
Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2021 

konaného dňa 27.05.2021 o 17.30 hodine

Prítomní:
Milan Baďanský, starosta obce
Poslanci: Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska,
Milan Matušek

Neprítomný/í, á/: JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech
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 dielo Miloslavov nadstavba ZŠ - podkrovné priestory - spoločnosť KREATOR 

ATELIER, s.r.o.;
7. Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa pre ZS Distribučná a.s.;
8. Návrh nájomnej zmluvy pre spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. pare. č. 120, 426/37, 426/60, 

426/72, 426/75;
9. Návrh nájomnej zmluvy pre Ing. Špeťko, pare. č. 477/1;
10. Návrh nájomnej zmluvy pre Mariana Lisá, pare. č. 120,133/19,133/20;
11. Návrh nájomnej zmluvy pre spoločnosť ISMONT s.r.o., pare. č. 436/1,480/541,436/2;
12. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZS Distribučná, a.s. pre stavbu - BA- 

Miloslavov, Alžbetin Dvor, Lesná, NNK;
13. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZS Distribučná, a.s. - Obec Miloslavov - Ing. 

Peter Kaleta - pare. č. 125 a 148/17;
14. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZS Distribučná, a.s. pre stavbu -BA- 

Miloslavov, Alžbetin Dvor, L228-437, VNK, TS, NNK;
15. Ukončenie nájmu Slovák Lines, a.s.;
16. Zverejnenie zámeru prenajať pozemok spoločnosti ZET INTEGRA spol. s r.o., pare. č. 135/6;
17. Zverejnenie zámeru prenajať pozemok spoločnosti ISMONT s.r.o., pare. č. 480/541;
18. Zverejnenie zámeru - prenajať majetok obce z dôvodov osobitného zreteľa - výdajná školská jedáleň;
19. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov pre Marek Sallós, časť pozemku 

pare. č. 406/1;
20. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov pre Viktória Neupauerová, časť 

pozemku pare. č. 406/1;
21. Rôzne;
22. Interpelácie poslancov;
23. Diskusia;
24. Záver;
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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.

Starosta navrhol úpravu navrhnutého programu rokovania OZ:
1. Vypustenie pôvodného bodu 13. z rokovania OZ, z dôvodu, že k žiadosti boli tento týždeň doručené 

doplňujúce materiály a je potrebné celý materiál na OZ prepracovať - bod bude zaradený na najbližšie 
zasadnutie OZ.

2. Text bod 13. sa nahradí novým znením:
13. Návrh zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov 

a nákup tovarov ■ nádoby na biologický odpad z domácnosti vrátane kompostovateľných 
vreciek.

Overovatelia zápisnice a uznesení: Ivan Húska
Návrhová komisia: ing. Renáta Bačova, LLM., Ing. Tatiana Cabaíová, PhD. 
Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová

Uznesenie č. 76

Hlasovanie:
za: 4 - Ing, Renáta Bačova, LLM., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek

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;
6. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Miloslavov nadstavba ZŠ - podkrovné priestory - spoločnosť KREATOR 

ATELIER, s.r.o.;
7. Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov z dôvodov hodných osobitného 

zreteľa pre ZS Distribučná a.s.;
8. Návrh nájomnej zmluvy pre spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s, pare. č. 120, 426/37, 426/60, 

426/72,426/75;
9. Návrh nájomnej zmluvy pre Ing. Špeťko, pare. č. 477/1;
10. Návrh nájomnej zmluvy pre Mariana Lisá, pare. č. 120,133/19,133/20;
11. Návrh nájomnej zmluvy pre spoločnosť ISMONT s.r.o., pare. č, 436/1,480/541,436/2;
12. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZS Distribučná, a.s. pre stavbu - BA- 

Miloslavov, Alžbetin Dvor, Lesná, NNK;
13. Návrh zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov a nákup tovarov - 

nádoby na biologický odpad z domácnosti vrátane kompostovateľných vreciek.
14. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZS Distribučná, a.s. pre stavbu -BA- 

Miloslavov, Alžbetin Dvor, L228-437, VNK, TS, NNK;
15. Ukončenie nájmu Slovák Lines, a.s.;
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16. Zverejnenie zámeru prenajať pozemok spoločnosti ZET INTEGRA spol. s r.o., pare. č, 135/6;
17. Zverejnenie zámeru prenajať pozemok spoločnosti ÍSMONT s.r.o., pare. č. 480/541;
18. Zverejnenie zámeru - prenajať majetok obce z dôvodov osobitného zreteľa - výdajná školská jedáleň;
19. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov pre Marek Sallós, časť pozemku 

pare. č. 406/1;
20. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov pre Viktória Neupauerová, časť 

pozemku pare. č. 406/1;
21. Rôzne;
22. Interpelácie poslancov;
23. Diskusia;
24. Záver;

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;

Hlavný kontrolór uviedol stav plnenia úloh a uznesení z OZ, informáciu k bodom 69-74 - dotácia pre ŠKO - 
pripravuje sa zmluva, orež Lipový park - realizuje sa, tlač knihy k storočnici obce - dodané, zavedenie BRKO - 
v programe zasadnutia, Klientske centrum - realizácia začatá.
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 77

Hlasovanie:
za: 4 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek

Počet poslancov sa o 17.35 hod. zvýšil na 5 príchodom poslanca Milana Matušeka.

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 27.05.2021 je vo výške 627 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 20.5.2021 vo výške 
2 398 tis. EUR., viazané prostriedky predstavujú sumu 2159 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 vynaložila 140 tis. 
Eur na testovanie a opatrenia proti Covid-19, z toho už obdržala refundáciu zo ŠR vo výške 133 tis. EUR,
Dlh obce predstavuje k 30.4.2021 výšku 388 tis. EUR, je doňho zahrnutý aj bezúročný úver zo štátneho 
rozpočtu vo výške 76 tis. EUR na bežné výdavky obce, predstavuje 9,53 % 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 30.4.2021 vo výške 785 tis. EUR v m.č. Miloslavov a 722 tis. EUR 
v m.č. Alžbetin Dvor. Použitie prostriedkov z poplatku za rozvoj v tomto roku bolo zatiaľ len vo výške 14 tis. 
EUR, najmä na zamerania, projekty, geodetické práce a obnovu zeiene.
Výsledok hospodárenia obce k 20.05.2021 - čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 886 tis. EUR (40,72 
%), kapitálové vo výške 51 tis. EUR a finančné operácie (splátky úverov) vo výške 28 tis. EUR. Bežné príjmy sú 
vo výške 1 887 tis. EUR a finančné operácie vo výške 167 tis. EUR.
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Rozprava:
JUDr.Vanc - uviedol, že získal informáciu, že MF SR má záujem o zmenu spôsobu výberu dane z nehnuteľnosti 
- túto kompetenciu by malo prevziať MF SR.

Uznesenie č. 78

Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 4. Ekonomické informácie základná škola;

Základná škola má stav finančných prostriedkov na svojich účtoch vo výške k 21.5.2021 187 tis. EUR. Príjem 
z normatívu a od zriaďovateľa bol vo výške 441 tis. eur, výdavky vo výške 463 tis. Eur.

Rozprava:

JUDr. Vane uviedol, že ekonómka ZŠ sa už presťahovala do nových priestorov v základnej školy a dohodli si 
systém práce do ďalšie obdobie v rámci finančnej kontroly.

Uznesenie č. 79

Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 5. Projekty a projektové zámery obce;

Stav: aktualizácia po zasadnutí KROM 24.05.2021
Infraštruktúra, doprava, cesty, 
parkoviská, chodníky
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
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19.01.2021
Verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavby - PD a výkaz výmer 
doplnený o 5 ks spomaľovačov, 
obrubníky vozovky na oboch stranách 
a rekonštrukciu existujúceho chodníka,

BVS - rekonštrukcia kanálových 
vpustí

Pri rekonštrukcii komunikácie, len 
úpravy

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 Lesná ul.

Vytýčenie všetkých existujúcich 
sietí

Vykonané, zaniklo, zadáva sa nové

Povolenie na výrub drevín Výrub zrealizovaný vo februári

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

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 Projekt zadanie

Zastávky SAD Premiestnenie zastávky pri ZŠ v
AD

Územné konanie - vydanie územného
rozhodnutia, pokračuje sa stavebným 
konaním

Nová zastávka Miloslavov pri 
kruhovou objazde, predĺženie 
linky SAD (Anna majer)

Vydané územné rozhodnutie - 
právoplatné 14.10.2020

Úprava chodníkov, plôch a
prístrešky zastávok pri trati v AD

Sadová ulica - k cintorínu
Miloslavov

Asfaltový povrch Zrealizované

Verejné osvetlenie
Opravy a nedorobky komunikácií Južná - Sahúl, Lengyel Zámer

Žihľavová Zámer
Čerešňová Zámer - II.etapa

Lúčna Zámer
Tekovská V rámci riešenia Lesnej ul.

Nová ulica Zámer
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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 hotová, vytyčovacie konanie 
chodníka ukončené, územné konanie.

K novej zastávke SAD Miloslava 
(kruhový objazd)

Potrebné vybaviť súhlas SPF, projekt 
a stav. Povolenie.

Oproti sadom k ulici Chalúpkova Začať prípravu, projekt v nadväznosti 
na prechod pre chodcov

Cyklochodníky Spojenie oboch častí obce - 1. 
etapa - od Billy smerom na AD 
na pozemkoch obce
Osloviť s návrhom zmluvy 
o nájme postupne ostatných 
vlastníkov pozemkov

Stavebné povolenie - právoplatné 
stavebné povolenie 21.12.2020, proces 
VO na realizáciu, preverenie možnosti 
novej dotácie.

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

Posúdiť prienik s návrhom obce 
Hviezdoslavov, Dunajská Lužná, 
Štvrtok n/Ostrove - komunikuje sa 
s projektantom možnosť prípravy štúdie

Parkovanie Lipový park- pozdĺž, parkovanie Príprava podkladov na podanie k 
vydaniu územného rozhodnutia

Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD PD Odlučovač ropných látok

Parkovisko pri MŠ A. Dvor Posunuté - projekt zadanie
Parkovanie a stojisko
kontajnerov
Agátová ul.

Vyvolaná investícia ISMONT (20 PS a 
stojisko pre 30 kontajnerov) v realizácii

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; spracúva sa 

zmena PD podľa požiadaviek z 
Environmentálneho fondu - v procese

Cesta, spevnený povrch len za spoluúčasti obyvateľov ulice

Všeobecné záujmy obce, 
environmentálne zámery, zeleň 
a iná občianska vybavenosť
Budova obecného úradu 
prístavba

Klimatizácia do zas. miestnosti Zrealizované

Prístavba OcÚ od 1.12.2020-v realizácii 
hrubá stavba ukončená, realizácia 
rozvodov v interiéri, práce na fasáde, 
interiérové omietky;
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Rekonštrukcia prízemia pre účely 
Ocú - Klientske centrum

24.5.2021 začiatok rekonštrukcie

Zateplenie fasády OcÚ Zadanie 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

nový park pri cintoríne v 
Miloslavove

Obnova a rozvoj zelene výsadba ochrannej zelene pri 
hnojisku

potrebné odstrániť skládku odpadu

obnova zelene po uliciach obce
Štvrtocká alej

priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec
zrealizovaná výsadba v máji 2021

Výsadba kruhového objazdu a 
osadenie názvu obce

Začalo sa s realizáciou

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

Zrealizované v máji 2021

osadenie pamätníka a stavebné 
úpravy priestoru okolo lipy

Stavebné úpravy sa ukončujú, 
realizácia výsadby a pamätníka k 
29.6.2021

Nové polyfunkčné 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

Odpady a zberný dvor vytvorenie a prekrytie skladových 
priestorov na zbernom dvore

Návrh riešenia vstupov na 
zberný dvor

Zrealizované technicky, prebieha
inštalácia SW na nahrávanie EČV

Projekt Re use Projekt v spolupráci s ZOZO - 
zabezpečuje sa na ich náklady

Zber kuchynského odpadu v obci Výber obstarávateľa, príprava VO - OZ 
27.05.2021

Dobrovoľný hasičský zbor obce Zaobstaranie výzbroje a výstroje
zriadenie DHZ - OZ zmluva o spolupráci -podpísaná

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

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

Vypracované štúdie

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

vsaky, vpuste
Školy, materské školy, relax a
šport
Dostavba pavilónu ZŠ v
Miloslavove

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

Územné konanie - 10.06.2021

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 o umiestnenie stavby - 
Územné konanie - 27.05.2021

Jubilejná základná škola v A. 
Dvore

Rekonštrukcia podkrovia ZŠ Stavba ukončená, 
podané na kolaudačné konanie

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 priebežne

Dostavba kontajnera so
sociálnymi zariadeniami

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

Nové elokované pracovisko MŠ
Bottova ul.

Príprava dohody s investorom - 
odkúpenie/dlhodobý prenájom - budova 
s 2 triedami a pozemok - najskôr od 
1.1.2022. KROM: návrh na kúpu 
objektu s pozemkom

ZOR Miloslavov polyf.ihrisko s mäkkým 
povrchom - loptové

zrealizované 2021

studňa a závlaha zrealizované studňa, závlaha po 
dokončení

oplotenie areálu zrealizované

Brána s bráničkou na uzavretie 
areálu

Do realizácie pred letom

Situačný nákres ZOR, objektov a 
funkcií ZOR

Spracovaný, schválený na KROM 
24.05.2021

Osvetlenie areálu
Prevádzka s občerstvením PD na stavebnú časť
Toalety Na letnú sezónu objednať 2 TOI, inak 

riešiť s budovou občerstvenia
Parkovisko
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Detské ihrisko, drobná
architektúra
Tenisový kurt/ alt. Iné 
športovisko
Režim správy ZOR Príprava zmluvy so ŠKO

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 zrealizované
studňa a zalievanie v realizácií, ohláška
osvetlenie v realizácii

Rozprava:

J.Grujbárová - KROM sa venovala najmä posunu projektov v oblasti školstva, chodníkov, odpadov, ZOR 
Miloslavov - závery KROM sú premietnuté do tabuľky, ktorú prezentoval starosta obce.

I.Húska - chce podporiť snahu so zástupcami okolitých obcí ohľadom cyklotrás a ich prepojenia s okolitými 
obcami. Starosta uviedol, že obec robí maximum, ale veľmi dôležitou skutočnosťou sú majetkové pomery - 
vlastníctvo pozemkov dotknutých vytýčenými trasami.

Uznesenie č. 80

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 6. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Miloslavov nadstavba ZŠ - podkrovné priestory - spoločnosť
KREATOR ATELIER, s.r.o.;

Projekt „Dostavba strechy ZŠ, podkrovné priestory“, ktorý realizovala spoločnosť KREATOR ATELIER s.r.o., bol 
ukončený k 10.05.2021, v dohodnutom termíne. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 89/2020 schválilo návrh 
zmluvy o dielo a začatie procesu verejného obstarávania a následne uznesením č. 152/2020 zobralo na vedomie 
výsledok verejného obstarávania s cenou diela 95 536,80 EUR s DPH.

Potreba uzavretia dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 3.11.2020 vyplynula z nových skutočností, ktoré nastali 
počas realizácie stavby a ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie. Časť prác nebolo 
potrebné vykonať - v celkovej sume 6 861,40 EUR; doplnené museli byť niektoré práce naviac v sume celkom 
10 068,32 EUR. Rozsah doplňujúcich prác:

Schodisko č. 1 - miestnosť PK 2.02, zábradlie ku schodisku - jednoduché 4 stupňové schodisko 
Schodisko č. 2 - miestnosť pôvodná šatňa, zábradlie ku schodisku - jednoduché dvojstupňové 
schodisko
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Elektroinštalácia - naviac práce Klimatizácia, Alarm - predpríprava na klimatizáciu a chránička I- 
trubka na alarm a klimatizáciu

Zmluvná cena za splnenie celého predmetu zmluvy je:
Pôvodná zmluvná cena bez DPH 
Pôvodná zmluvná cena s DPH 
Doplňujúce stavebné práce 
(Naviac a menej práce) bez DPH 
Spolu bez DPH 
DPH 20%

Cena spolu s DPH

79 614,00 EUR 
95 536,80 EUR

2 641,94 EUR
82 255,94 EUR 
16 487,78 EUR

98 743,72 EUR

Rozdiel v pôvodnej zmluvnej cene schválenej OZ a v novej cene, ktorá vyplynula z nových skutočností počas 
realizácie stavebných prác predstavuje sumu 3 206,92 EUR s DPH, čo predstavuje 3,35 % hodnoty pôvodnej 
zmluvy, pričom v zmysle zákona je možné realizovať zmenu zmluvy maximálne do výšky 15 % hodnoty 
pôvodnej zmluvy.

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča OZ dodatok č.1 schváliť v predloženom znení.

Uznesenie č. 81

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 7. Návrh na odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov z dôvodov
hodných osobitného zreteľa pre ZS Distribučná a.s.:

Dňa 21.05.2021 zaevidovala obec Miloslavov žiadosť od investora - budúceho kupujúceho: Západoslovenská 
distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o podpísanie zmluvy o uzavretie budúcej 
kúpnej zmluvy podľa § 289 anasl. Obchodného zákonníka v súvislosti s realizáciou stavby „BA_Miloslavov, 
Alžbetin Dvor, L228-437, VNK, TS, NNKiai, za účelom výstavby stavebného objektu, menovite: PS 01 — 
transformačná stanica, o výmere predbežne 29,00 m2.
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 „C11, p.č, 432/ 2 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Ostatná plocha o výmere 3511 

m2;
Obec postupuje pri predaji budúceho predmetu predaja Budúcemu kupujúcemu v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. 
e) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení čí. 6 VZN č. 1/2020 
v platnom znení, v zmysle ktorých sa jedná o predaj nehnuteľného majetku v dôsledku existencie dôvodov 
hodných osobitného zreteľa. Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa v súlade s citovaným zákonným ustanovením 
je podpora obce Miloslavov realizovať projekty verejnoprospešného charakteru na území obce, pri ktorých 
ekonomický záujem obce je podstatne menší, ak nie zanedbateľný ako samotný prínos projektu.
Realizácia výstavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Miloslavov.
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Predaj Budúceho predmetu predaja sa uskutoční na základe písomnej kúpnej zmluvy, kúpna cena stanovená 
dohodou zmluvných strán vo výške 60,- Eur za 1m2 výmery Budúceho predávaného pozemku, na základe 
vyhotoveného geometrického plánu.
Účelom predaja je potreba vybudovania distribučnej transformačnej stanice, z dôvodu spoľahlivej dodávky 
elektrickej energie k odberným miestam.
Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča návrh schváliť.

I.Húska - upravuje formálne správne číslo pozemku.

Uznesenie č. 82

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 8. Návrh nájomnej zmluvy pre spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. pare, č. 120,
426/37,426/60,426/72,426/75;

Dňa 29.03.2021 obdržala obec Miloslavov žiadosť od investora - nájomcu: Západoslovenská distribučná a.s., 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou stavby 
„Miloslavov, posilnenie rozvodov NN lokality RZ_12/lľ, za účelom výstavby stavebných objektov, menovite: 
SO.05 Rozvodov NN.
Obec Miloslavov je výlučný 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;

Investičný projekt Nájomcu „Miloslavov, posilnenie rozvodov NN lokality RZ_12/liu je projektom realizovaným vo 
verejnom záujme z pohľadu budovania technickej infraštruktúry v obci Miloslavov.
Účelom nájmu je potreba preukázania tzv. iného ako vlastníckeho práva podľa ustanovení § 139 ods. 1 písm, a) 
zákona č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na 
svojom zasadnutí dňa 29.04.2021 Uznesením č, 64 schválilo spôsob prenechania majetku do nájmu z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa.
Následne bol zámer dňa 06.05.2021 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.
Prihliadnuc na splnenie zákonných podmienok, ktoré predchádzajú schvaľovaniu zmluvy o nájme, § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení čl. 5 VZN č. 5/2010 
v platnom znení sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie zmluva o nájme so spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná a.s,, Čulenova 6,816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v predloženom znení:
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Rozprava:

J.Grujbárová - boli splnené všetky podmienky, k vyvesenému zámeru neboli predložené pripomienky, do 
nájomnej zmluvy bola doplnená podmienka KROM o zákaze postúpenia práv z tejto nájomnej zmluvy. 

Uznesenie č. 83

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 9. Návrh nájomnej zmluvy pre Ing. P.Špeťko, Mgr.lng. P.Špeťko, pare, č. 477/1;

Dňa 25.01.2021 obdržala 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 nehnuteľností 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;

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 § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku. Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí dňa 29,04.2021 Uznesením 
č. 67 schválilo spôsob prenechania majetku do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Následne bol zámer dňa 06,05.2021 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.

Prihliadnuc na splnenie zákonných podmienok, ktoré predchádzajú schvaľovaniu zmluvy o nájme, § 9a ods. 9 
písm. c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení či. 5 VZN č. 5/2010 
y platnom znení sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie zmluva o nájme so žiadateľmi Ing. Pavol 
Špeťko, Líščie nivy 4, 821 08 Bratislava a Mgr. Ing. Peter Špeťko, PhD., Jégeho 10, 821 08 Bratislava 
v predloženom znení:
Rozprava:

J.Grujbárová - boli splnené všetky podmienky, k vyvesenému zámeru neboli predložené pripomienky, do 
nájomnej zmluvy bola doplnená podmienka KROM o zákaze postúpenia práv z tejto nájomnej zmluvy.

Uznesenie č. 84

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á j, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech
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K bodu 10. Návrh nájomnej zmluvy pre Mariana Lisá, Miloslavov, pare, č. 120,133/19,133/20;

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;
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 § 139 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na 
svojom zasadnutí dňa 29.04.2021 Uznesením č. 66 schválilo spôsob prenechania majetku do nájmu z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa.
Následne bol zámer dňa 06.05.2021 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.
Prihliadnuc na splnenie zákonných podmienok, ktoré predchádzajú schvaľovaniu zmluvy o nájme, § 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 sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie zmluva o nájme so žiadateľa - nájomcu: 
Mariana Lisá, Veterná 212,900 42 Miloslavov v predloženom znení:

Rozprava:

J,Grujbárová - boli splnené všetky podmienky, k vyvesenému zámeru neboli predložené pripomienky, do 
nájomnej zmluvy bola doplnená podmienka KROM o zákaze postúpenia práv z tejto nájomnej zmluvy. 

Uznesenie č. 85

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 11, Návrh nájomnej zmluvy pre spoločnosť ISMONT s.r.o., pare, č. 436/1,480/541,436/2;

Dňa 29.03.202J 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 
na pare. č. 436/2.
Obec Miloslavov je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra Senec na LV 
č. 440 a 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 13 109 m2;
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- 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;

Investičný projekt Nájomcu „Technická infraštruktúra Obce Miloslavov. Lokalita Alžbetin Dvor - 2. etapa“ je 
projektom realizovaným vo verejnom záujme z pohľadu budovania technickej infraštruktúry v obci Miloslavov. 
Účelom nájmu je potreba preukázania tzv. iného ako vlastníckeho práva podľa ustanovení § 139 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na 
svojom zasadnutí dňa 29.04.2021 Uznesením č. 65 schválilo spôsob prenechania majetku do nájmu z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa.
Následne bol zámer dňa 06.05.2021 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.
Prihliadnuc na splnenie zákonných podmienok, ktoré predchádzajú schvaľovaniu zmluvy o nájme, § 9a ods. 9 
písm, c) zákona SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení čl. 5 VZN č. 5/2010 
v platnom znení sa predkladá obecnémuzastupiteľstvu na schválenie zmluva o nájme so spoločnosťou ISMONT 
s.r.o., Strojárenská 1 C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141 v predloženom znení:

Rozprava:

J.Grujbárová - boli splnené všetky podmienky, k vyvesenému zámeru neboli predložené pripomienky, do 
nájomnej zmluvy bola doplnená podmienka KROM o zákaze postúpenia práv z tejto nájomnej zmluvy.

Uznesenie č. 86

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 12. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZS Distribučná, a.s. pre
stavbu - BA-Miloslavov, Alžbetin Dvor, Lesná, NNK;

Dňa 20.05.2021 bola zaevidovaná žiadosť spoločnosti: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36361518 o odsúhlasenie návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 
budúcim povinným: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov a budúcim oprávneným: 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, pre stavbu: „BA_Miloslavov, Alžbetin Dvor, 
Lesná NNK“.
Budúci oprávnený je investorom stavby, v rámci ktorej vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo 
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej siete.
Predmetom zriadenia vecného bremena budú podľa zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
pozemky pare. č. 432/ 2, 414, 275/ 8, 436/ 1, 437, 287, 416, 410, 415, 271/ 2, 271/ 16, 407/ 1 a 418 vedené na 
liste vlastníctva č. 440, k. ú. Miloslavov. Vecné bremeno je potrebné zriadiť z dôvodu používania, 
prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akejkoľvek inej stavebnej úpravy 
elektroenergetických zariadení a ich odstránenia v rozsahu stanovenom v geometrickom pláne vypracovanom 
do kolaudácie stavby ako koridor vecných bremien k nehnuteľnostiam pozemkom registra “C“ pare. č, 432/ 2, 
414, 275/ 8, 436/ 1, 437, 287, 416, 410, 415, 271/ 2, 271/ 16, 407/ 1 a 418v prospech Západoslovenská 
distribučná a.s.
Účelom uzavretia zmluvy o budúcej zmluve je potreba preukázania tzv. iného ako vlastníckeho práva 
podľa ust. § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(Stavebný zákon).
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Rozprava;

J.Grujbárová - ide o podstatnú vec pre projekt rekonštrukcie Lesnej ulice - KROM odporúča zmluvu o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena schváliť.

Uznesenie č. 87

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing, Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 13. Návrh zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
a nákup tovarov ■ nádoby na biologický odpad z domácnosti vrátane kompostovateľných vreciek

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.Obec plánuje zabezpečiť zber kuchynského odpadu 
v prvej etape pre všetky bytové domy a na existujúcich kontajnerových stojiskách s plánovanou frekvenciou 
vývozu - 2 x týždenne.
Za týmto účelom obec pripravuje podklady k verejnému obstarávaniu pre výber dodávateľa na:
a) službu - „Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja“ 
s predpokladanou hodnotou zákazky 51 184,40 bez DPH,
b) tovary - „Nádoby na biologický odpad z domácnosti vrátane kompostovateľných vreciek“ v predpokladanej 
hodnote zákazky 19 110,50 EUR bez DPH.
Návrh na realizáciu verejného obstarávania bol schválený OZ dňa 29.4.2021 uznesením č. 72/2021.

Súčasťou výzvy na dodanie služby „Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
a použitého jedlého oleja“ je aj návrh zmluvy pre úspešného uchádzača (poskytovateľa). Tovary - „Nádoby na 
biologický odpad z domácností vrátane kompostovateľných vreciek“ budú zabezpečované formou objednávky 
cestou úspešného uchádzača.
Obec predkladá na rokovanie OZ Návrh zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek 
komunálnych odpadov na schválenie. Zároveň odporúča schváliť nákup tovarov - nádoby na biologicky odpad 
z domácnosti vrátane kompostovateľných vreciek pre úspešného uchádzača.
Rozprava:

J.Grujbárová - KROM sa už dlhodobejšie venuje tejto úlohe, na základe jej odporúčania bo prijatý postup obce, 
bolo vytypovaných 20 miest s umiestnením 38 kontajnerov, chápeme to ako prvú etapu celého procesu, bude 
potrebné pripraviť informačnú kampaň pre obyvateľov.

M.Matušek - bude sa musieť uvažovať aj so zvýšením poplatku za odpad? Tento zber bude finančne veľmi 
náročný a je to ďalší zásah do rozpočtu obce.

J.Grujbárová - zatiaľ neuvažujeme so zvýšením poplatku, KROM bude v tomto roku analyzovať všetky zmluvy 
s odberovou spoločnosťou, partnermi v oblasti odpadov a optimalizovať; snažíme sa robiť všetky opatrenia na 
udržanie súčasného stavu výšky poplatku.

I,Húska - budú nádoby dierkované alebo pevné ? J.Grujbárová - uvažuje sa s plnými nádobami, ktoré by mali 
byť pravidelne čistené.

T.Cabalová - aké nádoby budú v domácnostiach? Starosta: 101 vedierka s kompostovateľnými vrecúškami. 

Uznesenie č. 88
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za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 14. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ZS Distribučná, a.s. pre stavbu ■
BA-Miloslavov, Alžbetin Dvor, L228-437, VNK, TS, NNK;

Dňa 20.05.2021 bola zaevidovaná žiadosť spoločnosti: Západoslovenská distribučná a,s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava, IČO: 36361518 o odsúhlasenie návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 
budúcim povinným: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov a budúcim oprávneným: 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava, pre stavbu: „BAJVliloslavov, Alžbetin Dvor, 
L228-437, VNK, TS, NNK“.
Budúci oprávnený je investorom stavby, v rámci ktorej vybuduje na vlastné náklady a nebezpečenstvo 
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej siete.
Predmetom zriadenia vecného bremena budú podľa zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
pozemky pare. č. 432/ 2, 414, 408/5, 436/1, 432/1, 274/1, 274/10, 410, 412, 431/18, 409/1 a 185/94, vedené na 
liste vlastníctva č. 440 a č. 1780, k. ú. Miloslavov. Vecné bremeno je potrebné zriadiť z dôvodu používania, 
prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akejkoľvek inej stavebnej úpravy 
elektroenergetických zariadení a ich odstránenia v rozsahu stanovenom v geometrickom pláne vypracovanom 
do kolaudácie stavby ako koridor vecných bremien k nehnuteľnostiam pozemkom registra “C“ pare. č. 432/ 2, 
414, 408/5, 436/1, 432/1, 274/1, 274/10, 410, 412, 431/18, 409/1 a 185/94 v prospech Západoslovenská 
distribučná a.s.
Účelom uzavretia zmluvy,o budúcej zmluve je potreba preukázania tzv. iného ako vlastníckeho práva podľa ust. 
§ 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon). 
Rozprava:

J.Grujbárová - KROM odporúča zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena schváliť.

R,Bačová - formálna pripomienka - správne číslo pozemku 421/18.

Uznesenie č. 89

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 15. Ukončenie nájmu Slovák Lines, a.s.;

Slovák Lines, a.s. požiadali Obec Miloslavov o ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 1.9.2013 na nebytové 
priestory o výmere 24,9 m2 v KD Miloslavov dohodou ku dňu 31.5.2021,
Rozprava:

J.Grujbárová - KROM nemá námietky voči ukončeniu nájmu dohodou k 31.5.2021.

Uznesenie č. 90

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

K bodu 16. Zverejnenie zámeru prenajať pozemok spoločnosti ZET INTEGRA spol. s r.o., pare, č,
135/6;

Dňa 04.05.2021 obdržala obec Miloslavov žiadosť od investora - nájomcu: ZET INTEGRA spol. s r.o., 
Kukučínova 1452/11, 900 42 Miloslavov, IČO: 47 690 399 o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti 
s realizáciou stavby „Technická infraštruktúra, lokalita RZ 19/111. etapa“, za účelom výstavby stavebných 
objektov, menovite:
SO 01 - Komunikácia a spevnené plochy
SO 02 - Verejný vodovod a prípojky 30 ks
SO 03 - Verejná kanalizácia a prípojky 30 ks
SO 04 - STL plynovod a prípojky 30 ks
SO 05-Rozvody N N
SO 06 - Verejné osvetlenie

Obec Miloslavov je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra Senec na LV 
č. 1780, katastrálne územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec a to:
- pozemku parcely registra „C“, p.č. 135/6 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Ostatná plocha o výmere 1652 

m2;
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 hodných osobitného zreteľa. Dôvodmi hodnými 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 Miloslavov.
Realizácia výstavby je v súlade s územným plánom 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:

J.Grujbárová - KROM odporúča schváliť spôsob prenechania majetku obce podľa návrhu a zámer zverejniť.

Uznesenie č. 91

za: 5 - ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 17. Zverejnenie zámeru prenajať pozemok spoločnosti ISMONT s.r.o., pare, č. 480/541;

Dňa 10.05.2021 obdržala obec Miloslavov žiadosť od investora - nájomcu: ÍSMONT s.r.o., Strojárenská 1C, 917 
02 Trnava, IČO: 45 593 141 o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou stavby „Bytový dom11“, za 
účelom výstavby stavebných objektov, menovite: SO 02 - Splašková kanalizačná prípojka a splašková areálová17



kanalizácia, SO 04 - Vodovodná prípojka a areálový vodovod, SO 05 - Prípojka NN, areálové rozvody NN 
a vonkajšie osvetlenie na pare. č. 480/541.

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

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

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 hodných osobitného zreteľa. Dôvodmi hodnými 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.
Realizácia výstavby je v súlade s územnopíánovacou dokumentáciou obce Miloslavov.
Investičný projekt Nájomcu „Bytový dom“ 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:

J.Grujbárová - KROM odporúča schváliť spôsob prenechania majetku obce podľa návrhu a zámer zverejniť..

Uznesenie č. 92

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

K bodu 18. Zverejnenie zámeru - prenajať majetok obce z dôvodov osobitného zreteľa - výdajná školská
jedáleň;

Dňa 19.5.2021 obdržala obec Miloslavov od Základnej školy žiadosť o schválenie výdajne stavy ako 
zriaďovateľa a vlastníka nebytového priestoru nasledovnej špecifikácie: priestory výdajne jedál - školskej jedálne 
nachádzajúce sa na parcele č. 219/4 k. ú. Miloslavov, zapísané na LV č. 440, v rámci budovy Základnej školy so 
súpisným číslom 81. a na základe Zásad hospodárenia Obce Miloslavov a Zmluvy o zverení majetku obce 
Miloslavov do správy Základnej školy a ako zriaďovateľa a vlastníka budovy ZŠ je zámer prenajatia priestorov 
školskej výdajne stravy v budove Základnej školy pre prenajímateľa, ktorý bude dovážať stravu do Základnej 
školy a vzíde z verejného obstarávania dodávky stravy. Základná škola postupuje podľa Vyhlášky č.330/2009 
Ministerstva školstva o zriadení školského stravovania § 5.Tento prenájom sa bude s vybratým subjektom 
uzatvárať od 01.09.2021 do 31.08.2023 v zmysle podmienok VZN 1/2020 - Zásady hospodárenia Obce 
Miloslavov častí 6.9 - prípady hodné osobitného zreteľa.
Prípad osobitného zreteľa - Základná škola podľa citovanej vyhlášky je povinná zabezpečiť školské stravovanie. 
Vzhľadom na to, že škola nemá kapacity na vlastné školské stravovacie zariadenie pristúpila k verejnému 
obstarávaniu na dovoz stravy pre žiakov školy. K tomuto dovozu stravy sa úzko spája aj výdajňa, ktorá spĺňa 
podmienky na výdaj stravy. Bez výdajne nie je možné poskytovať dovoz stravy a zabezpečiť stravovanie žiakov. 
Z tohto dôvodu sa považuje prenájom výdajne ako prípad osobitného zreteľa.
Rozprava:
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J.Grujbárová - ide o podstatnú vec pre stravovanie detí v ZŠ - KROM odporúča schváliť zámer prenájmu 
majetku a zverejniť ho obvyklým spôsobom.

Uznesenie č. 93

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martín Majerech

K bodu 19. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov pre Marek Sallós,
časť pozemku pare, č. 406/1;

Dňa 08.04.2021 požiadal Marek Sollós, bytom Alžbetin Dvor 1437, 900 42 Miloslavov, o odkúpenie 
nehnuteľného majetku pare. č. 406/1 o výmere 100m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
v katastrálnom území Miloslavov, okres Senec, zapísanej na liste vlastníctva č. 440.

Dôvod žiadosti: „zabezpečenia prístupu na vlastný pozemok a to najmä vozidiel väčších rozmerov. 
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o posledný úsek nespevnenej slepej ulice, ktorá priamo susedí s naším 
pozemkom je v našom záujme udržiavať ju v čo najlepšom stave a v neposlednom rade je náš záujem rozšíriť si 
náš pozemok o pozemok, ktorý obec nevyužíva a nemá v záujme využívať',

Predmetná parcela č. 406/1 v celosti o výmere 1485 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
spôsob využívania pozemku podľa katastra nehnuteľností: „pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba 
- cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčastí1, 
v katastrálnom území Miloslavov, okres Senec, je vo výlučnom vlastníctve obce Miloslavov.
Predmetná parcela je v územnom pláne, v grafickej časti vedená ako ostatná cestná komunikácia obce 
Miloslavov.
Rozprava:
J.Grujbárová - KROM sa zaoberala žiadosťou žiadateľa a po diskusii neodporúča OZ vyhovieť žiadosti 

z dôvodu, že vlastníctvo komunikácie obcou garantuje prístup pre všetkých súčasných aj budúcich majiteľov 
okolitých pozemkov.

I.Húska - podporuje stanovisko KROM - nevidí dôvod na odpredaj majetku, ak to nie je pre obec nevyhnutné, 
alebo výhodné.

M.Matušek-nesúhlasí

R.Bačová - tak, ako sa diskutovalo na KROM, nevidí dôvod na odpredaj majetku obce.

Uznesenie č. 94

za: 0

proti: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan
Matušek
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech
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K bodu 20. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov pre Viktória
Neupauerová, časť pozemku pare, č. 406/1;

Dňa 29.03.2021 požiadala Viktória Neupauerová, bytom Lesná 134/33, 900 42 Miloslavov, o odkúpenie 
nehnuteľného majetku pare. č. 406/1 o výmere 100m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
v katastrálnom území Miloslavov, okres Senec, zapísanej na liste vlastníctva č. 440.

Predmetná parcela č. 406/1 v celosti o výmere 1485 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
spôsob využívania pozemku podľa katastra nehnuteľností: „pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba 
- cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti1, 
v katastrálnom území Miloslavov, okres Senec, je vo výlučnom vlastníctve obce Miloslavov.

V žiadosti je uvedený dôvod kúpy, zabezpečenie prístupu na vlastný pozemok a zrealizovanie 
spevnenia celej prístupovej cesty k pozemku pare. č. 192/8.
Predmetná parcela je v územnom pláne, v grafickej častí vedená ako ostatná cestná komunikácia obce 
Miloslavov.

Rozprava:

J.Grujbárová - KROM sa zaoberala žiadosťou žiadateľa a po diskusii neodporúča OZ vyhovieť žiadosti 
z dôvodu, že vlastníctvo komunikácie obcou garantuje prístup pre všetkých súčasných aj budúcich majiteľov 
okolitých pozemkov.

I.Húska - aj do budúcna podporuje postup obce, aby sa jej majetok nepredával pri podobných žiadostiach.

Uznesenie č, 95

za: 0

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

K bodu 21. Rôzne;

1. Obcí Miloslavov bola dňa 08.04.2021 doručená žiadosť o dotáciu od Klimo Dance štúdio o.z. na výšku 
dotácie 665,00 Eur.
Podľa VZN č,3/2009 výšku dotácie do sumy 665 EUR schvaľuje starosta obce. Uvedená výška dotácie je 
krytá schváleným rozpočtom obce Miloslavov na rok 2021.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 96

Hlasovanie:

za: 5 - ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech
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2. Informácia o kúpe osobného automobilu RENAULT CLIO THALIA, rok výroby 2004 na základe kúpnej 
zmluvy v hodnote 200,00 Eur uzatvorenej medzi obcou Miloslavov a fyzickou osobou Kristínou 
Morávkovou, Miloslavov. Obec Miloslavov kupuje osobný automobil za účelom jeho využívania 
hospodárskou správou.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 97

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

3. Obec Miloslavov plánuje realizovať výstavbu časti cyklochodníka v časti obce Miloslavov. Stavebný objekt: 
„S0101 - Novostavba - cyklistická cestička“, ktorý je súčasťou stavby „Cyklotrasa Miloslavov Alžbetin Dvor 
- Miloslava“. Stavba bude realizovaná na pozemku obce pare. č. 170/23, k,ú. Miloslavov, v dĺžke 131,382 
m. Stavba je povolená stavebným povolením vydaným špeciálnym stavebným úradom č.j. D-4701- 
10275/2020/KK zo dňa 18.11.2020, povolenie nadobudlo právoplatnosť 21.12.2020, Stavba bude 
zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej zodpovedným 
projektantom. Predpokladaná cena za dielo podľa priloženého výkazu výmer bude 52 079,91 Eur s DPH. 
Realizácií bude predchádzať verejné obstarávanie, ktoré obec zabezpečí dodávateľsky spoločnosťou: 
EUFC SK, s.r.o,

Rozprava:

KROM - komisia schvaľuje pokračovanie v projekte, na jeseň by mala byť vyhlásená výzva na cyklochodníky, 
preto treba mať vybratého dodávateľa stavby.

Starosta uviedol, že po rokovaní s vlastníkmi pozemkov popri Centrálnej ulici má obec predbežný súhlas na 
250 m cyklochodníka smerom od časti Alžbetin Dvor, obecný úrad pripraví návrh na ďalší postup na KROM 
a OZ v najbližšom čase.

Uznesenie č. 98

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD,, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2- JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

4. Obecný úrad predkladá návrh na schválenie objednávky vo výške 14 148,00 € s DPH - konečná cena za 
dodané dielo pre vypracovanie projektovej dokumentácie, realizačný projekt na stavbu „Zateplenie fasády 
a plochej strechy obecného úradu v Miloslavove“.
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Predmetom ponuky je vyhotovenie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu na zateplenie 
fasády Obecného úradu, kontaktným zatepľovacím systémom. Súčasťou riešenia bude zateplenie plochej 
strechy a navrhnutie nových rýn, zvodov a klampiarskych konštrukcií, ktoré vyplynú z prác na fasáde. 
Budova Ocll má problémy so vzlínaním zemnej vlhkosti do obvodového a vnútorného muriva stien. 
Vzhľadom na stav budovy bude potrebné navrhnúť Vlhkostnú sanáciu. Vlhkostná sanácia bude riešená 
v dvoch etapách. Vypracuje sa odborný posudok a návrh sanácie a následne sa spracuje realizačný projekt 
v rozsahu odsúhlaseného návrhu sanácie. Projekt zahŕňa tieto profesie: Architektúra, Vlhkostná sanácia, 
Elektro, Statické posúdenie únosnosti železobetónového stropu, Riešenie požiarnej bezpečnosti, 
Tepelnotechnický posudok a Rozpočet
Obec Miloslavov oslovila projekčnú kanceláriu, SUPÍ, s.r.o., Nekrasovova 5, 811 04 Bratislava, IČO: 35 
888610, konateľka Ing. Denisa Raytchev Surovčíková, ktorá pre obec Miloslavov vypracuje novú projektovú 
dokumentáciu, v rozsahu realizačného projektu v cene podľa cenovej ponuky.

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 99

Hlasovanie:

za: 5 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan 
Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Martin Majerech

5.
Starosta obce informoval o príprave osláv založenia obce dňa 29.6.2021 - veľké poďakovanie patrí Ing. 
P.Karabovi a všetkým, ktorí mu pomáhali pri zostavení reprezentatívnej publikácie Miloslavov 100 rokov, kniha je 
už k dispozícii na OU, obec ju bude predávať za symbolický poplatok 5,00 EUR,
Pred obecným úradom bol vysadený dub ~ dar od OZ Miloslava, na budove ústredne digitálnej ústredne 
Telekom-u sa pripravuje maľovanie obrazu pôvodného charakteru obce (mural), realizoval sa podklad pre 
pamätník pri Lipovom parku, kde bude pamätný kameň a doska ku dňu založenia obce.
29.6.2021 slávnostné zasadnutie OZ za účasti pozvaných hostí v KD v miestnej časti Miloslavov.

K bodu 22. Interpelácie poslancov;

I,Húska - informuje, že na poli za Sládkovičovou ul - smerom k Dobrým jablkám - vyskytli sa návnady s jedom 
pre psov, bola privolaná polícia - žiada obec o zverejnenie tejto informácie pre obyvateľov na webe a fb obce.

K bodu 23. Diskusia;

p.Holíková - petícia BD na Agátovej ulici - žiadajú o otvorenie diskusie s Ismontom, Rozhodnutie z 18.3.2019 ■ 
480/291 a 480/292 - na vybudovanie 20 parkovacích miest. Teraz sa však na parcele 480/291 buduje bytový 
dom a parkoviská sa budujú na pozemkoch obce. Žiadajú, aby bolo súvislé kolmé parkovanie po celej dĺžke po 
celej Agátovej ul.
Starosta - ako sú využívané podzemné parkoviská? P.Holíková - sú na komplet využívané
p.Meďáš - ako správca bytovky 569 hovorí za vlastníkov - ohľadom riešenia problémov s parkovaním na 
obecnej parcele 480/541 - teraz je predmetom nájomnej zmluvy pre ISMONT na IS - čo sa s touto parcelou
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bude ďalej robiť — prečo tam nemôže byť jednosmerné parkovanie, prečo bol tento bytový dom schválený do 
užívania bez parkovacích miest, Ako ich zasiahne táto nájomná zmluva. J. Grujbárová uviedla, že nájomná 
zmiuva na pozemky pre Ismont je dočasná - len na položenie IS, Zostáva vo vlastníctve obce a bude sa 
využívať na verejné účely, P.Meďaš: Čo sa týka kontajnerového stojiska - bude pred ich domom - ten zápach 
sa bude šíriť, budú tam aj podzemné kontajnery ? Starosta: s tým sa zatiaľ nepočíta. Dopravný projekt na 
jednosmernú cestu - ODI obci neschválil jednosmernú cestu - komisia preverí dôvody pre ktoré bolo 
dohodnuté spriechodnenie v oboch smeroch. Starosta - dôjde k rekonštrukcii Lesnej ulice a obchvatu v obci, čo 
vylepší situáciu v obci,
l.Húska - každý vlastník prispieva do fondu obnovy - ak je požiadavka, že chcú podzemné kontajnery - sú 
ochotní prispieť? P.Meďaš - nie sú investičný subjekt, vlastníci boli za ohradené stojisko pre ich bytovku, 
efektívnejšie by boli podzemné kontajnery, sú ochotní sa podieľať.
p.Rubický - téma Sadová ul. - aký projekt sa buduje na Višňovej ul., Hruškovej ul. - potrebné pozrieť UP 

a prípadne sa obrátiť cez zákon o informáciách na stavebný úrad. Čo sa týka samotnej ulice Sadová - vozovka 
nie je majetkom obce, len pozemok - pôvodné združenie majiteľov pôvodných pozemkov už nebolo schopné 
zabezpečiť osvetlenie - toto zostane na pleciach obce - obec to má v zámeroch, ale nie v tomto období (viď 
zoznam projektov obce na webe obce).

K bodu 24. Záver

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:00 hodine.

Zapísal/(a): Ing. Jarmila Grujbárová

Milan
starosta obce

Overovatelia: Ivan Húska
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