nájom a odporúča OZ schváliť zľavu z nájmu vo výške 50 % z nájomné za obdobie sťaženého 
užívania od 1.1. 2021 do 31.3.2021. Vzhľadom k tomu, že nájomné bolo zo strany nájomcu uhradené do 
31.3.2021, obec poskytne zľavu z budúceho nájmu.

Pozmeňujúci návrh č. 1:

V návrhu uznesení sa upravuje obdobie sťaženého užívania: od 1.1.2021 do 31.3.2021.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu č. 1:

za: 5 - lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin
Majerech
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek
Pozmeňujúci návrh č. 1 bol prijatý.

Uznesenie č. 62 v znení pozmeňujúceho návrhu č. 1

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2- Ing. Renáta Bačová, LL.M,, Milan Matušek

K bodu 10. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre investora: Ing. Richard Verner, Drotárska 96,811
02 Bratislava, na dočasný prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Miloslavov LV 440, parcely číslo 355/2
a 418, lokalita Miloslavov - Alžbetin Dvor, menovite: SO-03 vodovodná prípojka, SQ-04.1 kanalizačná
splašková prípojka a SO-05.2 prípojka NN.

Dňa 26.01.2021 obdržala obec Miloslavov žiadosť od investora - nájomcu: Ing. Richard Verner, bytom 
Drotárska ulica 96, 811 02 Bratislava o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou stavby 
„Polyfunkčný objekt Miloslavov“, za účelom výstavby stavebných objektov, menovite: SO-03 vodovodná 
prípojka, SO-04.1 kanalizačná splašková prípojka a SO-05.2 prípojka NN.
Obec Miloslavov je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra Senec na LV 
č. 440, katastrálne územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec a to:

- pozemku parcely registra „C", p.č. 355/2 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1652 m2;
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- pozemku parcely registra „C“, P-č. 418 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 6995 m2; (ďalej ako „Predmet nájmu“).

Obec Miloslavov postupuje pri dočasnom prenechaní Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi v súlade s ust. § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení či. 5 VZN č. 
5/2010 v platnom znení, v zmysle ktorých sa jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného 
užívania v dôsledku existencie dôvodov osobitného zreteľa. Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade s citovaným 
zákonným ustanovením je podpora obce Miloslavov realizovať investičné projekty verejnoprospešného 
charakteru na území obce, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne menší, ak nie zanedbateľný ako 
samotný prínos investičného projektu. Investičný projekt Nájomcu „Polyfunkčný objekt Miloslavov“ je projektom 
realizovaným vo verejnom záujme z pohľadu budovania občianskej vybavenosti v obci a rozšírenie kapacít 
zamestnanosti obce Miloslavov. Účelom nájmu je potreba preukázania tzv. iného ako vlastníckeho práva podľa 
ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Obecné zastupiteľstvo obce 
Miloslavov na svojom zasadnutí dňa 11.03.2021 Uznesením č. 31 schválilo spôsob prenechania majetku do 
nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Následne bol zámer dňa 29.03.2021 po dobu 15 dní zverejnený 
na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle. Žiadne pripomienky alebo námietky k zámeru prenajať majetok 
obce neboli doručené.

Rozprava:

KROM odporúča návrh nájomnej zmluvy schváliť.

Uznesenie č. 63

Hlasovanie:

za: 5 - Ing, Tatiana Cabaiová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 11. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi:
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518; predmet nájmu:
pozemky vo vlastníctve obce Miloslavov pare, č. 120, 426/37, 426/60, 426/72, 426/75 za účelom výstavby
IS.

Dňa 09.03.2021 obdržaia obec Miloslavov žiadosť od investora - nájomcu: Západoslovenská distribučná, a.s. 
o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou stavby „Miloslavov, posilnenie rozvodov NN lokality 
RZJ2/II“, za účelom výstavby stavebného objektu, menovite: SO.05 - Rozvody NN.

Obec Miloslavov je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra Senec na LV 
č. 440, katastrálne územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec a to:

- pozemku parcely registra „C“, p.č. 120 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1555 m2;

- pozemku parcely registra „C“, p.č. 426/37 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 614 m2;
- pozemku parcely registra „C“, p.č. 426/60 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 115 m2;
- pozemku parcely registra „C“, p.č. 426/72 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 9 m2;
- pozemku parcely registra „C“, p.č. 426/75 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Orná pôda o výmere 28 m2;

(ďalej ako „Predmet nájmu“).
Obec Miloslavov postupuje pri dočasnom prenechaní Predmetu nájmu do užívania nájomcovi v súlade s ust. § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení či. 6 VZN č.13



1/2020 v platnom znení, v zmysle ktorých sa jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do 
dočasného užívania v dôsledku existencie dôvodov osobitného zreteľa. Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade 
s citovaným zákonným ustanovením je podpora obce Miloslavov realizovať investičné projekty 
verejnoprospešného charakteru na území obce, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne menší, ak nie 
zanedbateľný ako samotný prínos investičného projektu. Investičný projekt Nájomcu „Miloslavov, posilnenie 
rozvodov NN lokality RZJ2/IT je projektom realizovaným vo verejnom záujme z pohľadu budovania občianskej 
vybavenosti v obci Miloslavov.

Účelom nájmu je potreba preukázania tzv. iného ako vlastníckeho práva podľa ustanovení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Rozprava:

KROM odporúča zámer schváliť.

Uznesenie č. 64

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 13. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: ISMONT
s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141; predmet nájmu: pozemky vo vlastníctve obce
Miloslavov pare, č. 436/1,480/541.436/2 za účelom výstavby IS.

Dňa 29.03.2021 obdržala obec Miloslavov žiadosť od investora - nájomcu: ISMONT s.r.o., Strojárenská 1C, 917 
02 Trnava, IČO: 45 593 141 o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou stavby „Technická 
infraštruktúra Obce Miloslavov, Lokalita Alžbetin Dvor - 2. etapa“, za účelom výstavby stavebných objektov, 
menovite: Prípojka VN - bod napojenia na pare.č. 436/1; Sekundárne rozvody NN na pare. č. 480/541, 
Komunikácie a spevnené plochy, Vodovod - bod napojenia na vodovodnú sieť, Prípojka VN, verejné osvetlenie.

Obec Miloslavov je výlučný vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra Senec na LV č. 
440 a č. 1780, katastrálne územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec a to:

- pozemku parcely registra „C“, p.č. 436/1 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 13109 m2;

- pozemku parcely registra „C“, p.č. 480/541 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a 
o výmere 2 062 m2;

- pozemku parcely registra „C“, p.č. 436/2 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 4 410 m2; (ďalej ako „Predmet nájmu“).

Obec Miloslavov postupuje pri dočasnom prenechaní Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi v súlade s ust. § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení čl. 6 VZN č. 
1/2020 v platnom znení, v zmysle ktorých sa jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do 
dočasného užívania v dôsledku existencie dôvodov osobitného zreteľa. Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade 
s citovaným zákonným ustanovením je podpora obce Miloslavov realizovať investičné projekty 
verejnoprospešného charakteru na území obce, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne menší, ak nie 
zanedbateľný ako samotný prínos investičného projektu. Investičný projekt Nájomcu „Technická infraštruktúra

14



Obce Miloslavov, Lokalita Alžbetin Dvor - 2, etapa“ je projektom realizovaným vo verejnom záujme z pohľadu 
budovania občianskej vybavenosti v obci Miloslavov. Účelom nájmu je potreba preukázania tzv. iného ako 
vlastníckeho práva podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Rozprava:
KROM odporúča predmetný zámer schváliť.

L. Falbová: boli problémy s nadmerným využívaním niektorých komunikácií v okruhu Lesnej ui. - rieši sato? 
Starosta - obec riešila problémy úpravou dopravného značenia, nejde však len o ISMONT, ale aj o viaceré 
spoločnosti, ktoré tam realizujú výstavbu. Problémy robia aj individuálni stavitelia. Obec dohodla s developérmi 
aj pravidelné čistenie komunikácií, najmä pri nepriaznivom počasí a spolupracuje pri riešení priestupkov
s miestnym oddelením PZ.

HLkontrolór- aj stavebný úrad riešil dané problémy, vrátane zástupcov správy majetku, obec nemá kompetenciu 
riešiť dopravné priestupky - ide o právomoc PZ.

í.Húska - za komisiu verejného poriadku takisto viackrát riešili problémy v danej lokalite - za účasti obce 
a správy majetku. Skôr sa jedná o individuálne pochybenia dodávateľov daných stavieb.

M. Majerech ~ uvádza, že výstavba tejto zóny je citlivá, chápe, že je ťažké dosledovať, ktorá spoločnosť porušila 
dohodnuté trasy. Citlivé bude aj riešenie sprejazdnenia Agátovej ulice - preto pri výstavbe zóny treba venovať 
zvýšenú pozornosť dodržiavaniu dohodnutých prístupových dopravných trás poriadku v zónach.

Uznesenie č. 65

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, lng. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - ing, Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 14. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods.
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: Mariana
Lisá, Veterná 212, 900 42 Miloslavov; predmet nájmu: pozemky vo vlastníctve obce Miloslavov, pare, č,
133/20,133/19 a 121 za účelom výstavby IS k rodinnému domu.

Dňa 25.01.2021 obdržala obec Miloslavov žiadosť od žiadateľa - nájomcu: Mariana Lisá, Veterná 212, 900 42 
Miloslavov o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou stavby „Novostavba rodinný dom“, za účelom 
výstavby stavebného objektu, menovite: elektrická prípojka NN. Obec Miloslavov je výlučným vlastníkom 
v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra Senec na LV č. 440, katastrálne územie Miloslavov, 
obec Miloslavov, okres Senec a to:
- pozemku parcely registra „C“, p. č. 121 k. ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 2 632 m2;
- pozemku parcely registra „C“, p. č. 133/19 k. ú. Miloslavov, druh pozemku - Ostatná plocha o výmere 1 225 

m2;
- pozemku parcely registra „C“, p. č. 133/20 k. ú. Miloslavov, druh pozemku - Ostatná plocha o výmere 198 

m2; (ďalej ako „Predmet nájmu").
Obec postupuje pri dočasnom prenechaní Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi v súlade s ust. § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení či. 6 VZN č. 1/2020 
v platnom znení, v zmysle ktorých sa jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného 
užívania v dôsledku existencie dôvodov osobitného zreteľa. Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade s citovaným15



zákonným ustanovením je podpora osídľovania územia obce Miloslavov formou realizácie domovej výstavby - 
obydlia budúcich obyvateľov obce s možnosťou napojenia sa na existujúce rozvodné siete; v uvedených 
prípadoch je ekonomický záujem obce podstatne menší, ak nie zanedbateľný ako samotný prínos podpory 
bývania obyvateľov Miloslavova. Jedná sa o napojenie rodinného domu na p. č. 44/18 na skriňu 45010001 
nachádzajúcou sa za komunikáciou pare. č. 133/20,133/19 a 121,Stavebný projekt Nájomcu „Novostavba 
rodinného domu", stavebný objekt „Elektrická káblová prípojka NN“ je projektom realizovaným vo verejnom 
záujme z pohľadu podpory obyvateľov obce Miloslavov.

Účelom nájmu je potreba preukázania tzv. iného ako vlastníckeho práva podľa ustanovení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Rozprava:

KROM odporúča predmetný zámer schváliť.

Uznesenie č. 66

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 15. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa ust,
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcom:
Ing. Pavol Špeťko, Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava a Mgr. Ing. Peter Špeťko, PhD,, Jégeho 10, 821 08
Bratislava; predmet nájmu je pozemok vo vlastníctve obce Miloslavov, pare, č, 477/1 za účelom výstavby
J&

Dňa 25.01.2021 obdržaia obec Miloslavov žiadosť od žiadateľov - nájomcov: Ing. Pavol Špeťko, Líščie nivy 4, 
821 08 Bratislava a Mgr. Ing. Peter Špeťko, PhD., Jégeho 10, 821 08 Bratislava o podpísanie nájomnej zmluvy 
v súvislosti s realizáciou stavby „Elektrická káblová prípojka NN“, za účelom výstavby stavebného objektu, 
menovite: prípojka NN, Obec Miloslavov je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou 
katastra Senec na LV č. 440, katastrálne územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec a to:
- pozemku parcely registra „C“, p.č. 477/1 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie

o výmere 13 064 m2; (ďalej ako „Predmet nájmu“).
Obec postupuje pri dočasnom prenechaní Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi v súlade s ust. § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení čl. 6 VZN č. 1/2020 
v platnom znení, v zmysle ktorých sa jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného 
užívania v dôsledku existencie dôvodov osobitného zreteľa. Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade s citovaným 
zákonným ustanovením je podpora osídľovania a zveľaďovania územia obce Miloslavov formou realizácie 
elektrickej prípojky, napojenia sa na existujúce rozvodné siete; v uvedených prípadoch je ekonomický záujem 
obce podstatne menší, ak nie zanedbateľný ako samotný prínos podpory obyvateľov Miloslavova, Jedná sa 
o vybudovanie prípojky pre p. č. 502/5, budúca elektrická prípojka má byť zrealizovaná na komunikácii pare. č. 
477/1.

Stavebný projekt Nájomcu „Elektrická káblová prípojka NN je projektom realizovaným vo verejnom záujme 
z pohľadu podpory obyvateľov obce Miloslavov. Účelom nájmu je potreba preukázania tzv. iného ako 
vlastníckeho práva podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
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Rozprava:

KROM odporúča predmetný zámer schváliť.

Uznesenie č. 67

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 16. Zámer prenájmu majetku obce Miloslavov z dôvodov osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods.
9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu nájomcovi: B.Bro
development s.r.o., Hlboká 7, 811 04 Bratislava IČO: 51 047152; predmet nájmu je pozemok vo
vlastníctve obce Miloslavov pare, č. 158/5 za účelom výstavby IS.

Dňa 23,02.2021 obdržala obec Miloslavov žiadosť od investora - nájomcu: B.Bro development s.r.o., Hlboká 7, 
811 04 Bratislava IČO: 51 047 152 o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou stavby „Miloslavov - 
územné rozhodnutie“, za účelom výstavby stavebných objektov: Vybudovanie VN prípojky, NTL plynovodu, 
vodovodnej a kanalizačnej siete.

Obec Miloslavov je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra Senec na LV 
č. 440, katastrálne územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec a to:

- pozemku parcely registra „C“, p.č. 158/5 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 3578 m2; (ďalej ako „Predmet nájmu").

Obec Miloslavov postupuje pri dočasnom prenechaní Predmetu nájmu do užívania Nájomcovi v súlade s ust. § 
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení čl. 6 VZN č. 
1/2020 v platnom znení, v zmysle ktorých sa jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného 
užívania v dôsledku existencie dôvodov osobitného zreteľa. Dôvodmi osobitného zreteľa v súlade s citovaným 
zákonným ustanovením je podpora obce Miloslavov realizovať investičné projekty verejnoprospešného 
charakteru na území obce, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne menší, ak nie zanedbateľný ako 
samotný prínos investičného projektu.

Podľa vydanej UPI zo stavebného úradu obce zámer výstavby nie je v súlade s územnoplánovaciu 
dokumentáciou obce Miloslavov.

Účelom nájmu je potreba preukázania tzv. iného ako vlastníckeho práva podľa ustanovení zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Rozprava:

KROM neodporúča predmetný zámer prenájmu schváliť. Žiadateľ sa domáha prenájmu pozemku, na ktorom je 
vybudovaná nová komunikácia obce, zámerom rozsiahlej výstavby nových IS by došlo k jej podstatnému 
narušeniu. Celkovo zámer aj z pohľadu stavebného úradu nie je súladný s územným plánom a zámermi obce na 
tomto území.

I. Húska - z podkladov je jasné, že zámer nie je v súlade s ÚP obce, informácia (UPI) stavebného úradu 
k zámeru je v podkladoch. 17



Uznesenie č. 68

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

K bodu 17. Žiadosť o poskytnutie dotácie - žiadateľ: Športový klub obce Miloslavov;

Obci Miloslavov bola dňa 01.02.2021 doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Miloslavov na 
všeobecne prospešné služby a všeobecne prospešné účely na rok 2021 vo výške 10 000,00 Eur od 
Športového klubu obce Miloslavov. Sú splnené všetky náležitosti o predložení podkladov na žiadosť 
o dotáciu v zmysle Smernice o dotáciách 3/2009. V zmysle schváleného rozpočtu na rok 2021 je pre 
športový klub určená výška dotácie 10 000,00 Eur. Po prerokovaní výšky dotácie v Komisii športu 
a verejného poriadku navrhujeme, aby obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov schválilo poskytnutie 
dotácie z rozpočtu obce Miloslavov na rok 2021 vo výške 10 000,00 Eur.

Zároveň je predložená Rámcová zmluva o poskytovaní dotácie so Športovým klubom obce Miloslavov. 

Rozprava:
T.Cabalová uviedla, že aj Komisia pre kultúru a školstvo podporuje schválenie dotácie.

[.Húska - uviedol, že vzhľadom na celkovú ekonomickú situáciu sa ŠK vzdáva schválenej spoluúčasti obce na 
projekte ihriska z minulého roku a dofinancuje to z dotácie, ktorú obdržal od SFZ a teraz od obce.

Uznesenie č. 69

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 18. Schválenie objednávok na:

a. Dodávka stavebných prác: Stavebné úpravy na osadenie pamätníka pri príležitosti stého výročia
založenia obce v miestnej časti Miloslavov;

Obec Miloslavov predkladá návrh na realizáciu stavebných úprav a stavebných prác pre osadenie pamätníka pri 
príležitosti osláv stého výročia založenia obce na pare. č. 124, k.ú. Miloslavov, v časti obce Miloslavov (ostrovček 
pri zástavke SAD). Úprava parcely spočíva v odstránení krytu poškodených asfaltových povrchov, zemné práce, 
založenie a osadenie betónových palisád (svahové tvárnice), vybudovanie drenážnych plôch pre odvodnenie 
priľahlých komunikácií, osadenie cestných obrubníkov, konečná úprava stavby asfaltovým betónom. Po 
ukončení stavebných úprav a prác obec priestor pamätníka rekultivuje, zabezpečí výsadbu okrasnej zelene 
s osadením dekoračného prírodného kameňa s pamätnou tabuľou.
Predpokladaná výška investície je 8288,42 € s DPH a obec plánuje výstavbu realizovať priamym zadaním pre 
zhotoviteľa LZ-STAV s.r.o., so sídlom Borovicová ul. 705/5, 900 42 Miloslavov, IČO: 45399166, !Č DPH18



SK2022971258. Uvedená akcia je finančne krytá z rozpočtových prostriedkov určených na zabezpečenie osláv 
stého výročia založenia obce.

Rozprava:
T.Cabalová informovala, že zatiaľ situácia neumožňuje väčšie hromadné podujatie ~ podujatie pre občanov sa 
pripraví buď na Deň obce alebo v neskoršom termíne. Pripravuje sa tiež krátke video o obci, ktoré by sa potom 
dalo aj na web obce pre všetkých obyvateľov
Starosta: pripravuje sa slávnostné zasadnutie OZ 29.6.2021 v miestnej časti Miloslavov, kde bude aj odhalenie 
pamätníka a uvedenie do života knihy o obci ( 1000 výtlačkov).
OZ Miloslava venuje obci vzrastlý 8 m strom, ktorý bude osadený pred obecným úradom spolu s pamätnou 
tabuľou.
J.Grujbárová - takisto sa k tomuto výročiu pripravuje vydanie Spravodajcu obce, momentálne sa pracuje na 
obsahovej časti.

Uznesenie č. 70

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

b. Dodávka služieb ■ tlač knihy pri príležitosti stého výročia založenia obce;

Obec Miloslavov na základe cenového prieskumu vybrala na finálnu tlač publikácie dodávateľa: Ing. Gabriela 
Kočárová K-GRAPHIC v celkovej výške 6 900,00 Eur na 1 000 ks výtlačkov,

Uznesenie č. 71

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 — Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 19. Návrh na schválenie verejného obstarávania pre vyber dodávateľa na likvidáciu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu;

Novela zákona o odpadoch priniesla zrušenie, resp. sprísnenie niektorých výnimiek z povinnosti zaviesť triedený 
zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Mestá a obce majú povinnosť 
zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu do 30.6.2021. Alternatívy zberu tohto druhu odpadu boli 
prerokované na KROM dňa 26.4.2021, pričom v oboch navrhnutých alternatívach pôjde o finančne nákladnú 
záležitosť. Preto sa v l.etape plánuje zabezpečiť zber kuchynského odpadu umiestnením kontajnerov pre 
všetky bytové domy v obci a na všetkých existujúcich kontajnerových stojiskách s plánovanou frekvenciou 
vývozu - 1 x týždenne (52/rok). V prípade, že sa zo strany občanov preukáže zvýšený záujem o vývoz 
kuchynského odpadu, obec zváži zavedenie zberu a vývozu systémom „od dverí k dverám“.
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Obec Miloslavov predkladá návrh na schválenie verejného obstarávania pre výber dodávateľa na likvidáciu 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s obstarávaním 
predmetnej služby v meste Senec ako aj niektorých zákaziek pre obec Miloslavov sa navrhuje verejné 
obstarávanie realizovať spoločnosťou obstaráme, s.r.o., so sídlom Kupeckého 5, 821 08 Bratislava, IČO: 
52245489.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť verejného obstarávateľa pre VO na odvoz kuchynského odpadu z obce. Komisia 
zvažovala starostlivo viaceré alternatívy a priklonila sa k postupnému zavádzaniu zberu na odberné miesta.
Bude sa potrebné venovať aj osvete a informovanosti obyvateľov.

M.Majerech - presné podmienky budú nastavené pri VO - považujeme to za 1 .fázu - na rok a potom treba 
situáciu prehodnotiť. Treba obyvateľov informovať o nákladoch, nakladanie s odpadmi je veľmi nákladné, 
poplatky stúpajú a tento druh zberu opäť zvýši náklady na odpad.

Uznesenie č. 72

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 20. Klientske centrum obecného úradu;

Obec Miloslavov predkladá návrh na realizáciu dodávky stavebných prác - stavebných úprav a stavebných prác, 
ktoré sa týkajú priestorov pre budúce klientske centra na prízemí v budove Obecného úradu. Priestory, ktoré 
majú prejsť stavebnými úpravami boli využívané ako ambulancia lekára a po odchode lekára sa tento priestor 
uvoľnil. V uvoľnených priestoroch sa plánujú dve samostatné kancelárie, ktoré budú poskytovať občanom obce 
služby prvého kontaktu v bezbariérovom prostredí. Obe kancelárie budú mať nezávislé priestory na komunikáciu 
s občanmi, zrealizované ako pultové pracoviská, ktoré budú schopné v rovnakom časovom úseku vybaviť viac 
občanov ako doteraz. Stavebné úpravy a práce spočívajú najmä v novom usporiadaní dverných a okenných 
interiérových otvoroch a úpravách stenových konštrukcií, úpravách podláh podľa projektovej dokumentácie a 
následnom vymaľovaní celého priestoru. Vzhľadom na potrebu protipožiarnych dverí a otvorov je odhadovaná 
výška investície do 20 000 € s DPH a obec plánuje výstavbu realizovať priamym zadaním pre zhotoviteľa 
DOMOV Slovakia s.r.o., Uvedená akcia bude finančne krytá z rozpočtových prostriedkov obce.

Rozprava:

KROM odporučila tento projekt na realizáciu, i keď v rozpočte je na túto akciu plánovaných len 10 tis. EUR- 
k navýšeniu dôjde v súvislosti s požiadavkami PO na požiarne okruhy a protipožiarne dvere. Úprava rozpočtu 
v tomto smere bude zrealizovaná najbližším rozpočtovým opatrením.

I.Húska ďakuje za bezbariérové riešenie, starší a imobilní obyvatelia budú mať uľahčený prístup.

Uznesenie č. 73

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martín 
Majerech 20



proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 21 .Rôzne;

1. Obec Miloslavov predkladá návrh dodanie služby - realizáciu bezpečnostného a zdravotného orezu drevín 
v Lipovom parku v časti Miloslavov. Okrem zdravotného orezu je potrebné dreviny ošetriť aj 
z bezpečnostného hľadiska. Obec nechala za týmto účelom v predchádzajúcom období vypracovať 
inventarizáciu drevín (dendrologický prieskum) s popisom zdravotného stavu drevín a návrhom ich 
ošetrenia. Celkovo ide o 73 ks drevín. Prieskumom trhu bola vybraná ako dodávateľ služby spoločnosť 
TreeGarden s.r.o., so sídlom Rybárska 626/38B, 900 42 Hamuliakovo s cenou na dodanie služby vo výške 
6500 EUR s DPH.

Rozprava:

1. Húska - tieto veci je potrebné riešiť, aby nedošlo k nešťastiu - chodia sa tam hrať deti aj z MŠ a aj z rodinných 
domov v miestnej časti.

Uznesenie č. 74

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

2. Obec Miloslavov obdržaia dňa 31.3.2021 oznámenie od zmluvného partnera - advokáta - JUDr. Juraja 
Lamačku PhD. o tom, že sa stal platiteľom DPH, preto sa cena za službu od 1.4.2021 zvýši o DPH.

Uznesenie č. 75

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Tatiana Cabaiová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Milan Matušek

K bodu 23. Interpelácie poslancov;

L,Falbová - požiadala o opravu zábradlia v Lipovom parku - bolo poškodené zrejme nejakou nehodou a je to 
potrebné opraviť, aby nedošlo k nejakému zraneniu.
L.Falbová - bolo by možné vypracovať evidenciu prenajatých pozemkoch obce a takisto je potrebné zabezpečiť, 
aby sa prenajímali vždy len časti pozemkov, dotknuté výstavbou. Starosta obce prisľúbil požiadavku zadať 
obecnému úradu.
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I.Húska - J.Grujbárová na ostatnom zasadnutí požiadala o riešenie neoprávneného ohradenia pozemku pred 
domom p.Pokorného (smerom od Lipového parku k obchodnému centru) - snažil sa zastihnúť p.Pokorného 
doma, ale nepodarilo sa mu to. Vzhľadom k tomu, že 10.5.2021 sa bude konať vytyčovacie konanie za účasti 
všetkých vlastníkov, tento problém by sa mal vyriešiť následne.
I.Húska - pomocné ihrisko v AD; je položená závlaha, natiahnuté umelé osvetlenie a pripravuje sa oplotenie 
ihriska.
L.Falbová - má otázku ohľadom Livinn - ako obec postupuje ? Starosta - obec bola ako účastník konania 
vylúčená zo všetkých konaní. Právna zástupkyňa obce osloví cez info zákon OU Senec ohľadom odvolacieho 
konania na RUVZ - po obdržaní informácie sa rozhodne o ďalšom postupe. Zo strany obce bol vykonaný ŠSD 
po stavebnej stránke sa nezistilo porušenie, ktoré by riešilo činnosť prevádzky.
I.Húska - nevie si predstaviť, čo by obec ešte mohla urobiť - urobila všetky možné kroky.
Starosta uviedol, že chce ešte zvolať stretnutie za účasti p.Kosíra, ktorý realizoval merania, aby obci preukázal 
namerané hodnoty z týchto meraní, aby obec získala argumenty pre ďalšie konanie,

K bodu 24. Diskusia;

K bodu 25. Záver

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:35 hodine.

Overovatelia:

Ivan Húska

JUDr.Lucia Falbová
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