
Zápisnica
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2021 

konaného dňa 12.08.2021 o 17.30 hodine

Prítomní:
Milan Baďanský, starosta obce
Poslanci: JUDr. Lucia Falbová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek,

Neprítomný/í, á/: Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, Ing. Martin Majerech
Ďalší prítomný/í, á: JUDr. Mário Vane, LL.M., Mgr. Martin Sitiar,

Verejnosť: nebola prítomná

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. Návrh na použitie rezervného fondu;
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021;
7. Projekty a projektové zámery obce;
8. Návrh VZN č.1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov 
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole;

9. Návrh nájomnej zmluvy medzi Základnou školou Miloslavov a SZUŠ Ružová dolina 29, Bratislava;
10. Návrh na Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 16.11.2020 medzi Obcou 

Miloslavov a advokátom JUDr. Jurajom Lamačkom, PhD.;
11. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2020 na prístavbu Obecného úradu Miloslavov uzatvorenej 

medzi Obcou Miloslavov a spoločnosťou DOMOV Slovakia, a.s. Bratislava;
12. Zmluva o poskytovaní služieb medzi obcou Miloslavov a firmou Datalan, a.s. Bratislava na implementáciu 

informačného systému, udelenie práva používať aplikačné programové vybavenie a poskytovanie služieb 
podpory IS MEMPHIS;

13. Zmluva o poskytovaní služieb medzi obcou Miloslavov a firmou Datalan, a.s. Bratislava na rozšírenie IS 
MEMPHIS o modul slúžiaci na prepojenie a správu registratúry na ÚPVS;

14. Informácia o výsledku VO - zber kuchynského odpadu;
15. Objednávka na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a vecných prostriedkov pre DHZO;
16. Požiarny poriadok obce Miloslavov;
17. Zverejnenie zámeru - prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre dočasného 

nájomcu ZOHŽO so sídlom Šamorín;
18. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi DV RZ11 s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava - mestská 

časť Podunajské Biskupice, IČO:53 472 373a obcou Miloslavov o odovzdaní nehnuteľného majetku do 
majetku obce;

19. Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., Obcou 
Miloslavov a žiadateľkou Andreou Walters pre stavbu „Miloslavov, posilnenie rozvodov NN, lokality RZ12/IÍ“;

20. Návrh Nájomnej zmluvy a zmluvy o spolupráci medzi obcou Miloslavov a ŠKO Miloslavov;
21. Žiadosť o dotáciu, žiadateľ: ECAV - Dunajská Lužná;
22. Rôzne;
23. Interpelácie poslancov;
24. Diskusia; 1



25. 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, Milan Matušek
Návrhová komisia: JUDr. Lucia Falbová
Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová

Starosta obce navrhol vypustenie bodu 21. z programu rokovania dnešného OZ z dôvodu, že úrad 
pripravuje nové VZN o poskytovaní dotácií v obci - existujúce je z roku 2009 a nereflektuje súčasné 
potreby a stav. Ostatné body sa prečíslujú.

Uznesenie č, 124

Hlasovanie:
za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené,

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. Návrh na použitie rezervného fondu;
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na ll. polrok 2021;
7. Projekty a projektové zámery obce;
8. Návrh VZN č.1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov 
a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole;

9. Návrh nájomnej zmluvy medzi Základnou školou Miloslavov a SZUŠ Ružová dolina 29, Bratislava;
10. Návrh na Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 16.11.2020 medzi Obcou 

Miloslavov a advokátom JUDr. Jurajom Lamačkom PhD.;
11. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2020 na prístavbu Obecného úradu Miloslavov uzatvorenej 

medzi Obcou Miloslavov a spoločnosťou DOMOV Slovakia, a.s. Bratislava;
12. Zmluva o poskytovaní služieb medzi obcou Miloslavov a firmou Datalan, a.s. Bratislava na implementáciu 

informačného systému, udelenie práva používať aplikačné programové vybavenie a poskytovanie služieb 
podpory ISMEMPHIS;

13. Zmluva o poskytovaní služieb medzi obcou Miloslavov a firmou Datalan, a.s. Bratislava na rozšírenie IS 
MEMPHÍS o modul slúžiaci na prepojenie a správu registratúry na ÚPVS;

14. Informácia o výsledku VO - zber kuchynského odpadu;
15. Objednávka na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a vecných prostriedkov pre DHZO;
16. Požiarny poriadok obce Miloslavov;
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17. Zverejnenie zámeru - prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre dočasného 
nájomcu ZOHŽO so sídlom Šamorín;

18. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi DV RZ11 s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava - mestská 
časť Podunajské Biskupice, ICO:53 472 373a obcou Miloslavov o odovzdaní nehnuteľného majetku do 
majetku obce;

19. Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a,s., Obcou 
Miloslavov a žiadateľkou Andreou Walters pre stavbu „Miloslavov, posilnenie rozvodov NN, lokality RZ12/U“;

20. Návrh Nájomnej zmluvy a zmluvy o spolupráci medzi obcou Miloslavov a ŠKO Miloslavov;
21. Rôzne;
22. Interpelácie poslancov;
23. Diskusia;
24. Záver;

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
Hlavný kontrolór uviedol stav plnenia uznesení - preveril stav uznesení z ostatných zasadnutí OZ - uznesenia 
sú splnené, alebo sú rozpracované a na ich plnení sa pracuje.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 125

Hlasovanie:
za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

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 31.7.2021 je vo výške 881 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 05.08.2021 vo 
výške 2 376 tis. EUR., viazané prostriedky predstavujú sumu 2 300 tis. EUR. Viazané prostriedky sú alokované 
na projekty obce - výstavbu pavilónu základnej školy a pod., a ich súčasťou sú aj prostriedky rezervného fondu 
obce vo výške 336 tis. EUR.
Dlh obce predstavuje k 31.7.2021 výšku 376 tis. EUR, je doňho zahrnutý aj bezúročný úver zo štátneho 
rozpočtu vo výške 76 tis. EUR na bežné výdavky obce, predstavuje 9,23 % 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 31.7.2021 vo výške 748 tis. EUR v m.č. Miloslavov a 702 tis. EUR 
v m.č. Alžbetin Dvor. Použitie prostriedkov z poplatku za rozvoj k tomuto dátumu bolo vo výške 150 tis. EUR, 
najmä na dostavbu podkrovia ZŠ, zamerania, projekty, geodetické práce, obnovu zelene, hracích prvkov 
a realizáciu nového vstupného systému na zberný dvor.
Výsledok hospodárenia obce k 30,06.2021 - čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 1148 tis. EUR (53 
%), kapitálové vo výške 286 tis. EUR a finančné operácie (splátky úverov) vo výške 34 tis. EUR. Bežné príjmy 
sú vo výške 2 438 tis. EUR a finančné operácie vo výške 302 tis. EUR.
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Rozprava:
I. Húska - vyzdvihol, že dlh obce klesá - je dlhodobo pod úrovňou 10 %, čo svedčí o rozumnom hospodárení 
obce - aj v porovnaní s minulými rokmi je tento dlh najnižší.
J. Grujbárová - uviedla, že úver s dobrým úrokom je nástrojom na rozvoj investičného majetku obce - vždy je 
potrebné posúdiť účelnosť a efektívnosť a schopnosť ho splácať. Zatiaľ sa to v obci darí.
Starosta - uviedol, že obec si vždy zobrala úvery len na nové investičné zámery - výstavby škôlky, školy 
a zveľaďovanie nehnuteľného majetku obce.
Hlavný kontrolór - úvery sú dobré na investičné zámery - na rozvoj obce, tak ako ho používa naša obec.

Uznesenie č, 126

Hlasovanie:
za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4, Ekonomické informácie základná škola;
Základná škola má k 6.8.2021 na svojich účtoch 277 tis. EUR, príjmy z normatívu do data boli vo výške 739 tis. 
EUR, výdavky na prevádzku školy 578 tis. EUR, príspevok zriaďovateľa - obce na ŠKD bol vo výške 96 tis. 
EUR.
Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 127

Hlasovanie:
za: 4 - JUDr, Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5, Návrh na použitie rezervného fondu;

1. Použitie rezervného fondu na vybudovanie požiarneho okruhu v Materskej škole, Centrálna 87/9
Obec realizovala v období apríl až august 2021 vybudovanie požiarneho okruhu v Materskej škole na Centrálnej 
ulici 87/9. Táto potreba vychádzala z požiarnej dokumentácie po predchádzajúcich stavebných úpravách v MŠ. 
Vybudovanie požiarneho okruhu sa týkalo suterénu budovy a spočívalo v demontáži pôvodných dverí vrátane 
zárubne a osadení požiarneho uzáveru (oceľové protipožiarne dvere vrátane zárubne), inštalácií hydrantového 
systému a rekonštrukcie prívodu vody k hydrantovému systému (pôvodný rozvodný systém vody nebol 
z hľadiska prietoku kapacitne postačujúci). Vybudovanie požiarneho uzáveru a osadením hydrantového systému 
realizovala certifikovaná spoločnosť LIVONEC SK, s.r.o. s Bratislava, IČO 48121347 s cenovou ponukou
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1 640,16 EUR s DPH. Rekonštrukciu vodoinštalácie realizoval Rudolf Bartoš, Miloslavov, IČO: 11892242, 
v celkovej sume 1 551,06 EUR s DPH. ide o neplánovanú investičnú akciu obce, preto sa navrhuje financovať 
realizáciu požiarneho okruhu z rezervného fondu obce v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy č. 583/2004 Z. z, a v zmysle či. II bod. (2) písm. a) smernice č.1/2014 Obce Miloslavov o tvorbe 
a použití rezervného fondu.

Stav rezervného fondu pred použitím prostriedkov: 
Použitie prostriedkov z rezervného fondu:
Zostatok rezervného fondu po použití prostriedkov:

336 463,60 Eur 
3191,22 Eur

333 272,38 Eur

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu. Hlavný kontrolór uviedol, že išlo o výdavok, ktorý nebol rozpočtovaný 
a nebolo ho možné predpokladať, vyplynul z revízie PO, preto prostriedky boli použité účelne a oprávnene.

Uznesenie č. 128

Hlasovanie:
za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

2. Použitie rezervného fondu na vybudovanie požiarneho okruhu v Komunitnom centre 
Obec realizovala v období apríl až august 2021 vybudovanie požiarneho okruhu v Komunitnom centre na 
Čerešňovej ulici 25/5. Táto potreba vychádzala z požiarnej dokumentácie a týkala sa suterénu budovy 
a čiastočne medziposchodia; realizácia spočívala v demontáži 2 ks pôvodných dverí vrátane zárubne a osadení 
2 ks požiarneho uzáveru (oceľové protipožiarne dvere vrátane zárubne), inštalácií hydrantového systému 
a rekonštrukcie prívodu vody k hydrantovému systému. Požiarny uzáver a osadenie hydrantového systému 
realizovala certifikovaná spoločnosť LIVONEC SK, s.r.o. Bratislava, IČO 48121347 s cenovou ponukou 2764,32 
EUR s DPH. Rekonštrukciu vodoinštalácie realizoval Rudolf Bartoš, Miloslavov, IČO: 11892242 v celkovej 
sume 989,04 EUR s DPH, Vzhľadom k tomu, že sa jedná o neplánovanú investičnú akciu obce, navrhuje sa 
financovať realizáciu požiarneho okruhu z rezervného fondu obce v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. a v zmysle či. II bod. (2) písm. a) smernice č.1/2014 Obce Miloslavov 
o tvorbe a použití rezervného fondu.

Stav rezervného fondu pred použitím prostriedkov: 
Použitie prostriedkov z rezervného fondu:
Zostatok rezervného fondu po použití prostriedkov:

333 272,38 Eur 
3 753,36 Eur

329 519,02 Eur

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 129

Hlasovanie:
za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek
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proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Martin Majerech 

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór plán 
kontrolnej činnosti na obdobie od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021. Kontrolnú činnosť bude vykonávať vzmysle 
príslušných zákonov a je zameraná najmä na tieto oblasti:

1. Kontrola vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite
Kontrola:

a) správnosti vystavenia a zaúčtovania:
- príjmových a výdavkových pokladničných dokladov;
- likvidačných listov dodávateľských faktúr;
- odberateľských faktúr vystavených na základe nájomných zmlúv;
- interných dokladov.

b) správnosti zaradenia príjmov a výdavkov do položiek rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie:
- z účtovných dokladov vystavených na základe bankových výpisov;
- z účtovných dokladov vystavených na základe pokladničných dokladov;
- z účtovných dokladov vystavených na základe odberateľských faktúr.

2, Ostatné kontroly
Kontrola:

a) zverejňovania povinných informácií v zmysle zákona o slobode informácií a zákona o verejnom 
obstarávaní;

b) správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu;
c) správnosti využitia poskytnutých účelovo viazaných finančných prostriedkov Európskej únie v súlade s 

dotknutou legislatívou a nariadeniami Európskej únie;

d) dodržania postupu pri prevodoch majetku obce;
e) vývoja dlhu obce;
f) výberu dane z nehnuteľností a poplatku;
g) dodržania postupu pri žiadostiach o poskytnutie informácií;
h) evidencie a vybavovania sťažností a petícií;
i) návrhov zmlúv predkladaných obecnému zastupiteľstvu;
j) plnenia uznesení obecného zastupiteľstva;
k) plnenia úloh stanovených v zápisniciach z obecného zastupiteľstva;

l) vykonaná na základe oprávnených požiadaviek poslancov obecného zastupiteľstva.

3. Iná činnosť
a) Predkladanie záznamov a správ o výsledkoch kontrol obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšie 

zasadnutie;
b) Vypracovanie odborných a iných stanovísk k vybraným materiálom predkladaných do obecného 

zastupiteľstva;
c) v relevantných prípadoch príprava odporúčaní ku návrhom všeobecne záväzných nariadení a iných
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interných predpisov obce;
d) kontrola zavedených postupov vyplývajúcich zo zmeny právnej subjektivity základnej školy, ktorej 

zriaďovateľom je obec.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol vyvesený riadne na stránke obce, neprišli k nemu žiadne pripomienky 
verejnosti

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 130

Hlasovanie:
za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/; 3 - Ing. Renáta Bačova, LLM., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., ing. Martin Majerech 

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 7. Projekty a projektové zámery obce;

Stav: aktualizácia po zasadnutí KROM 09.08.2021

jnfrastruktúra, doprava,cesty, 
parkoviská.c hod niky
Rekonštrukcia Lesná ulica Prekládka elektrického vedenia Rieši ZSE - Distribučná v spolupráci 

PATAK s.r.o. - územné konanie - 
právoplatné
Stavebné povolenie podané, SU 
Miloslavov

Prípojky k RD, 19 odberateľov Obyvateľmi odsúhlasené, zadanie 
samostatných projektov el. prípojok - 
riešia sa konkrétne prípojky

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 - PD a výkaz výmer 
doplnený o 5 ks spomaľovačov, 
obrubníky vozovky na oboch stranách 
a rekonštrukciu existujúceho chodníka, 
10.08.2021 - zverejnenie verejného 
obstarávania

BVS - rekonštrukcia kanálových 
vpustí

Pri rekonštrukcii komunikácie, len 
úpravy
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ST, a.s, preložka
telekomunikačných káblov

Slovák Telekom - konzultácie s 
obchodným zástupcom ST, optika - 
pripojenie obyvateľov - ukončené, 
požiadať o odstránenie stĺpov ( 
08/2021)

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 vydal súhlas k umiestneniu stavby, 
územné konanie pokračuje

Bezpečnostné kamery cenová ponuka, príprava

Zastávky SAD Premiestnenie zastávky pri ZŠ v
AD

Územné konanie - Právoplatné UŔ
02.07.2021, 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 - ll.etapa

Lúčna Zámer

Tekovská V rámci riešenia Lesnej ui.

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 Bilta popri 
Centrálnej

Územné rozhodnutie právoplatné
19.07.2021, pokračuje sa stavebným 
konaním

K novej zastávke SAD Miloslava 
(kruhový objazd)

Potrebné vybaviť súhlas SPF, projekt 
a stav. Povolenie.
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Oproti sadom k ulici Chalupkova 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.
Obec získala súhlasy od 2 majiteľov, 
príprava nájomných zmlúv; pokračovať 
v rokovaní s ostatnými majiteľmi

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

Posúdiť prienik s návrhom obce 
Hviezdoslavov, Dunajská Lužná, 
Štvrtok n/Osírove - komunikuje sa 
s projektantom možnosť prípravy štúdie 
Stretnutie 22.06.2021 - trasa DL-Mií

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

Železničná stanica AD Bezpečnostné kamery, prístrešok pre 
bicycle -2.etapa

Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD PD Odlučovač ropných látok

Parkovisko pri MŠ AD Posunuté - projekt zadanie

Parkovanie a stojisko
kontajnerov Agátová ul.

1. etapa: Vyvolaná investícia ISMONT 
(20 PS a stojisko pre 30 kontajnerov) v 
realizácií;
2. etapa - v spolupráci s ISMONT 
realizácia 10 kolmých státí na 
pozemkoch ISMONT a obce;
3. etapa - príprava pozdĺžneho státia na 
Agátovej ulici od síojiska kontajnerov k 
Dubovej - na pozemkoch obce

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

"C
T;/; i' T

Budova obecného úradu Klimatizácia do zas. miestnosti Zrealizované
Prístavba OcÚ Kolaudačné konanie ukončené, 

prebieha sťahovanie úradu
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Rekonštrukcia prízemia pre účely 
Ocú - Klientske centrum

Rekonštrukcia ukončená ( čaká sa na 
dodanie protipožiarnych dverí a okna)

Zateplenie fasády OcÚ Zadanie PD - bude dodaná do 8/2021

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

Realizácia ukončená

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

Riešenie vstupu na zberný dvor Zrealizované technicky, skúšobná 
prevádzka do 31.12,2021 - informovať 
formou letákov, sms, fb a webu o 
ďalšom postupe pri nahrávaní EČV

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

Zber kuchynského odpadu v obcí VO ukončené, príprava informačnej 
kampane a rozdanie košíkov, začiatok 
1.9.2021

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 koiumbárium
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Dom smútku
Studňa, elektro prípojka V príprave, v AD zrealiované
Prepojenie Sadovej a Šípkovej
s pozdĺžnym státím, odkúpenie 
pozemku Miloslavov

Vypracované štúdie

Sociálne miestnosti na oboch 
cintorínoch

Umiestnenie TOi od 03/2022

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

vsaky, vpuste
Školy, materské školy, relax a

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

Územné konanie - 10.06.2021, čaká sa
na vydanie UR

Novostavba efokovaného
pracoviska ku plneorganizovanej 
škole ZŠ s MŠ Miloslavov

Využitie priestorov pôvodnej MŠ
pre vyučovanie ZŠ

Zadať spracovanie PD na úpravu 
priestorov

Jubilejná základná škola v A. 
Dvore

Rekonštrukcia podkrovia ZŠ Vydané kolaudačné rozhodnutie, - čaká 
sa na právoplatnosť, stavba ukončená

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

Oplotenie areálu od susedov
Areál ZŠ v A. Dvore Úprava spevnených a

nespevnených plôch
Po ukončení výstavby

Kryté stojisko na bicykle Po ukončení výstavby

Materská škola Miloslavov, 
Orgovánová ul.

nová 3 podlažná MŠ (4 triedy) Vydané územné rozhodnutie,
právoplatné 02,07.2021, pokračuje sa 
stavebným konaním

Materská škola Alžbetin Dvor Altánok a hracie prvky priebežne
Dostavba kontajnera so
sociálnymi zariadeniami

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

Realizácia dočasnej triedy v KD 
Miloslavov (20detí)

Prestavba hygienických zariadení, PD, 
povoľovacie konania - k 1.9,2021 ; 
dokupuje sa nábytok

Nové elokované pracovisko MŠ 
Bottova ul., dvojpodlažná budova 
4 triedy-03/2022

Príprava Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmĺuve s investorom - v procese 
príprav

ZOR Miloslavov polyf.ihrísko 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
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Situačný nákres ZOR, objektov a 
funkcií ZOR

Spracovaný, schválený na KROM 
24.05.2021

Osvetlenie areálu
Prevádzka s občerstvením PD na stavebnú časť
Toalety Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé 

riešenie spolu s občerstvením
Parkovisko
Detské ihrisko, drobná
architektúra
Tenisový kurt/ alt. Iné 
športovisko
Režim správy ZOR Zámer schválený na OZ 24.6.2021- na 

OZ 12.08.2021 návrh zmluvy
Revitalizácia RSC A, Dvor Rozšírenie šatní a sociálnych 

priestorov, rekonštrukcia budovy
Zadané na spracovanie PD - návrh 
riešenia vnútorných priestorov v 
priebehu jesene

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 zrealizované
osvetlenie zrealizované

Rozprava:

M.Matušek - autobusová zastávka SAD pri kruhovom objazde; starosta: čaká sa na súhlas SPF.

I,Húska - chodník Lipové námestie - Billa ;starosta - prebieha stavebné konanie (viď vyššie)

Uznesenie č. 131

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áJ, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačova, LL.M, Ing. Tatiana Cabalová, PhD, Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené,

K bodu 8. Návrh VZN č.1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu
režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole;

Obec Miloslavov na základe návrhu riaditeľky Základnej školy v Miloslavove a po odsúhlasení Radou školy 
zverejnila návrh nového VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných
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nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
V zverejnenom znení je úprava či. III Školský klub detí - cena za ŠKD zostáva rovnaká, upravené sú len 
podmienky nároku na zľavu v zmysle návrhu riaditeľky ZŠ a Rady ZŠ a takisto boli z návrhu VZN vypustené 
ustanovenia, ktoré sú upravené zákonom.
K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky zo strany verejnosti.

Rozprava:

J.Grujbárová uviedla, že KROM prerokovala návrh VZN na svojom zasadnutí dňa 09.08.2021 a keďže vyvesený 
návrh VZN ešte neobsahoval ceny stravného a réžie podľa výsledkov VO na stravovanie, kde výška réžie pri 
jednej stravnej jednotke stúpla o + 0,10 EUR, navrhuje tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh KROM:

Článok V. Výdajná školská jedáleň v priestoroch Základnej školy Miloslavov so sídlom Hlavná ulica č. 81/42 znie:

„Týmto nariadením určuje zriaďovateľ Základnej školy - Obec Miloslavov- pre určenie príspevku zákonného 
zástupcu žiaka na stravu s účinnosťou od 1.9.2019 iil. finančné pásmo:

• Cena 1 obed pre žiaka 1. stupňa ZŠ

a. cena potravín 1,21 EUR
b. čiastočná úhrada režijných nákiadov 0,84 EUR

Cena stravného lístka pre zákonného zástupcu žiaka s DPH: 2,05 EUR

c. finančný príspevok obce na režijné náklady dodávateľa 0,51 EUR/1 stravný lístok

• Cena 1 obed pre žiaka 2. stupňa ZŠ

a. cena potravín: 1,30 EUR
b. čiastočná úhrada režijných nákiadov 0,84 EUR

Cena stravného lístka pre zákonného zástupcu žiaka s DPH: 2,14 EUR

c. finančný príspevok obce na režijné náklady dodávateľa: 0,46 EUR/1 stravný lístok. “

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu KROM:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing, Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Pozmeňujúci návrh KROM bol prijatý.

Uznesenie č. 132

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené. 13



K bodu 9. Návrh nájomnej zmluvy medzi Základnou školou Miloslavov a SZUŠ Ružová dolina 29,
Bratislava;

V zmysle či IX bod 9.2. Zásad hospodárenia s majetkom obce (VZN 1/2020) a v súlade so Zmluvou o zverení 
majetku Obce Miloslavov do správy zo dňa 18.12.2020 Základná škola ako správca nemôže majetok obce dať 
do prenájmu alebo správy tretej osobe bez súhlasu obce - obecného zastupiteľstva. Preto Základná škola 
predkladá Nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa v rámci budovy „B“ súpisné číslo 
9999/40 (II. stupeň) Základnej školy Miloslavov, č. miestností 67 a 68 na dobu určitú - návrh začiatku od 06.09. 
2021 do 30.6.2022 so SZUŠ Ružová dolina 29, Bratislava, ktorá poskytuje umelecké vzdelávanie žiakom školy. 

Rozprava:
L.Falbová uviedla, že návrh nájomnej zmluvy upravila, zapracované pripomienky boli odoslané poslancom pred 
zasadnutím OZ a OZ rokuje už o tomto upravenom návrhu nájomnej zmluvy.
J.Grujbárová uviedla, že KROM daný návrh zmluvy prerokovala a odporúča OZ vysloviť súhlas s uzatvorením 

zmluvy. Súčasne navrhuje tento pozmeňujúci návrh k predloženému materiálu:

Pozmeňujúci návrh KROM a J.Grujbárovej:

1. V čl.II Predmet nájmu sa bod 1, mení a znie:

„ 1. Predmetom nájmu je časť nehnuteľnosti - stavby zapísanej ako Budova pre školstvo, na vzdelávanie a 
výskum na LV č.440, súpisné číslo 9999 postavenej na pozemku CKNparc.č. 218/7, a to dve miestnosti č. 67 
a 68. Miestnosti je možné zmeniť na základe dohody zmluvných strán písomným protokolom, podpísaným 
oboma zmluvnými stranami/

2. V čl. III. sa mení bod 6. a znie:

„6. Nájomca je po ukončení nájmu povinný odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu v stave v akom ho prevzal, 
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.“

3. V čí. IV sa bod 2. mení a znie:

„ 2. Nájomca je povinný uhradiť nájomné za predmet nájmu v troch splátkach, a to nasledovne:

- 1. splátka za obdobie od 06.09.2021 do 22.12.2021 do 31.12.2021;
- 2. splátka za obdobie od 10.01.2022 do 31.3.2022 do 15.04.2022;

3. splátka za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 do 15.07.2022

a to bankovým prevodom na účet prenajímateľa č. IBAN: SK73 5600 0000 0096 5118 1002, uvedeným 
v záhlaví tejto zmluvy. Ako VS je potrebné uviesť číslo splátky a rok (12021, 22022 a 32022) a do 
Poznámky uviesť: „9999/40“.“

4. V čl. V sa bod 2.4 mení a znie:

„ 2.4 nie je oprávnený dať predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu;“

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., Ing. Martín Majerech 

Pozmeňujúci návrh KROM a J.Grujbárovej bol prijatý.
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Uznesenie č. 133

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., ing. Tatiana Cabalová, PhD,, Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 10. Návrh na Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 16.11.2020 medzi
Obcou Miloslavov a advokátom JUDr, Jurajom Lamačkom PhD.;

Obec Miloslavov obdržala Oznámenie od zmluvného partnera - advokáta JUDr. Juraja Lamačku PhD. zo dňa 
12.07.2021, ktorým advokát informuje obec o zmene spôsobu poskytovania právnych služieb na základe 
uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 16.11.2020. V zmysle zákona o advokácii bude od 
3.7.2021 JUDr. Juraj Lamačka PhD. poskytovať právne služby pod hlavičkou spoločnosti SMOLKA & LAMAČKA 
advokáti s.r.o. Bratislava. Z tohto dôvodu je potrebné uzatvoriť dodatok ku zmluve, ktorým sa táto zmena upraví. 
Starosta uviedol, že obecný úrad je spokojný s doterajšou spoluprácou, preto navrhuje, aby bol Dodatok č.1 
k zmluve schválený.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 134

Hlasovanie:

za: 4-JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 11. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 23.11.2020 na prístavbu Obecného úradu Miloslavov
uzatvorenej medzi Obcou Miloslavov a spoločnosťou DOMOV Slovakia, a.s. Bratislava;
Dielo „Prístavba Obecného úradu Miloslavov“ realizovala spoločnosť Domov Slovakia s.r.o., a bolo ukončené 
k 30.06.2021, v dohodnutom termíne. Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 113/2020 schválilo návrh zmluvy 
o dielo a začatie procesu verejného obstarávania s cenou diela 215 208,42 EUR s DPH.

Potreba uzavretia dodatku č. 1 kzmluve odielo zo dňa 23.11.2020 vyplynula zo zistenia nových skutočností 
počas realizácie stavby, ktoré neboli známe v etape prípravy projektovej dokumentácie. Uvedená skutočnosť si 
vyžiadala vykonanie doplňujúcich prác, ktoré boli nevyhnutné pre úspešné dokončenie diela, a ktoré neboli 
zahrnuté v zmluve. Na druhej strane, niektoré práce z pôvodného rozpočtu nebolo potrebné a dôvodné 
realizovať.

Rozsah doplňujúcich prác:

1.1. podľa skutočnosti je vnútorných omietok viac o 200 m2,
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1.2. zateplenie fasády je viac o 35 m2,
1.3. vnútornej maľby o 200 m2 viac,
1.4. odstránenie nefunkčnej žumpy, nájdenej pri výkopových prácach
1.5. v PD nebola riešená stoka nad m.č. 2.06, 2.07, (kvôli zatepleniu sa musela str. konštrukcia 

odkvapové plechy po obvode sedlovej strechy predĺžiť o 15 cm),
1.6. v m. č. 2.06 nebolo uvažované zamurovanie pôvodného otvoru - výstup na balkón 900/2400,
1.7. neboli uvažované nové parapety na oknách wc - 7 ks a pôvodných oknách 5 ks - hĺbky 400 

mm (kvôli zatepleniu).
1.8. požiadavka investora na zriadenie WC pre imobilných,
1.9. zateplenie špaliet pôvodných okien.

Zmluvná cena za splnenie celého predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena s DPH 
Naviac práce s DPH 
Menej práce s DPH
Nová zmluvná cena s DPH

215 208,42 EUR
22 558,12 EUR 
22 776,44 EUR

214990,38 EUR.

Starosta ocenil prácu stavebného dozoru a p.Boháčovej za obec pri realizácii tejto stavby.

Rozprava:

KROM súhlasí s návrhom dodatku č. 1 a úpravou zmluvnej ceny diela a oceňuje, že nedošlo k zvýšeniu ceny 
napriek nárastu cien v stavebníctve.

Hlavný kontrolór - vzhľadom k tomu, že došlo k naviac prácam a menej prácam, ktoré boli dôsledne vyčíslené, je 
dôvodné riešiť to Dodatkom č. 1 k zmluve - nešlo o zmenu výkonov viac ako 15 % pôvodného rozsahu.

I.Húska - oceňuje serióznosť zhotoviteľa pri vyčíslovaní vykonaných prác a zmien.

Uznesenie č. 135

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 12 a 13.
Zmluva o poskytovaní služieb medzi obcou Miloslavov a spoločnosťou Datalan, a.s. Bratislava na
implementáciu informačného systému, udelenie práva používať aplikačné programové vybavenie
a poskytovanie služieb podpory IS MEMPHIS; a na rozšírenie IS MEMPHIS o modul slúžiaci na prepojenie
a správu registratúry na ÚPVS;

Obec Miloslavov má povinnosť komunikovať s občanmi a spoločnosťami prioritne elektronicky a využívať 
Ústredný portál verejnej správy na správne fungovanie: odosielania, prijímania dokumentov a automatického 
prepojenia s registratúrou.
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Z tohto dôvodu obec musí zakúpiť príslušné licencie a technickú podporu pre správu registratúry zakúpiť 
autorské práva pre aplikačné programové vybavenie a poskytovanie služieb podpory informačnému systému 
MEMPHIS (Licenčná zmluva) a o modul slúžiaci na prepojenie registratúry na Ústredný portál verejnej správy 
(Zmluva o poskytovaní služieb Z_21_0150), Informačný systém URBIS, ktorý obec Miloslavov má, spolupracuje 
iba s prepojením od spoločnosti DATALAN a.s., z tohto dôvodu nebolo možné urobiť cenový prieskum od iných 
spoločností.
Informačný systém MEMPHIS sa skladá z:

a. Licenčnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb - implementácia informačného systému, udelenie 
práva používať aplikačné programové vybavenie a poskytovanie služieb podpory informačnému 
systému MEMPHIS v predpokladanej jednorazovej výške 3 030,10 Eur + ročného poplatku 
v predpokladanej výške 2 311,60 Eur

b. Zmluvy o poskytovaní služieb - prepojenie registratúry na Ústredný portál verejnej správy 
v jednorazovej výške 6 120,00 Eur za inštaláciu modulu a prepojenia registratúry a mesačnom poplatku 
za technickú podporu modulu prepojenia 180,00 Eur/mesiac.

Poplatky budú fakturované postupne podľa toho, kedy sa začne implementovať systém. Výška ročného 
poplatku a mesačného poplatku sa môže meniť v závislosti od počtu licencií, ktoré budú na obecnom úrade.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť predložené návrhy zmlúv.

Uznesenie č, 136

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr, Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 14. Informácia o výsledku VO ■ zber kuchynského odpadu;

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí dňa 27.5.2021 schválilo uznesením č. 88/2021

a) návrh zmluvy o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov pre úspešného 
uchádzača vybraného pripravovaným verejným obstarávaním na „Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja“ v predpokladanej hodnote zákazky 51 184,40 EUR bez DPH,

b) nákup tovarov - Nádoby na biologický odpad z domácnosti vrátane kompostovateľných vreciek pre úspešného 
uchádzača vybraného pripravovaným verejným obstarávaním v predpokladanej hodnote zákazky 19110,50 
EUR bez DPH.

Následne bolo spoločnosťou Obstaráme s.r.o. vykonané verejné obstarávanie. Vykonaným verejným 
obstarávaním boli vybraní nasledovní uchádzači.

Pre službu uvedenú v bode a): spoločnosť Fidelity Trade s.r.o., so sídlom Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 
s vysúťaženou ponukou 52 828,00 € s DPH (druhá v poradí bola ponuka CMT Group s.r.o,, so sídlom Panenská 
13, Bratislava - Staré mesto s predloženou cenovou ponukou 53 088,48 € s DPH). Uvedené budeme realizovať 
formou zmluvy.
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Pre tovary uvedené v bode b): spoločnosť JRK Slovensko s.r.o., so sídlom Rajská 2341/15A, 811 Bratislava 
s vysúťaženou sumou 7 920,00 € s DPH, na dodanie 2000 ks košov na kuchynský odpad a 4000 ks 
kompostovateľných vreciek 10L (25 ks/balenie). Ako druhá v poradí bola vyhodnotená ponuka spoločnosti 
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o. scénou 9168 € s DPH a ako tretia v poradí MEVA-SK, s.r.o. scénou 12792 € 
s DPH. Uvedené budeme realizovať formou objednávky.

So spoločnosťou Fidelity Trade plánuje obec uzavrieť zmluvu s termínom od 1. 9. 2021. Do tej doby bude 
potrebné zrealizovať dostatočnú informačnú kampaň a zabezpečiť distribúciu nádob a vreciek pre občanov, ktorí 
sa do zberu kuchynského odpadu zapoja.

Rozprava:

J.Grujbárová - ceny boli vysúfažené nižšie ako bol pôvodný predpoklad, teraz bude dôležité, aby bol zo strany 
obyvateľov záujem o tento druh separácie.

M.Sitiar - s informačnom kampaňou sa začína cez víkend, vrecká a koše máme naskladnené - posledné dva 
víkendy sa budú vydávať obyvateľom, zmluva sa zatiaľ uzatvára na 1 rok.

Uznesenie č. 137

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 15. Objednávka na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok a vecných prostriedkov
pre DHZO;

Obec Miloslavov uzatvorila dňa 05.05.2021 s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR ako poskytovateľom zmluvu 
č. 1421 009, na základe ktorej bola obci poskytnutá dotácia v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR o 
hasičských jednotkách, Dotácia je v celkovej sume 1400,- eur a slúži na zabezpečenie materiáíno-technického 
vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO 
a zabezpečenie servisu. Obec je v rámci použitia dotácie povinná poskytnúť spolufinancovanie minimálne 
v sume 5%.

Obec Miloslavov v súlade s Prílohou 1c „Minimálne početné stavy, funkčné zloženie členov a minimálne 
materíálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičských zborov obcí podľa jednotlivých kategórií' vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR 201/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č.611/2006 Z, 
z. o hasičských jednotkách, stanovila nevyhnutný rozsah osobných ochranných pracovných pomôcok a vecných 
prostriedkov, ktoré musí v kategórii „C", do ktorej spadá DHZO Miloslavov, zabezpečiť.

Obec vykonala na základe interných postupov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov prieskum trhu prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk zaslanej 
dňa 15.06.2021 certifikovaným spoločnostiam. Ponuky boli následne vyhodnotené dňa 06.07.2021 
v nasledovnom poradí Ing. András Bodó s ponukou v sume 9062 € s DPH, FLORIÁN s.r.o. s ponukou v sume 
11049,60€ s DPH a POŽIARNA BEZPEČNOSŤ s.r.o. s ponukou v sume 13075,40 € s DPH.

Ponuka úspešného uchádzača Ing. András Bodó s ponukou v sume 9062 € s DPH splnila všetky požiadavky 
stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a umiestnila sa z hľadiska plnenia kritérií na prvom mieste.
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Obstaraním tejto ponuky obec splní všetky vyššie uvedené zákonné a zmluvné podmienky a bude môcť riadnym 
spôsobom zúčtovať poskytnuté dotáciu.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 138

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Martin Majerech 

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 16. Požiarny poriadok obce Miloslavov;

Obec Miloslavov predkladá na rokovanie obecnému zastupiteľstvu návrh Požiarneho poriadku obce Miloslavov. 
V zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na § 36 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov je povinnosťou obce vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi, 
ktorú okrem iných tvorí aj požiarny poriadok obce. Predložený návrh požiarneho poriadku obce reflektuje 
súčasný stav a zároveň aktualizuje a nahrádza požiarny štatút obce z roku 2003.

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 139

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 17. Zverejnenie zámeru - prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre
dočasného nájomcu ZOHŽO so sídlom Šamorín;

Dňa 21.05.2021 obdržala obec Miloslavov žiadosť od budúceho nájomcu: Združenie obcí Horného Žitného 
ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín, v zastúpení: 
Gabrielom Bárdosom, IČO: 34 074 694 o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu „RE- 
USE“.

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. 170/61 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Ostatná plocha o výmere 3 056 
m2; predpokladaný rozsah užívania pozemku je cca 25 m2
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(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. 
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 projekty 
verejnoprospešného charakteru na území obce, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne menší, ak nie 
zanedbateľný ako samotný prínos projektu.

Projekt Nájomcu „RE-USE1 je projektom realizovaným vo verejnom záujme z pohľadu ďalšieho využívania 
použiteľných predmetov v obci Miloslavov.

Realizácia projektu je v súlade s územným plánom obce Miloslavov.

Rozprava:

KROM vyslovila súhlas s týmto návrhom, zámer je zaradený do projektov obce na realizáciu

Starosta: na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov, preto OZ 
nemôže na dnešnom zasadnutí hlasovať o tomto zámere.

K bodu 18. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi DV RZ11 s.r.o., Popradská 34,821 06 Bratislava
- mestská časť Podunajské Biskupice, IČO:53 472 373 a obcou Miloslavov o odovzdaní nehnuteľného
majetku do majetku obce;

Dňa 28.07.2021 zaevidovala obec Miloslavov žiadosť od investora - spoločnosti: DV RZ11 s.r.o., Popradská 34, 
821 06 Bratislava, IČO:53 472 373 o uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podľa ustanovení § 50a 
v spojení s § 588 a nasl. zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v súvislosti 
s realizáciou stavby „IBV MILOSLAVOV - VÍNNA ALEJIII, etapa“", za účelom výstavby prístupovej komunikácie 
a príslušnej technickej infraštruktúry.
Budúca stavba bude realizovaná na pozemku: parcela registra „E“, p.č. 1066 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - 
Ostatná plocha o výmere 310 m2, vo výlučnom vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 
15 Bratislava, v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra Senec na LV č. 1375, katastrálne územie 
Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec (ďalej len „Pozemok“).
Spoločnosť DV RZ11 s.r.o., požiadala Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“) o odkúpenie „Pozemku“, aby 
bol „Pozemok“ majetkovo-právne vysporiadaný a bolo možné na ňom realizovať stavbu.
SPF žiadosť od spoločnosti DV RZ11 s.r.o. posúdil a vyzval ju v súlade s predpismi o doloženie dokladov, 
pretože žiadosť neobsahovala všetky náležitosti. Po doložení podkladov - okrem iného Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve, ktorou sa DV RZ11, s.r.o, zaväzuje po kolaudácii stavebného objektu na Pozemku previesť vlastnícke 
právo k Pozemku na obec Miloslavov - a po posúdení predloženej dokumentácie v „SPF“ sa v prípade kladného 
stanoviska SPF stane novým vlastníkom „Pozemku“ spoločnosť DV RZ11 s.r.o.
Z vyššie uvedeného postupu vyplynula žiadosť, ktorou spoločnosť DV RZ11 s.r.o., žiada obec Miloslavov 
o uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorú bude potrebné doložiť pre „SPF“, po schválení 
obecným zastupiteľstvom. Po zrealizovaní stavby apo ukončení kolaudačného konania (po právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia) vyzve obec Miloslavov spoločnosť DV RZ11 s.r.o, k odovzdaniu „Pozemku“ pod 
komunikáciou a uzavretie kúpnej zmluvy, ktorou spoločnosť DV RZ11 s.r.o. prevedie Pozemok do výlučného 
vlastníctva Obce Miloslavov za kúpnu cenu 1,- EUR.

Rozprava:
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KROM odporúča OZ návrh zmluvy schváliť.

Uznesenie č, 140

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 19. Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná
a.s., Obcou Miloslavov a žiadateľkou Andreou Walters pre stavbu „Miloslavov, posilnenie rozvodov NN,
lokality RZ12/II“;

Dňa 24.06.2021 písomne požiadala pani Andrea Walters, bytom Miloslavov 249, 900 42 Miloslavov 
o odsúhlasenie návrhu Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného 
bremena, ktorým je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, pre stavbu: „Miloslavov, 
posilnenie rozvodov NN, lokality RZ12/II“.
Zriadenie vecného bremena žiada žiadateľ z dôvodu podpory realizácie investičných projektov 
verejnoprospešného charakteru na pare. č. 120, 426/37,426/60, 426/72, 426/75,426/103 a 426/107.

Predmetom zriadenia vecného bremena sú podľa zmluvy o zriadení vecných bremien pozemky pare. č. 120, 
426/37, 426/60, 426/72, 426/75, 426/103 a 426/107 vedené na liste vlastníctva č. 440, k. ú. Miloslavov v rozsahu 
1436 m2 podľa geometrického plánu na zameranie vecného bremena číslo 162/2021 zo dňa 28.6.2021, úradne 
overeným dňa 11.08.2021 pod číslom G1-1231/21.

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 ako koridor vecných bremien k nehnuteľnostiam pozemkom 
registra “C“ pare. č. 120, 426/37, 426/60, 426/72, 426/75, 426/103 426/107 v prospech Západoslovenská 
distribučná a.s.

Účelom uzavretia zmluvy o zriadení vecného bremena 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).

Zámer na zriadenie vecného bremena bol schválený na ostatnom OZ a riadne zverejnený na úradnej tabuli - 
neprišli k nemu žiadne pripomienky.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 141

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek
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proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD,, Ing. Martin Majerech 

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 20. Návrh Nájomnej zmluvy a zmluvy o spolupráci medzi obcou Miloslavov a ŠKO Miloslavov;

Dňa 31.03.2017 uzavreli zmluvné strany, obec Miloslavov a Športový klub obce Miloslavov (ďalej len „ŠKO“) 
Dohodu o vzájomnej spolupráci č. 1/2017 (ďalej len „Dohoda“). V dohode vymedzili zmluvné strany vzájomné 
práva a povinnosti pri spolupráci pri zabezpečovaní a organizovaní športových aktivít v „Rekreačno - 
športovom centre obce Miloslavov“, Alžbetin Dvor 900 42 (ďalej len „RSC“).
Obec Miloslavov pri zabezpečovaní potrieb svojich obyvateľov pripravila pre športové a rekreačné využívanie 
svojich obyvateľov aj nové priestory športovísk, a to „Zónu oddychu a relaxácie v časti Miloslavov (ďalej len 
.ZOR“).
Obec Miloslavov a ŠKO majú záujem jednotne upraviť vzájomnú spoluprácu pri zabezpečovaní a organizovaní 
športových aktivít v RSC a ZOR v obci Miloslavov, a písomne vymedziť ich vzájomné práva a povinností, najmä, 
ale nielen pri dočasnom užívaní majetku obce Miloslavov.

Predmet nájmu má byť užívaný ako športové a rekreačné priestory pri organizovaní športových aktivít v RSC 
aZOR Nájomcom: Športovým klubom obce Miloslavov, so sídlom Športová ulica 1374/18, 900 42 Miloslavov, 
IČO: 30868 106. Predmetné aktivity sa majú realizovať v spolupráci s obcou Miloslavov ako forma podpory 
verejnoprospešných aktivít obce pre svojich obyvateľov.
Prenechanie Predmetu nájmu do dočasného užívania sa uskutoční na základe písomnej nájomnej zmluvy, na 
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, výška nájomného 1r EUR,
OZ uznesením č. 112/2021 zo dňa 24. 6. 2021 schválilo zámer prenajať majetok obce z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke obce dňa 2. 7. 2021. K zámeru neprišli 
pripomienky.

Rozprava:

J.Grujbárová: Návrh zmluvy pripravila právnička obce a KROM ju prerokovala na svojom zasadnutí dňa 
9.8.2021, pričom navrhuje tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh KROM:

1. v či. II Účel a predmet zmluvy sa v bode 4. vypúšťa slovné spojenie „ a budova s občerstvením“

2. do či. VI Záverečné ustanovenia sa dopĺňa nový bod 9., ktorý znie:
„9. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy sa ukončuje a stráca platnosť Dohoda o vzájomnej 
spolupráci č. 01/2017 zo dňa 31.3.2017.“

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu KROM:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., ing. Martin Majerech

Pozmeňujúci návrh KROM bol prijatý.

I.Húska - vyzdvihuje, že sa zmluva uzatvára, ŠKO sa bude snažiť rozvíjať všetky aktivity v oboch areáloch.
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Uznesenie č. 142

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 21. Rôzne

1. Vyúčtovanie OZ OMAPO - sociálny taxík za I. polrok 2021 - informácia.

Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 143

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek

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

Uznesenie bolo schválené.

2. Návrh na schválenie nových členov KROM a zrušenie členstva

Dňa 23.7.2021 požiadal Bc. Ladislav Bučík o možnosť byť členom KROM a má záujem o prácu v oblasti 
komunikácie obce na sociálnych sieťach; dňa 5.8.2021 požiadal o členstvo JUDr. Ondrej Kubík, ktorý má 
záujem o prácu v oblasti projektov obce. Obaja už boli v minulosti členmi tejto komisie a s ich prácou 
a angažovanosťou boli dobré skúsenosti.

Súčasne p, Peter Čačo už v minulom roku informoval predsedníčku KROM, že z dôvodu svojej pracovnej 
zaneprázdneností sa nebude môcť dlhodobejšie zúčastňovať práce komisie - tento stav už trvá dlhšie, preto 
predsedníčka KROM navrhuje po dohovore s p.Čačom zrušenie jeho členstva v KROM na základe jeho žiadosti.

Návrh na nových členov a na zrušenie členstva prerokovala KROM na svojom zasadnutí dňa 09.08.2021 
s kladným stanoviskom k návrhom.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 144

Hlasovanie:

za: 4 - JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek
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proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 3 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 22. Interpelácie poslancov:
Poslanci nepredniesli žiadne interpelácie,

K bodu 23. Diskusia:

Verejnosť nebola na zasadnutí OZ prítomná

K bodu 24. Záver

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hodine. 
Zapísal/(a): Ing. Jarmila Grujbárová

Milan Baďí
t .....

starosta obče

Overovatelia:

i

i
Ivan Húska

Milan Matušek

i
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