
Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2021 

konaného dňa 29.06.2021 o 16.00 hodine v budove Kultúrneho domu v miestnej časti Miloslavov

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

Neprítomný/í, á/: 
Ďalší prítomný/i, á: 
Hostia a verejnosť:

JUDr. Lucia Falbová, Ing, Martin Majerech 
JUDr. Mário Vane, LL.M , hlavný kontrolór 
podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Príhovor starostu obce pri príležitosti 100-ho výročia založenia obce;
3. Príhovory hosti;
4. Vyhlásenie dňa 29.6. ako Pamätného dňa obce Miloslavov;
5. Uvedenie do života - publikácia „Miloslavov 100 rokov";
6. Odhalenie pamätníka k 100-mu výročiu založenia obce pri Lipovom parku;
7. Záver.

K bodu 1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenie

Rokovanie OZ začalo hymnou Slovenskej republiky a následne ho otvoril Milan Baďanský, starosta obce.
Privítal všetkých prítomných a hostí.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.

Overovatelia zápisnice a uznesení: Ivan Húska, Milan Matušek
Návrhová komisia: Ing. Bačová Renáta LLM, Ing. Tatiana Cabalová, PhD.
Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová

Uznesenie č. 122

Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Bačová Renáta 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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Príhovor starostu obce pri príležitosti 100-ho výročia založenia obce;
3. Príhovory hostí;
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4. Vyhlásenie dňa 29.6. ako Pamätného dňa obce Miloslavov;
5. Uvedenie do života - publikácia „Miloslavov 100 rokov“;
6. Odhalenie pamätníka k 100-mu výročiu založenia obce pri Lipovom parku;
7. Záver.

K bodu 2. Príhovor starostu obce pri príležitosti 1Q0-ho výročia založenia obce:

Starosta obce predniesol svoj slávnostný príhovor, v ktorom v krátkosti zhrnul históriu význam dňa 29.6.2021 
pre obec, históriu samotnej obce a odkaz tohto dňa pre súčasnosť. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na 
tvorbe publikácie „Miloslavov 100 rokov“ a príprave všetkých sprievodných akcií k výročiu.

K bodu 3. Príhovory hostí:
So svojimi príhovormi vystúpili:
p.Š. Jurčík, starosta Dunajskej Lužnej, ktorý zdôraznil význam múdrej správy obce, aby bolo čo odovzdať ďalším 
generáciám;
p.páter Hilár, rehoľa Dominikánov - poďakoval sa za spoluprácu zástupcom ostatných cirkví v obci a v krátkosti
zhrnul históriu samotnej farností Miloslavov a výstavby kostola Božieho milosrdenstva;
p.Ružeková, zborová farárka ECAV - zastupovala ECAV 40 rokov vo farnosti Dunajská Lužná s fíliou Miloslavov
a oceňuje spoluprácu medzi cirkvami a pomoc obci pri akciách a aktivitách;
p. J.Konrád, starosta obce Kalínkovo - želá obci veľa ďalších úspechov do druhej storočnice;
p.M.KIátik - emeritný generálny biskup ECAV, zborový farár Dunajská Lužná - zaželal obci a jej obyvateľom veľa
milosti a Božieho požehnania;
p.J.Jánošík, poslanec BSK - vyjadril pozdrav v mene predsedu BSK p.J. Drobu, kladne hodnotil spoluprácu obce
s BSK a takisto spoluprácu medzi športovými klubmi Miloslavov a Dunajská Lužná;
p.F.Mikula, správca farnosti Miloslavov uviedol, že aj Božie milosrdenstvo, ktorému je zasvätený kostol v obci musí
mať svoj prístav, a tým je ľudskosť - za túto ľudskosť, s ktorou ho prijali naši obyvatelia, ďakuje;
p.Dudáš,, ObO PZ Miloslavov - ďakuje za policajný zbor - obvodné oddelenie za vytvorenie dobrých podmienok
v obci pre ich prácu;
p,J. Ferianček (bývalý starosta obce) ďakujem za možnosť účasti na tomto zasadnutí a praje obyvateľom a obci 
veľa šťastia;
p.M.Vanc - hlavný kontrolór obce - považuje dnešný deň za oslavu histórie našej obce, ktorou sa začína nové 
storočie, pričom budúcu podobu obce majú v rukách obyvatelia obce. Na závere predniesol báseň Miloslavčan, 
ktorú zložil k tejto príležitosti.

K bodu 4. Vyhlásenie dňa 29.6. ako Pamätného dňa obce Miloslavov;
Starosta uviedol dôvodovú správu: V dnešný deň, práve pred 100 rokmi sa odohrala pre našu obec významná 
udalosť. Štátny pozemkový úrad zvolal na deň 29.júna 1921, na základe doručených prihlášok o pôdu prvú 
schôdzu osadníkov na vtedajší Anna majer, dnešnú miestnu časť Miloslavov. Úrad na túto schôdzu vyslal svojho 
hospodárskeho správcu, p.Jozefa Barneta,
Vzhľadom k tomu, že v Anna majeri nebola k dispozícii budova, kde by sa stretnutie mohlo konať, schôdza sa 
konala pod holým nebom, na mieste medzi pôvodným bírešským domom a obecnou studňou. Na tomto mieste je 
dnes umiestnená replika pôvodnej studne na dnešnom Anninom námestí. Hospodársky správca povysvetľoval 
kolonistom všetko, čo potrebovali vedieť a zodpovedal ich otázky. Keďže však niektorí kolonisti oznámili, že chcú 
hneď prikročiť aj k stavbám rodinných domov, hospodársky správca poverií kronikára (o ktorom z prihlášky vedel, 
že bol murárskym majstrom), aby pre uchádzačov vymeral stavebné pozemky. Kronikár teda vymeral prvé 
stavebné pozemky - išlo o pozemky, ktoré teraz majú čísla domov 68 až 79.
Deň 29. júna 1921 je dňom, kedy sa prví pôvodní osadníci obce po prvý raz zišli, dohodli sa na svojom presídlení 
z pôvodných domovov a rozhodli sa vybudovať svoj nový domov práve na Anna majeri-dnešnom Miloslavove. 
Na deň presne, o 100 rokov neskôr, takmer na tom istom mieste, sa koná slávnostné zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva obce Miloslavov.
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Na základe historických faktov o význame tohto dňa pre postupný vznik našej obce navrhujem vyhlásenie dňa 
29.6. za Pamätný dňa obce Miloslavov, v ktorý si budeme každoročne pripomínať odvahu našich pradedov 
vybudovať si nový domov v neznámom prostredí, nebáť sa prekážok a tvrdej práce a na druhej strane ich odkaz 
k vzájomnej akceptácii a tolerancii obyvateľov obce bez ohľadu na to odkiaľ prichádzajú a čím sú.

Uznesenie č. 123

Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Bačová Renáta LL.M., ing. Tatiana Cabalová, PhD., tng. 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. Uvedenie do života - publikácia „Miloslavov 100 rokov“;

Publikáciu „Miloslavov 100 rokov“ uviedli do života symbolicky - posypaním lipovými listami - spoločne starosta 
obce Milan Baďanský a za kolektív zostavovateľov hlavný autor Ing, Pavol Karaba, ktorý uviedol, že na knihe sa 
podieľal celý kolektív autorov a nakoniec, celá obec mu bola nápomocná. Uviedol tiež, že ak sa chceme niečo 
naučiť o živote, treba sa obzrieť dozadu, ale ak ho chceme žiť, musíme sa pozerať dopredu, čo je aj motto tejto 
publikácie,

K bodu 6. Odhalenie pamätníka k 100-mu výročiu založenia obce pri Lipovom parku;

Následne sa poslanci OZ so starostom obce a prítomnými hosťami odobrali na námestie, kde za hudobného 
sprievodu spevokolu Radosť odhalili pamätnú dosku na pamätníku, ktorý pripomína udalosti 29.6.2021 a založenie 
obce.

K bodu 7. Záver

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť na slávnostnom zasadnutí OZ, ktoré bolo ukončené o 16.30 
hodine a pozval všetkých na ekumenickú slávnosť do modlitebne Bratskej jednoty baptistickej.

Zapísal/(a): Ing, Jarmila Grujbárová

starosta obce

Overovatelia: Ivan Húska
Milan Matušek'


