
Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2021 

konaného dňa 23.11.2021 o 17.30 hodine

Prítomní:
Milan Baďanský, starosta obce
Poslanci: Ing. Tatiana Cabalová, JUDr. Lucia Falbová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek,

Neprítomný/í, á/: : lng. Renáta Bačova, LL.M.,
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. Návrh VZN č. 2/2021 o dotáciách;
7. Delegovanie členov do Rady školy Materskej školy za zriaďovateľa;
8. Potvrdenie trvania faktického nájmu po ukončení nájomnej zmluvy 31.03.2021 - Karin Képesiová;
9. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Karin Képesiovú;
10. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Luciu Kučerovú;
11. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinní Vikinela, s.r.o., Agrobart, 

spol, s.r.o., Prešporská realitná spoločnosť s.r.o pre verejné osvetlenie v lokalite Vínna alej;
12. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite Vínna Alej do vlastníctva obce Miloslavov, odovzdávajúcimi sú 

spoločnosti Vikinela s.r.o., AGROBART spol. s.r.o,, Prešporská realitná spoločnosť s.r.o., Cigánik Roman;
13. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinný RTP 01, s.r.o., verejné 

osvetlenie na pare. „C“ KN 185/298;
14. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite RZ 1-2, pare. č. 185/298 do vlastníctva obce Miloslavov, 

odovzdávajúcim je spoločnosť RTP 01 s.r.o.;
15. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinný FALBAU TRADE, s.r.o., 

verejné osvetlenie na pare. „C“ KN 148/10;
16. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite RZ 13-1 do viastníctva obce Miloslavov, odovzdávajúci je FALBAU 

TRADE, spol. s r.o.;
17. Prevzatie verejného osvetlenia v lokalite RZ 8 do vlastníctva obce Miloslavov, odovzdávajúcim je spoločnosť 

Alžbetin Dvor s.r.o,;
18. Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi obcou Miloslavov a spoločnosťou LEMONS s.r.o. pri realizácii 

projektu Rekonštrukcia Lesnej ulice;
19. Zverejnenie zámeru - prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť 

LEMONS s.r.o,, pare. č. 480/5,436/1;
20. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy pre stavbu: „Technická infraštruktúra Obec Miloslavov, cesta 

ÍII./1054 - Prepojovací chodník - Lipové námestie/ OC MILOSLAVOV“ pre spoločnosť OC Miloslavov s.r.o.
21. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu RE-USE pre Združenie obcí 

Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom vôamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 
Šamorín, v zastúpení: Gabrielom Bárdosom, IČO: 34 074 694;
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22. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy (prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti) - budova materskej 
školy na Bottovej ulici od spoločnosti Willy & Black s.r.o., Agátová 4/D, 841 01 Bratislava

23. Zmluva o zverení majetku Obce Miloslavov do správy Základnej školy;
24. 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“;
25. Návrh na použitie rezervného fondu;
26. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Miloslavov, časť pare, č. 406/1, k,ú. Miloslavov pre 

žiadateľa Mgr. Boris Dunčko;
27. Vianočné poukážky pre seniorov a poukážky k príležitosti úcty k starším;
28. Rôzne;
29. Interpelácie poslancov;
30. Diskusia;
31. Záver;

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

Rokovanie OZ otvoril Milan Baďanský, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
Overovatelia zápisnice a uznesení: Milan Matušek, Ivan Húska
Návrhová komisia: JUDr. Lucia Falbová, Ing.Tatiana Cabalová, PhD.
Zapisovateľ: Ing. Jarmila Grujbárová

Uznesenie č. 171

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

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

Uznesenie bolo schválené.

Starosta požiadal o úpravu návrhu programu, a to vypustenie bodu 17. z programu rokovania OZ z dôvodu, že 
došlo k zmene právnickej osoby, ktorá je vlastníkom predmetného VO a obec 
nedisponuje všetkými podkladmi.

Ostatné body sa prečíslujú.
I.Húska : v bode Rôzne bude informovať o postupe obce pri uplatnení objektívnej zodpovednosti v obci

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. Návrh VZN č. 2/2021 o dotáciách;
7. Delegovanie členov do Rady školy Materskej školy za zriaďovateľa;
8. Potvrdenie trvania faktického nájmu po ukončení nájomnej zmluvy 31.03.2021 - Karin Képesiová;
9. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Karin Képesiovú;2



10. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Luciu Kučerovú;
11. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinní Vikinela, s.r.o., Agrobart, 

spol. s.r.o., Prešporská realitná spoločnosť s.r.o pre verejné osvetlenie v lokalite Vínna alej;
12. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite Vínna Alej do vlastníctva obce Miloslavov, odovzdávajúcimi sú 

spoločnosti Vikinela s.r.o., AGROBART spol. s.r.o., Prešporská realitná spoločnosť s.r.o., Cigánik Roman;
13. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinný RTP 01, s.r.o., verejné 

osvetlenie na pare. „C“ KN 185/298;
14. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite RZ 1-2, pare. č, 185/298 do vlastníctva obce Miloslavov, 

odovzdávajúcim je spoločnosť RTP 01 s.r.o.;
15. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinný FALBAU TRADE, s.r.o., 

verejné osvetlenie na pare. „C" KN 148/10;
16. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite RZ 13-1 do vlastníctva obce Miloslavov, odovzdávajúci je FALBAU 

TRADE, spol. s r.o.;
17. Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi obcou Miloslavov a spoločnosťou LEMONS s.r.o. pri realizácii 

projektu Rekonštrukcia Lesnej ulice;
18. Zverejnenie zámeru - prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre spoločnosť 

LEMONS s.r.o,, pare. č. 480/5, 436/1;
19. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy pre stavbu: „Technická infraštruktúra Obec Miloslavov, cesta

III./1054 - Prepojovací chodník - Lipové námestie/ OC MILOSLAVOV" pre spoločnosť OC Miloslavov s.r.o.
20. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu RE-USE pre 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;

21. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy {prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti) - budova materskej 
školy na Bottovej ulici od spoločnosti Willy & Black s.r.o., Agátová 4/D, 841 01 Bratislava

22. Zmluva o zverení majetku Obce Miloslavov do správy Základnej školy;
23. 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/H“;
24. Návrh na použitie rezervného fondu;
25. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Miloslavov, časť pare. č. 406/1, k.ú. Miloslavov pre 

žiadateľa Mgr. Boris Dunčko;
26. Vianočné poukážky pre seniorov a poukážky k príležitosti úcty k starším;
27. Rôzne;
28. Interpelácie poslancov;
29. Diskusia;
30. Záver;

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
Hlavný kontrolór uviedol stav plnenia uznesení OZ doplnil informáciu k uzneseniu č,154 - VO na pavilón ZŠ 

prebieha, uznesenie č.156 - projekt kanalizácie Záhradná bol podaný na Envirofond. Uznesenia č.167 a 168 - 
sú riešené na dnešnom OZ
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 172

Hlasovanie:
za: 5- Ing, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek
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proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 2 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., 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 22.11.2021 je vo výške 1 406 tis. EUR {11 mesiacov), čo je mierne
nad predpokladom rozpočtu na rok 2021 (rozpočet: 1 458 440,00 EUR), Na účtoch obce je stav finančných
prostriedkov k 8.11.2021 vo výške 2 391 tis. EUR., viazané prostriedky predstavujú sumu 2 607 tis, EUR.
Viazané prostriedky sú alokované na projekty obce - výstavbu pavilónu základnej školy, rekonštrukciu Lesnej 
cesty, kúpu budovy a pozemku pre účely materskej školy a pod., a ich súčasťou sú aj prostriedky rezervného 
fondu obce vo výške 330 tis. EUR.
Dlh obce predstavuje k 31.10.2021 výšku 352 tis. EUR, je doňho zahrnutý aj bezúročný úver zo štátneho 
rozpočtu vo výške 76 tis. EUR na bežné výdavky obce, predstavuje 8,64 % k bežným príjmom obce { max je 60 
% ), dlhová služba je na úrovni 0,52 % {max. je 25 % ).
Stav poplatku za rozvoj na účte obce jek31.10.2021 vo výške 944 tis. EUR v m.č. Miloslavova 859 tis. EUR 
v m.č. Alžbetin Dvor. Použitie prostriedkov z poplatku za rozvoj k tomuto dátumu bolo vo výške 175 tis. EUR, 
najmä na dostavbu podkrovia ZŠ, zamerania, projekty, geodetické práce, obnovu zelene, hracích prvkov , 
pamätník na Lipovom námestí, dočasnú triedu MŠ a realizáciu nového vstupného systému na zberný dvor. 
Výsledok hospodárenia obce k 16.11.2021 - čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 1 796 tis. EUR 
(82,51 %), kapitálové výdavky bolí vo výške 462 tis. EUR a finančné operácie (splátky úverov) vo výške 69 tis. 
EUR. Bežné príjmy sú vo výške 3 924 tis. EUR, prijmy celkom 4 171 tis. EUR.
Rozprava:
I.Húska - uvažuje sa aj s úverom na investičné akcie? J.Grujbárová - áno - v prípade, že by sa podarila 
realizácia projektu telocvične alebo MŠ Orgovánová, bolo by to nevyhnutné. Obec má ekonomické zdravie na 
prijatie úveru na takéto akcie.

Uznesenie č. 173

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

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4. Ekonomické informácie základná škola;
Základná škola má k 31.10.2021 na svojich účtoch 242 tis. EUR, príjmy z normatívu do data boli vo výške 1 217 
tis. EUR, výdavky na prevádzku školy 980 tis. EUR, príspevok zriaďovateľa - obce na ŠKD bol vo výške 132 tis. 
EUR, rodičia prispeli na ŠKD poplatkami vo výške 16 tis. EUR
Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 174

Hlasovanie: 4



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

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5. Projekty a projektové zámery obce;

Stav projektov po rokovaní KROM 22.11.2021

WWPWšSšOSTOÄ
igRBíSäeÄ fe WftäSffiBí

•B WSÄ: WSteär Kš?s iEttSsÄ ;W
Rekonštrukcia Lesná ulica Prekládka elektrického vedenia Rieši ZSDi v spolupráci PATAK s.r.o. - 

územné konanie - právoplatné
Stavebné povolenie podané, SU 
Miloslavov
Osloviť ZSDi - žiadosť o súčinnosť pri 
výstavbe

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 L na výber
zhotovíte ľa stavby - PD a výkaz výmer 
doplnený o 5 ks spomaľovačov, 
Obrubníky vozovky na oboch stranách 
a rekonštrukciu existujúceho chodníka, 
Ponuky sú vyhodnotené, plynie 
posledná . lehota, najlepšiu cenu 
ponúkokMBM-GŔÔÚP, a.s. Bratislava 
Príprava info pre 02 a podpis zmluvy 
Priorita 2021-2022 ;

BVS - rekonštrukcia kanálových 
vpustí

Pri rekonštrukcii komunikácie, len 
úpravy

ST, a.s. preložka
telekomunikačných káblov

Slovák Telekom, optika ukončená 
ukončené, zaslaná žiadosť na ST 
ohľadom odstránenia stĺpov ( 
08/2021);Telekom pripravuje odpojenie 
starých prípojok

Rozšírenie križovatky
Hlavná/Lesná

Stav.povolenie - právoplatnosť
18.8.2020
Súčasť projektu rekonštrukcie
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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 Priorita 2022
AD - Hlavná pri vjazde na 
železničnú ulicu
MIL - v zákrute pri zrkadle + 
úprava chodníka
Centrálna/Veterná

SPF výdal súhlas k umiestneniu stavby, 
územné konanie pokračuje
Priorita 2022

Bezpečnostné kamery cenová ponuka, príprava
Zastávky SAD Premiestnenie zastávky pri ZŠ v 

AD
Územné konanie - Právoplatné UR 
02.07.2021,stavebné konanie
prebíehada, realizácia spolu s 
pavilónom ZŠ - Priorita 2022

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

Vydané územné rozhodnutie - 
právoplatné 14.10.2020; pre stavebné 
konanie sa čaká na vyjadrenie SPF

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-priorita 2022
Žih lávová Zámer
Čerešňová Zámer -11.etapa - priorita 2022
Lúčna Zámer
Tekovská V rámci riešenia Lesnej ul,
Nová ulica Zámer
Úzka-k ZOR Zámer - po dokončení ZOR

Rekonštrukcia povrchu ulíc 
Kačínska, Javorová, Buková, 
Dubová

Realizovať podľa možností s výstavbou 
Lesnej a Agátovej ulice

Chodníky Lipový park - smer Billa popri 
Centrálnej

Územné. rozhodnutie právoplatné 
19.07.2021, pokračuje sa stavebným 
konaním, NZ s obcou - priorita 2022

K novej zastávke SAD Miloslava 
(kruhový objazd)

Čaká sa na súhlas SPF, projekt a stav. 
povolenie.

Oproti sadom k ulici Chalúpkova v nadväznosti na prechod pre chodcov

Cykiochodníky Spojenie oboch častí, obce - 1, 
etapa - od Billy smerom na AD 
na pozemkoch obce

Stavebné povolenie - právoplatné 
stavebné povolenie 21.12.2020, proces 
VO na realizáciu, hľadanie možnosti, j6



Osloviť s návrhom zmluvy 
o nájme postupne ostatných 
vlastníkov pozemkov

dotácie.
Návrhy nájomných zmlúv odoslané 
majiteľom pozemkov
- priorita 2021/2022

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 
Stretnutie 22.06.2021 - trasa DL-Mil 
Stretnutie s projektantmi okolitých trás 
zrealizované - čaká na doručenie 
návrhu

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

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

Parkovanie s vjazdom pri ZŠ AD PD Odlučovač ropných látok - spolu s 
výstavbou pavilónu ZŠ - priorita 2022

Parkovisko pri MŠ AD Posunuté - projekt zadanie - spolu s 
výstavbou telocvične

Parkovanie a stojisko
kontajnerov Agátová ul.

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

vr. Kysuckej ulice
V procese stav, povolenia; project 
prepracovaný- žiadosť podaná na 
Enviro fond

Cesta, spevnený povrch len za spoluúčasti obyvateľov ulice

Všeobecné záujmy obce, 
environmentálne zámery, zeleň 
a iná občianska vybavenosť
Budova obecného úradu Klimatizácia do zas. miestnosti Zrealizované

Prístavba OcÚ Kolaudačné konanie ukončené,
prebieha sťahovanie úradu
zrealizované

Rekonštrukcia prízemia pre 
účely Ocú - Klientske centrum

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

Zateplenie fasády OcÚ Priorita 2022
Finalizácia PD - potvrdenie návrhu 
autorským dozorom

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

Priorita 2021 “ 2022
Realizácia 2 stien - pachovej zábrany 
zo slamy

obnova zelene po uliciach obce 
Štvľtocká alej

priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec 
Zrealizovaná výsadba v máji 2021

Výsadba kruhového objazdu a 
osadenie názvu obce

Zrealizované

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

Zrealizované

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

Zmeny a doplnky Územného plánu
č. 4

Výber obstarávateľa
Výber spracovateľa

Vytvorená komisia na tento účel, 
proces začne po schválení Zmien 
3/2021 (momentálne na OU)

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

Riešenie vstupu na zberný 
dvor

Zrealizované

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

Zber kuchynského odpadu v 
obci

Zrealizované

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

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

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

Vypracované štúdie

Sociálne miestnosti na oboch 
cintorínoch

Umiestnenie TO í od 03/2022

Vodoochranné opatrenia vodozádržné opatrenia Priebežne - obnova odvodňovacích 
priekop popri komunikáciách cesty 111. 
Triedy Centrálna a Hlavná ulica

vsaky, vpuste
Školy, materské školy, relax a 
šport
Dočasná trieda v areáli ZŠ Kontajnerová trieda v areáli ZŠ Posúdenie ponúk a konzultácie s 

úradmi-na OZ30.09.2021
Dostavba pavilónu ZŠ ÍV areáli ZŠ par,č. 211/6, -6 tried

j (dotácia 200tis. MŠ SR)
Vydané stavebné povolenie
Nové verejné obstarávanie - v procese
Priorita 2021 - 2022

Nové elokované pracovisko ku 
plneorganizovanej škole ZŠ 
Miloslavov

Využitie priestorov pôvodnej Mš
pre vyučovanie ZŠ

Zadať. spracovanie PD na úpravu 
priestorov - v procese príprava 
podkladov -priorita2022 ;

Jubilejná základná škola v A. 
Dvore

Rekonštrukcia podkrovia ZŠ Zrealizované

Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore výber dodávateľa stavby Verejné obstarávanie 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 paviónu

Priorita 2022
Kryté stojisko na bicykle Po ukončení výstavby pavilónu

Materská škola Miloslavov, 
Orgovánová ul.

nová 3 podlažná MŠ (4 triedy) Vydané územné rozhodnutie,
právoplatné 02,07.2021, pokračuje 
stavebné konanie

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

V procese stavebného konania

Realizácia dočasnej triedy 
v KD Miloslavov (20 detí)

Zrealizované k 1.0.2021

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

Príprava kúpnej zmluvy .
Priorita 2021 - 2022

ZOR Miloslavov poiyf.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
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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 spracovaná, 

povoľovacie konanie, realizácia
Priorita 2022

Toalety Dočasne umiestnená 1 TOI; trvalé 
riešenie spolu s občerstvením

Parkovisko Spolu s bufetom
Detské ihrisko, drobná
architektúra

Spolu s bufetom

Tenisový kurt/ alt. Iné 
športovisko
Režim správy ZOR Zrealizované - zmluva s ŠKO

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:

J.Grujbárová - KROM prerokovala a doplnila projekty, čo prezentoval v úvode p.starosta, odporúča OZ návrh na 
doplnenie a úpravu schváliť.

Na rokovanie sa o 17.50 hod dostavil poslanec Ing. Martin Majerech a počet poslancov sa zvýšil na 6. 

Uznesenie č. 175

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 6. Návrh VZN č. 2/2021 o dotáciách;

Obec Miloslavov vypracovala nový návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Návrh VZN 
bol riadne vyvesený na úradnej tabuli na webe obce aj vo vývesných tabuliach v období: 1.10.2021 do
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10.10.2021. V uvedenom pripomienkovom konaní prišli pripomienky z komisie rozvoja obce Miloslavov a tieto 
pripomienky boli zapracované do predloženého návrhu VZN. Iné pripomienky neboli doručené.

Rozprava:

I.Húska - návrh nového VZN vypracoval v spolupráci s kolegyňou Grujbárovou, preštudovali sa VZN z viacerých 
miest a obci - reflektuje všetky požiadavky aj legislatívne a aj praktické.

Uznesenie č. 176

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing, Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 7. Delegovanie členov do Rady školy Materskej školy za zriaďovateľa:

Členmi rady školy pri MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Miloslavov, sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických 
zamestnancov a jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí 
nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. (§ 25, 
ods. 5 zákona č, 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov). Obec Miloslavov má ako zriaďovateľ určiť 4 zástupcov do Rady školy pri MŠ, preto 
navrhuje do Rady školy pri MŠ delegovať zástupcu za zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Hlavná ulica 81/9,900 
42 Miloslavov: Ing. Tatianu Cabalovú, PhD. Navrhnutá zástupkyňa obce Miloslavov s delegovaním do 
uvedenej Rady školy pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov súhlasila.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 177

Hlasovanie:
za: 5 - JUDr. Lucia Falbová, Ing, Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 

proti: 0
zdržal sa: 1 - Ing.Tatiana Cabalová, PhD
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

Ako ďalšieho člena rady školy pri MŠ Obec Miloslavov ako zriaďovateľ Materskej školy navrhuje do Rady školy 
pri MŠ delegovať zástupcu za zriaďovateľa: Alenu Černayovú, Navrhnutá zástupkyňa obce Miloslavov s 
delegovaním do uvedenej Rady školy pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov súhlasila.

Uznesenie č. 178

Hlasovanie:
za: 6 - ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek 11



proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

Ako ďalšieho člena rady školy pri MŠ Obec Miloslavov ako zriaďovateľ Materskej školy navrhuje do Rady školy 
pri MŠ delegovať zástupcu za zriaďovateľa: Hanu Pokornú. Navrhnutá zástupkyňa obce Miloslavov s 
delegovaním do uvedenej Rady školy pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov súhlasila,

Uznesenie č. 179

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti; 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M,,

Uznesenie bolo schválené.

Ako ďalšieho člena rady školy pri MŠ Obec Miloslavov ako zriaďovateľ Materskej školy navrhuje do Rady školy 
pri MŠ delegovať zástupcu za zriaďovateľa: Kvetoslavu Jašurovú. Navrhnutá zástupkyňa obce Miloslavov s 
delegovaním do uvedenej Rady školy pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov súhlasila,

Uznesenie č. 180

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr, Lucia Falbová, ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 8. Potvrdenie trvania faktického nájmu po ukončení nájomnej zmluvy 31.03.2021 p.Karin
Képesiová, bytom Miloslavov;

Dňa 31.3.2021 bola skončená platnosť a účinnosť zmluvy o nájme bytu č. 4 v bytovom dome súpis. č. 
999 v obci Miloslavov nájomcovi: p. Karin Képesiová, nar. 14.10.1978, bytom: Nová ulica 999/10, Miloslavov - 
Alžbetin Dvor.

Podľa či. 8 ods. 1 písm. a) VZN obce Miloslavov č. 1/2012 o podmienkach a kritériách prideľovania 
nájomných bytov v nájomných bytových domoch s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho 
bývania {ďalej len „VZN") „nájomná zmluva zaniká uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba podľa tohto VZN 
predĺžená“.

Podľa či. 6 ods. 6 VZN „o možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy obec informuje nájomcu, 
a to minimálne tri mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu1'.

Dňa 31.03.2021 uplynula doba dojednaného trvania nájmu nájomného bytu bez toho, že by došlo 
k naplneniu ust. čl. 6 bod 6 VZN o opakovanom nájme. Nájomca nájomný byt naďalej užíval, a to až do 
súčasnosti s tým, že včas a riadne pokračoval s platením nájmu a úhrad spojených s užívaním bytu. Za obdobie 
tzv. faktického trvania nájmu, t,j. obdobia trvania nájmu bez riadne uzavretej nájomnej zmluvy, došlo v právnej 
rovine k tzv. užívaniu cudzej veci bez právneho dôvodu. Právnym dôvodom je vovedenom prípade „nájomná
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zmluva" ako písomný doklad zakladajúci nájomný pomer. Na strane nájomcu však užívaním cudzej veci bez 
právneho dôvodu nedošlo k bezdôvodného obohateniu z dôvodu včasného a riadneho platenia úhrad 
peňažného plnenia, ktoré zodpovedá sume nájomného a preddavkov na úhrady spojené s užívaním bytu. Za 
obdobie od 01,04.2021 do 08.11.2021 bolo nájomcom uhradené celkovo: 1.760,- EUR, čomu zodpovedá suma 
182,56 EUR preddavky za nájom = 1.460,48 EUR a 37,44 EUR preddavky za vodu = 299,52 EUR.

Prihliadnuc na skutočnosť, že podľa VZN možno nájomný byt užívať len na základe nájomného vzťahu, 
a súčasne v zmysle čl. 4 ods. 1 VZN rozhoduje o pridelení obecných nájomných bytov obecného zastupiteľstvo, 
nie je možné dodatočné uzavretie zmluvy o nájme s nájomcom, p. Kepesiovou. Obecné zastupiteľstvo môže 
uznesením potvrdiť evidenciu „faktického nájmu“, čo spätne nezakladá nájomný pomer, len konštatuje už 
existujúci faktický a právny stav. Náprava je možná výlučne v procese nového prideľovania bytu p. Kepesiovej, 
za predpokladu splnenia všetkých vo VZN ustanovených podmienok, čo je aj predmetom nasledujúceho bodu 
rokovania obecného zastupiteľstva. Novou nájomnou zmluvou dôjde k vzniku nájomného pomeru s účinnosťou 
od 01.12.2021 (zánik faktického nájmu 31.11.2021), Navrhované uznesenie predstavuje deklaráciu právneho 
a faktického stavu, najmä pre účely potvrdenia prijatých peňažných súm uhradených nájomcom za obdobie 
užívania cudzej veci bez právneho dôvodu prípadne pre účtovnú evidenciu platieb pre nájomné byty.

Rozprava:

J.Grujbárová - KROM skonštatovala, že je potrebné na úrade prijať opatrenia, aby takýto prípad už nenastal. 
Obec má len dva nájomné domy, takže nemôže byť problémom ustriehnuť lehoty na skončenie/predĺženie 
nájmu.

I.Húska - chyba sa stala, agendy je na obecnom úrade veľa, takže pracovníci nestíhajú, ale treba sa toho 
vyvarovať.

Uznesenie č. 181

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, ing, Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačova, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 9. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Karin Képesiovú, bytom Miloslavov;

Obec Miloslavov prenajíma nájomný byt, ktorý bol financovaný zo ŠFRB a podľa zákona o ŠFRB aj 
prehodnocuje zmluvy, ktoré končia platnosť. Pani Képesiová Karin požiadala o predĺženie nájmu, na byt číslo 4 
v bytovom dome súp.č. 999 v obci Miloslavov v časti Alžbetin Dvor. Nájomca, Képesiová Karin, spĺňa 
podmienky na predĺženie nájmu ( min. výška príjmu - max. výška príjmu) na 3 roky a k dnešnému dňu má 
zaplatené všetky splátky.

Rozprava:

Uznesenie č. 182

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek
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proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačova, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 10. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Luciu Kučerovú, bytom Miloslavov:
Obec Miloslavov prenajíma nájomný byt, ktorý bol financovaný zo ŠFRB a podľa zákona o ŠFRB aj 
prehodnocuje zmluvy, ktoré končia platnosť. Pani Kučeravá Lucia požiadala o predĺženie námu, ktorý končí 
31.12.2021 na byt číslo 5 v bytovom dome s.č. 999 v obci Miloslavov v časti Alžbetin Dvor. Nájomca, Kučeravá 
Lucia , spĺňa podmienky na predĺženie nájmu (min. výška príjmu - max. výška príjmu) na 3 roky a k dnešnému 
dňu má zaplatené všetky splátky.

Rozprava:

Hlavný kontrolór uviedol, že nejde o predĺženie nájomnej zmluvy, ale o novú - je to uvedené nesprávne 
v dôvodovej správe, uznesenie je však naformulované správne,

Uznesenie č. 183

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martín 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 11. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinní Vikinela,
s.r.o., Agrobart, spol. s.r.o., Prešporská realitná spoločnosť s.r.o pre verejné osvetlenie v lokalite Vínna
alei;

Dňa 26.07.2021 bola zaevidovaná žiadosť spoločnosti: Vikinela, s.r.o., so sídlom Lesná 550, 900 42 Miloslavov, 
IČO: 46 001 263 o prevzatie stavebných objektov stavby „IBV Miloslavov - Vínna alej", a to stavebných objektov: 
„SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“ a „SO 09 Verejné osvetlenie".
Predmetné stavebné objekty boli riadne skolaudované, a to na základe kolaudačného rozhodnutia č. D- 
688/2019/Ra zo dňa 06.05.2019, vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa 13.05.2019 
pre SO 02 Komunikácie a kolaudačného rozhodnutia č. SÚ-689/2019/Ra zo dňa 06.05.2019, vydaného 
stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa 13.09.2019 pre SO 09 Verejné osvetlenie.
Podľa bodu 3. uznesenia obecného zastupiteľstva č. 47/2017 v znení uznesení č. 85/2017,112/2019 a 126/2020 
(ďalej ako „Uznesenie“) obec prevezme do svojho majetku komunikácie a verejné osvetlenie len, ak bude spolu 
s komunikáciami a verejným osvetlením prevedené do vlastníctva obce aj pozemky, na ktorých sú tieto stavby 
vybudované, alternatívne obec vstúpi do práv z vecného bremena.
Nadobudnutie práv zodpovedajúceho vecnému bremenu v zmysle čl. II bod 2.4 písm. j) VZN č. 1/2020 Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Miloslavov podlieha súhlasu obecného zastupiteľstva.

V časti stavebného objektu: „SO 02 Komunikácie a spevnené plochy“ boli rokovania s investorom prerušené a 
odložené na čas, pokiaľ nedôjde k usporiadaniu majetkových pomerov k nehnuteľnostiam pod stavebnými 
objektami, nakoľko nebolo možné preukázať naplnenie podmienok v zmysle Uznesenia.

V časti stavebného objektu „SO 09 Verejné osvetlenie“ z rokovaní s investorom vyplynul záver, že je spôsobilý 
v tomto čase uzavrieť s obcou Miloslavov zmluvu o zriadení vecného bremena, kde oprávneným je obec
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Miloslavov, povinným je investor Vikinela, s.r.o., Agrobart, spol. s.r.o., Prešporská realitná spoločnosť s.r.o. 
a Roman Cigánik nar. 9.1.1975, resp, každodobý vlastník pozemku parcela „C" - KN č. 426/212, 426/126, 
426/127, 426/246, 426/237, 426/228 a 426/173, druh pozemku: ostatná plocha o výmerách podľa zmluvy 
o zriadení VB katastrálne územie Miloslavov, vlastnícke právo evidované Okresným úradom Senec odborom 
katastrálnym na LV č. 2508, 2719 a 2718, Právu zodpovedajúcemu vecnému bremenu zodpovedá záväzok 
povinného na zaťaženej nehnuteľnosti strpieť
a) zriadenie a uloženie stavebného objektu „SO 09 Verejné osvetlenie“,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukciu, modernizáciu a akékoľvek iné stavebné 
a iné úpravy na stavebnom objekte uvedenom v pism, a),
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu činností uvedených v písm. a) a b),
d) bez súhlasu vlastníka verejného osvetlenia neumiestňovať nad verejným osvetlením trvalé zariadenia, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať 
terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup ku verejnému osvetleniu, alebo ktoré by mohli 
ohroziť jeho technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom
k zaťaženej nehnuteľnosti Odplata za zriadenie vecného bremena: 4,80 EUR s DPH.

Obec týmto riešením vychádza v ústrety požiadavkám obyvateľov Jabloňovej a Morušovej ulice na 
zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev, preto sa OZ predkladá návrh zmluvy o zriadení vecného 
bremena, účelom ktorej je preukázanie naplnenia podmienok Uznesenia pre prevzatie majetku do vlastníctva 
a správy obce - a to v časti týkajúcej sa verejného osvetlenia

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy, ostatní poslanci podporujú toto riešenie. Starosta uviedol, 
že je rád, že sa našiel aspoň takýto postup na riešenia preberania VO.

J.Grujbárová navrhla pozmeňujúci návrh - sumu 4,80 EUR vr, DPH zmeniť na sumu 1,00 EUR vr, DPH.

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu J.Grujbárovej:

za: 6 - Ing, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - ing, Renáta Bačová, LL.M.,

Pozmeňujúci návrh bol schválený.

Uznesenie č. 184

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M,,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 12. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite Vínna Alej do vlastníctva obce Miloslavov,
odovzdávajúcimi sú spoločnosti Vikinela s.r.o., AGROBART spol. s.r.o., Prešporská realitná spoločnosť
s.r.o.. Cigánik Roman;
Spoločnosť Vikinela s.r.o,, Lesná 550, 900 42 Miloslavov, požiadala dňa 26.07.2020 obec Miloslavov, Radničné 
námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, o prevzatie stavebných objektov v lokalite Vínna Alej do vlastníctva obce
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Miloslavov podľa Zásad preberania. Predmetom preberania je stavebný objekt SO 09 Verejné osvetlenie, „IBV 
Miloslavov-Vínna alej“.
Za obec Miloslavov nadobúdateľa, skontrolovali skutkový stav Mgr. Martin Sitiar a Ing. Mária Boháčova. Za 
prevádzajúceho spoločnosť VIKÍNELA s.r.o., sa preberacieho konania zúčastnili Viktor Riegel. Stav verejného 
osvetlenia, ktoré má obec Miloslavov prevziať sú vo vyhovujúcom stave, nedostatky, ktoré boli zaevidované, 
prevádzajúci odstránil.

Nakoľko nebolo možné prevziať do vlastníctva komunikácie a verejné osvetlenie spolu s pozemkami, na ktorých 
sú vybudované, a to z dôvodu, že pozemky pod komunikáciami sú ešte predmetom vysporiadania, ktoré 
(vys po riad ani e) zabezpečuje s SPF investor, dohodli sa obec Miloslavov a investor na prevzatí verejného 
osvetlenia stým, že v súlade so „Zásadami preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do 
vlastníctva obce Miloslavov“ zabezpečí investor vstup obce Miloslavov do práv z vecného bremena, a teda obec 
Miloslavov po nadobudnutí vlastníctva k VO bude mať zriadené právo k pozemkom, na ktorých je VO 
vybudované.
V zmysle bodu 3 „Zásady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce 
Miloslavov v znení uznesenia ô. 126/2020“ nadobudne obec Miloslavov práva zodpovedajúcemu vecnému 
bremenu vo vzťahu k verejnému osvetleniu na základe zmluvy o zriadení vecného bremena medzi oprávneným, 
obec Miloslavov a povinnými, spoločnosti Vikinela, s.r.o., Agrobart, spol. s.r.o., Prešporská realitná spoločnosť 
s.r.o. a Roman Cigánik nar. 9.1.1975 ako vlastníci pozemkov, na ktorých sa verejné osvetlenie nachádza. 
Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena predchádzalo prijatiu návrhu uznesenia o prevzatí VO do 
majetku a správy obce.
Pri preberaní bolo ďalej zistené, že zo strany predávajúcich nie je splnená podmienka bodu 6 „Zásad preberania 
miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov v znení uznesenia č. 126/2020“, 
a to vysporiadanie všetkých záväzkov vo vzťahu k obci nasledovne:

Prešporská realitná spoločnosť s.r.o.: nepodala daňové priznanie k dani z nehnuteľností za roky 2020 a 2021 a 
úhrady vyrúbenej dane z nehnuteľností za roky 2020 a 2021.

Agrobart, spol.s r.o.: nepodala daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za roky 2020 a 2021 a úhrady vyrubenej 
dane z nehnuteľností za roky 2020 a 2021.

VIKINELA s.r.o.: všetky záväzky voči obci splnené.

Vzhľadom na aktívny prístup predávajúcich - investorov k riešeniu problému s vysporiadaním záväzkov vo 
vzťahu k obci formou úhrady nedoplatkov bolo navrhnuté pristúpiť k rokovaniu a schváleniu prevzatia VO do 
vlastníctva obce stým, že unesenie OZ bude prijaté s podmienkou. Podmienkou nadobudnutia účinnosti 
uznesenia bude úplné vysporiadanie záväzkov všetkých predávajúcich voči obcí. Okamihom úplného 
vysporiadania záväzkov všetkých predávajúcich voči obci nadobudne uznesenie, ktorým bolo odsúhlasené 
prevzatie VO do vlastníctva obce účinnosť, a teda bude možné právne účinne uzavrieť kúpnu zmluvu o prevzatí 
VO do majetku obce.

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť, ale vzhľadom na to, že k žiadosti boli len priložené čestné vyhlásenia 
o záväzku vysporiadaf všetky záväzky voči obci Miloslavov, KROM navrhuje, aby sa celý proces nezdržoval, ale 
aby uznesenie OZ nadobudlo účinnosť až v deň, kedy budú vysporiadané všetky záväzky predávajúcich voči 
obci v zmysle Uznesenia OZ č. 47/2017 v znení uznesení č. 85/2017,112/2019 a 126/2020 o podmienkach 
preberania VO a komunikácii do vlastníctva obce.

Uznesenie č, 185

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek 16



proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., 

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 13. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinný RTP 01,
s.r.o., verejné osvetlenie na pare. „C“ KN 185/298:

Obec eviduje žiadosť spoločnosti: RTP 01, s.r.o., so sídlom Záhorského 42, 931 03 Bratislava Miloslavov, IČO: 
47 590 742 o prevzatie stavebných objektov stavby „IBV Alžbetin Dvor II, Miloslavov" lokalita RZ 1-2, a to 
stavebných objektov: „SO 01 Dopravné komunikácie a spevnené plochy" a „SO 08 Verejné osvetlenie“. 
Predmetné stavebné objekty boli riadne skolaudované, a to na základe kolaudačného rozhodnutia č. D-2146- 
1242-2020/Ra zo dňa 13.11.2020, vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa
30.11.2020 pre SO 01 Dopravné komunikácie a spevnené plochy a kolaudačného rozhodnutia č. SÚ-3328- 
5743/2019/Ra zo dňa 17.07.2019, vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa
17.07.2019 pre SO 08 Verejné osvetlenie.
Podľa bodu 3. uznesenia obecného zastupiteľstva č. 47/2017 v znení uznesení č. 85/2017,112/2019 a 126/2020 
(ďafej ako „Uznesenie“) obec prevezme do svojho majetku komunikácie a verejné osvetlenie len, ak bude spolu 
s komunikáciami a verejným osvetlením prevedené do vlastníctva obce aj pozemky, na ktorých sú tieto stavby 
vybudované, alternatívne obec vstúpi do práv z vecného bremena.
Nadobudnutie práv zodpovedajúceho vecnému bremenu v zmysle čl. II bod 2.4 pism. j) VZN č. 1/2020 Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Miloslavov podlieha súhlasu obecného zastupiteľstva.
V častí stavebného objektu: „SO 01 Dopravné komunikácie a spevnené plochy" boli rokovania s investorom 
prerušené a odložené na čas, pokiaľ nedôjde k usporiadaniu majetkových pomerov k nehnuteľnostiam pod 
stavebnými objektami, nakoľko nebolo možné preukázať naplnenie podmienok v zmysle Uznesenia.
V časti stavebného objektu „SO 08 Verejné osvetlenie“ z rokovaní s investorom vyplynul záver, že je spôsobilý 
v tomto čase uzavrieť s obcou Miloslavov zmluvu o zriadení vecného bremena, kde oprávneným je obec 
Miloslavov, povinným je investor RTP 01, s.r.o., resp, každodobý vlastník pozemku parcela „C" - KN č. 185/298, 
druh pozemku: ostatná plocha o výmere 8180 m2 katastrálne územie Miloslavov, vlastnícke právo evidované 
Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na LV č. 2419. Právu zodpovedajúcemu vecnému bremenu 
zodpovedá záväzok povinného na zaťaženej nehnuteľnosti strpieť
a) zriadenie a uloženie stavebného objektu „SO 08 Verejné osvetlenie“,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukciu, modernizáciu a akékoľvek iné stavebné 
a iné úpravy na stavebnom objekte uvedenom v písm. a),
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu činností uvedených v písm, a) a b),
d) bez súhlasu vlastníka verejného osvetlenia neumiestňovať nad verejným osvetlením trvalé zariadenia, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať 
terénne úpravy, nevykonávať činností, ktoré obmedzujú prístup ku verejnému osvetleniu, alebo ktoré by mohli 
ohroziť jeho technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom
k zaťaženej nehnuteľnosti parcela „C“ - KN č. 185/298, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 8180 m2 
katastrálne územie Miloslavov, vlastnícke právo evidované Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na 
LV č. 2419 v prospech oprávneného, obec Miloslavov, Radničné nám, č. 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 
00 304 948.Odpiata za zriadenie vecného bremena: 1,- EUR vr. DPH.
Obec týmto riešením vychádza v ústrety požiadavkám obyvateľov Slnečnicovej, Azalkovej, Astrovej a Žitnej ulice 
na zabezpečenie osvetlenia verejných priestranstiev. Obecnému zastupiteľstvu sa preto predkladá návrh zmluvy 
o zriadení vecného bremena, účelom ktorej je preukázanie naplnenia podmienok Uznesenia pre prevzatie 
majetku do vlastníctva a správy obce - a to v časti týkajúcej sa verejného osvetlenia.

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o zriadení vecnom bremene.
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Uznesenie č. 186

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 14. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite RZ 1-2, pare, č. 185/298 do vlastníctva obce
Miloslavov, odovzdávajúcim je spoločnosť RTP 01 s.r.o.;
Spoločnosť RTP 01 s.r.o., Záhorského 42, 831 03 Bratislava, požiadala obec Miloslavov, Radničné námestie 
181/1, 900 42 Miloslavov, o prevzatie stavebných objektov v lokalite RZ 1-2 do vlastníctva obce Miloslavov 
podľa Zásad preberania. Predmetom preberania je stavebný objekt SO 08 Verejné osvetlenie, „IBV Alžbetin 
Dvor II, Miloslavov“ lokalita RZ 1-2. Verejné osvetlenie je vybudované na parcele č. 185/ 298, ktorá nie je 
predmetom prevodu.
Za obec Miloslavov ako nadobúdateľa, skontrolovali skutkový stav Mgr. Martin Sitiar a Ing. Mária Boháčová. Za 
prevádzajúceho spoločnosť RTP 01 s.r.o., sa preberacieho konania zúčastnili Ing. Barbora Drgoňová. Stav 
verejného osvetlenia, ktoré má obec Miloslavov prevziať je vo vyhovujúcom stave, nedostatky, ktoré boli 
zaevidované prevádzajúci odstránil. Plnenie všetkých bodov uvedených v Zásadách preberania je zaznamenané 
písomne v zmluvách a preberacích protokoloch, ktoré sú súčasťou preberacieho spisu.
V zmysle bodu 3 „Zásady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce 
Miloslavov v znení uznesenia č. 126/2020“ nadobudne obec Miloslavov práva zodpovedajúcemu vecnému 
bremenu vo vzťahu k verejnému osvetleniu na základe zmluvy o zriadení vecného bremena medzi oprávneným, 
obec Miloslavov a povinným, spoločnosť RTP 01 s.r.o. ako vlastníkom pozemkov, na ktorý sa verejné osvetlenie 
nachádza. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena predchádzalo návrhu uznesenia o prevzatí VO do 
majetku a správy obce.
Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy na prevzatie VO.

Uznesenie č. 187

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 15. Návrh zmluvy ozriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinný FALBAU
TRAPE, s.r.o., verejné osvetlenie na pare. „C“ KN 148/10;

Dňa 19.11.2021 bola zaevidovaná žiadosť spoločnosti: FALBAU TRADE, s.r.o., so sídlom Súmračná 1282/19, 
900 42 Miloslavov, IČO: 50 307 100 o prevzatie stavebných objektov stavby „Technická infraštruktúra 
Miloslavov, lokalita RZ 13/1“, a to stavebných objektov: „SO 01 Komunikácie a dláždené plochy" a „SO 07 
Verejné osvetlenie“.

18



Predmetné stavebné objekty boli riadne skolaudované, a to na základe kolaudačného rozhodnutia č. D-3562- 
5799/2020/KK zo dňa 09.09.2020, vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa 
08.10.2020 pre SO 01 Komunikácie a kolaudačného rozhodnutia č. SÚ-3563-5798/2020/KK zo dňa 09.09.2020, 
vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa 02.10.2020 pre SO 07 Verejné osvetlenie. 
Podľa bodu 3. uznesenia obecného zastupiteľstva č. 47/2017 v znení uznesení č. 85/2017,112/2019 a 126/2020 
(ďalej ako „Uznesenie“) obec prevezme do svojho majetku komunikácie a verejné osvetlenie len, ak bude spolu 
s komunikáciami a verejným osvetlením prevedené do vlastníctva obce aj pozemky, na ktorých sú tieto stavby 
vybudované, alternatívne obec vstúpi do práv z vecného bremena.
Nadobudnutie práv zodpovedajúceho vecnému bremenu v zmysle čl. II bod 2.4 písm. j) VZN č. 1/2020 Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Miloslavov podlieha súhlasu obecného zastupiteľstva.
V častí stavebného objektu: „SO 01 Komunikácie“ boli rokovania s investorom prerušené a odložené na čas, 
pokiaľ nedôjde k usporiadaniu majetkových pomerov k nehnuteľnostiam pod stavebnými objektami, nakoľko 
nebolo možné preukázať naplnenie podmienok v zmysle Uznesenia.
V časti stavebného objektu „SO 07 Verejné osvetlenie“ z rokovaní s investorom vyplynul záver, že je spôsobilý 
v tomto čase uzavrieť s obcou Miloslavov zmluvu o zriadení vecného bremena, kde oprávneným je obec 
Miloslavov, povinným je investor FALBAU TRADE, s.r.o., resp. každodobý vlastník pozemku parcela „C" - KN č. 
148/10, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 2843 m2 katastrálne územie Miloslavov, vlastnícke právo 
evidované Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na LV č. 2431. Právu zodpovedajúcemu vecnému 
bremenu zodpovedá záväzok povinného na zaťaženej nehnuteľnosti strpieť
a) zriadenie a uloženie stavebného objektu „SO 07 Verejné osvetlenie“,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukciu, modernizáciu a akékoľvek iné stavebné 
a iné úpravy na stavebnom objekte uvedenom v písm. a),
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu činností uvedených v písm. a) a b),
d) bez súhlasu vlastníka verejného osvetlenia neumiestňovať nad verejným osvetlením trvalé zariadenia, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať 
terénne úpravy, nevykonávať činností, ktoré obmedzujú prístup ku verejnému osvetleniu, alebo ktoré by mohli 
ohroziť jeho technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať ľahko rozoberateľným spôsobom
k zaťaženej nehnuteľností parcela „C" - KN č. 148/10, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 2843 m2 
katastrálne územie Miloslavov, vlastnícke právo evidované Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na 
LV č. 2431 v prospech oprávneného, obec Miloslavov, Radničné nám. č. 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 
00 304 948.
Odplata za zriadenie vecného bremena: 1,- EUR. vr. DPH
Obec týmto riešením vychádza v ústrety požiadavkám obyvateľov Oblačnej ulice na zabezpečenie osvetlenia 
verejných priestranstiev. Preto sa obecnému zastupiteľstvu predkladá návrh zmluvy o zriadení vecného bremena 
tak, ako je v prílohe týchto materiálov, účelom ktorej je preukázanie naplnenia podmienok Uznesenia pre 
prevzatie majetku do vlastníctva a správy obce - a to v časti týkajúcej sa verejného osvetlenia.

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o vecnom bremene.

Uznesenie č. 188

Hlasovanie:
za: 6 - Ing, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 16. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite RZ 13-1 do vlastníctva obce Miloslavov,
odovzdávajúci je FALBAU TRADE, spol, s r.o.;
Spoločnosť FALBAU TRADE s.r.o., Súmračná 1282/19, 900 42 Miloslavov, požiadala dňa 19.11.2020 obec 
Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, o prevzatie stavebných objektov v lokalite RZ 13-1 do 
vlastníctva obce Miloslavov podľa Zásad preberania.
Predmetom preberania je stavebný objekt SO 07 Verejné osvetlenie „Technická infraštruktúra Miloslavov lokalita 
RZ„13-ľ.
Za obec Miloslavov nadobúdateľa, skontrolovali skutkový stav Mgr. Martin Sitiar a Ing. Mária Boháčová, Za 
prevádzajúceho spoločnosť FALBAU TRADE s.r.o., sa preberacieho konania zúčastnili Ladislav Falb. Stav 
verejného osvetlenia, ktoré má obec Miloslavov prevziať je vo vyhovujúcom stave, nedostatky, ktoré boli 
zaevidované, prevádzajúci odstránil. Plnenie všetkých bodov uvedených v Zásadách preberania je 
zaznamenané pisomne v zmluvách a preberacích protokoloch, ktoré sú súčasťou preberacieho spisu.
Týmto konštatujeme, že sú splnené všetky podmienky v súlade so zásadami preberania v danom čase 
a odporúčame Obecnému zastupiteľstvu obce Miloslavov odsúhlasiť prevzatie verejného osvetlenia v lokalite 
RZ 13-1 do vlastníctva obce Miloslavov.
V zmysle bodu 3 „Zásady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce 
Miloslavov v znení uznesenia č. 126/2020“ nadobudne obec Miloslavov práva zodpovedajúcemu vecnému 
bremenu vo vzťahu k verejnému osvetleniu na základe zmluvy o zriadení vecného bremena medzi oprávneným, 
obec Miloslavov a povinným, spoločnosť FALBAU TRADE s.r.o. ako vlastníkom pozemkov, na ktorý sa verejné 
osvetlenie nachádza. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena predchádzalo uzneseniu o prevzatí VO do 
majetku a správy obce,
Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o prevzatí stavebného objektu VO do majetku obce.

Uznesenie č. 189

Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD.,, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 

proti: 0
zdržal sa: 1 - JUDr. Lucia Falbová

Neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 17. Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi obcou Miloslavov a spoločnosťou LEMONS s.r.o, pri
realizácii projektu Rekonštrukcia Lesnej ulice;

Na základe stavu miestnej komunikácie ulice Lesná a plánovanej zástavbe v RZ 9 a RZ 10, obec so zástupcami 
investorov plánovanej novej bytovej výstavby na týchto lokalitách dohodla výpomoc na rekonštrukcii Lesnej ulice 
(zväčšenie križovatky s cestou 111/1054, rozšírenie profilu a rekonštrukcia povrchu jestvujúcej miestnej 
komunikácie, dobudovanie a revitalizácia priľahlého chodníka) formou príspevku. Príspevok je vypočítaný zo 
sumy predpokladaných investičných nákladov ( 300.000,00 Eur bez DPH ) podielom, akým sa prispievateľ bude 
podieľať na tejto investícii.

Predmet investície: rozšírenie križovatky pri OU, rozšírenie profilu a nový povrch miestnej komunikácie Lesná, 
priľahlé spevnené povrchy (vjazdy), obnova a dobudovanie chodníku po celej dĺžke ulice.

Zmluvy o spolupráci boli už uzatvorené so subjektami: Ismont s.r.o, ( 30,6 % podiel), Vikinela, s.r.o. (7,74 % 
podiel) aWertika s.r.o ( 25,46 % podiel). Obec tento princíp prenáša na všetkých budúcich investorov 
záujmového územia RZ 9 a 10.
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V tejto lokalite sa rozhodla Investovať spoločnosť Lemons s.r.o., Lietavská 3066/10, 851 06 Bratislava, ktorej 
plocha riešeného územia je 1 000 m2, podiel predstavuje 0,39%.

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o spolupráci

Uznesenie č. 190

Hlasovanie:
za: 6 - Ing, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 18, Zverejnenie zámeru - prenajať majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre
spoločnosť LEMONS s.r.o., pare, č. 480/5,436/1;

Dňa 28.07.2021 doručil do podateľne obce Miloslavov investor - nájomca: spoločnosť LEMONS s.r.o., Lietavská 
3066/10, 851 06 Bratislava, IČO: 53152590 žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou 
stavby „Miloslavov Housing™, ktorá bude realizovaná na pare. č. 480/291, za účelom výstavby inžinierskych sietí, 
menovite: Elektrická NN prípojka a plynová STL prípojka na pare. č. 436/1 a 480/5.

Obec Miloslavov je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľností evidovaných 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 a 
o výmere 13 109 m2, zapísanom na LV č. 440;

- pozemku parcely registra „C“, p.č. 480/5 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a 
o výmere 7 360 m2, zapísanom na LV č. 1780

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 prenechanie nehnuteľného majetku do dočasného 
užívania v dôsledku existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa. Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa 
v súlade schovaným 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 územnoplánovacou 
dokumentáciou obce Miloslavov. Investičný projekt Nájomcu „Miloslavov Housing“ je projektom realizovaným vo 
verejnom záujme z pohľadu budovania technickej 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. Rozsah nájmu je obmedzený na nevyhnutný výlučne pre účely realizácie stavby 
„Miloslavov Housing“" na pare. č. 480/291 a s ňou súvisiacu výstavbu inžinierskych sietí, menovite: Elektrická NN 
prípojka a plynová STL prípojka na pare. č. 436/1 a 480/5.

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť zámer prenájmu majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa.

Uznesenie č. 191

21



Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 19. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy pre stavbu: „Technická infraštruktúra Obec
Miloslavov, cesta I1I./1054 - Prepojovací chodník - Lipové námestie/ OC MILOSLAVOV“ pre spoločnosť
OC Miloslavov s.r.o.

Dňa 22.09.2021 obdržala obec Miloslavov žiadosť - nájomcu: OC Miloslavov s.r.o., Súmračná 1282/19, 900 42 
Miloslavov, IČO:48 238 431 o podpísanie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou stavby „Technická 
infraštruktúra Obec Miloslavov, cesta III./1054 - Prepojovací chodník - Lipové námestie/OC MILOSLAVOV".

Obec Miloslavov je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 nehnuteľnosti evidovanej Správou katastra Senec na 
LV č. 440, katastrálne územie Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec a to:
- pozemku parcely registra „C“, p.č. 120 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a 

o výmere 1 555 m2, zapísanom na LV č. 440;
- pozemku parcely registra „C", p.č. 124 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a 

o výmere 15 305 m2, zapísanom na LV č. 440
- pozemku parcely registra „C", p.č. 420/9 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a 

o výmere 252 m2, zapísanom na LV č. 440;
- pozemku parcely registra „C", p.č. 514/1 k.ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a 

o výmere 1 747 m2, zapísanom na LV č. 440
- pozemku parcely registra „C“, p,č. 514/2 k,ú. Miloslavov, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a 

o výmere 1 863 m2, zapísanom na LV č. 440

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí dňa 30.09.2021 Uznesením č. 168/2021 schválilo 
spôsob prenechania majetku do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Následne bol zámer dňa 
11.10.2021 po dobu 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle. Námietky neboli doručené 
žiadne.
Predmetom nájomnej zmluvy sú parcely 120,124,420/9, 514/1 a 514/2, avšak investor mieni využiť len úsek, na 
ktorom bude umiestnená stavba „Technická infraštruktúra Obec Miloslavov, cesta HI./1054 - Prepojovací 
chodník - Lipové námestie/ OC MILOSLAVOV'. 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. 6 VZN č, 1/2020 v platnom znení sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na 
schválenie zmluva o nájme so spoločnosťou OC Miloslavov s.r.o., Súmračná 1282/19, 900 42 Miloslavov, 
IČO:48 238 431 v predloženom znení.

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o nájme, vybudovanie tohto chodníka je prioritný projekt 
pre obec,

Uznesenie č. 192

Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek
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proti: 0
zdržal sa: 1 - JUDr. Lucia Falbová
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 20. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu RE-USE pre
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;

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
Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí dňa 30.09.2021 Uznesením č. 165/2021 schválilo 
spôsob prenechania majetku do nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Následne bol zámer dňa 
13.10.2021 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 s nájomcom: 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 v predloženom znení:

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o nájme.

Uznesenie č. 193

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 21. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy fprevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti) -
budova materskej školy na Bottovej ulici od spoločnosti Willy & Black s.r.o. , Agátová 4/D, 841 01
Bratislava;
Predmetom prevodu sú pozemky spolu v celkovej výmere 1307 m2, z toho pozemky pre parkovacie 
miesta sú vo výmere 42 m2 a dvojposchodová budova. Pozemky a budova sú vo výlučnom vlastníctve 
spoločností Willy & Black s.r.o..
Stavba je v súlade s územným plánom obce Miloslavov.

23



Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť, komisia participovala na príprave a pripomienkach k zmluve spolu 
s právničkou obce, pripomienky obce a komisie sú zapracované v predloženom návrhu.

Uznesenie č. 194

Hlasovanie:
za: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek 

proti: 0
zdržal sa: 1 - JUDr. Lucia Falbová
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 22. Zmluva o zverení majetku Obce Miloslavov do správy Základnej školy;

Obecné zastupiteľstvo Miloslavov na svojom zasadnutí 29.10.2020 zriadilo uznesením č, 122 rozpočtovú 
organizáciu Základná škola, sídlo Hlavná ulica 81/42, 900 42 Miloslavov s dátumom zriadenia 1.1.2021 ako 
samostatný právny subjekt.
V zmysle VZN 1/2020 - Zásady hospodárenia s majetkom Obce Miloslavov Článok VII - Správa majetku obce a 
v súlade s § 6a zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverenie majetku obce do 
správy podlieha schvaľovaciemu procesu na obecnom zastupiteľstve, na zverenie majetku do správy sa 
súčasne predkladá zmluva o zverení majetku, ktorej súčasťou je protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, Ide 
o 3 súbory majetku:

Názov Obstarávacia cena Zostatková cena
Prístavba ZŠ - Dielne 302 520,94 € 302 520,94 €
Dostavba strechy ZŠ-podkrovné priestory 106 681,05 € 106 681,05 €
Basketbalové ihrisko 6 350,00 € 6 350,00 €

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o zverení majetku obce do správy ZŠ.

Uznesenie č. 195

Hlasovanie:
za: 6 - ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 23. 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 25.10.2021 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
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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 
vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena číslo 162/2021, úradne overeným 
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).

Predmetná žiadosť je opakovanou žiadosťou žiadateľky, p. Walters, ktorá sa domáha v tejto udelenia výnimky 
z odplatného zriaďovania vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce Miloslavov. Dňa 
24.06.2021 bola doručená žiadosť rovnakého obsahu bez ďalšej špecifikácie dôvodov, pre ktoré by malo obecné 
zastupiteľstvo rokovať postupom iným, ako ustanovuje zákonné pravidlo. V zmysle platnej legislatívy platí:
Podľa ustanovenia § 11 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
„má vlastník nehnuteľnosti za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; 
náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku 
uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia...“.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
je upravená prekluzívna lehota pre uplatnenie nároku na odplatu za obmedzenie pri užívaní 
nehnuteľností, tj. márnym uplynutím lehoty na uplatnenie nároku na odplatu za zriadenie vecného 
bremena tento nárok zaniká: „nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného 
bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o 
uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa 
uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 
1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na 
primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia 
zaniká“.
Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 138/1991 Zb, o majetku obcí v znení neskorších predpisov sú 
upravené povinnosti obce a jej orgánov pri nakladaní s majetkom obce: „Orgány obce a organizácie sú 
povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného 
prostredia.
Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv 
alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
Prihliadnuc na vyššie uvedené, ako aj na skutočnosť, že obec má platne uzavreté zmluvy o zriadení vecného 
bremena v prospech oprávneného: Západoslovenská distribučná, a.s. ako zmluvy ODPLATNÉ, a tiež 
prihliadnuc na skutočnosť, že doplnenie podkladov pre rokovanie obecného zastupiteľstva bolo žiadateľom 
doložené v deň konania obecného zastupiteľstva a neexistovala v nich jediná zmienka o dôvodoch pre osobitný 
postup pre žiadateľa, rokovalo obecné zastupiteľstvo dňa 12.08.2021 o návrhu zmluvy o zriadení vecného 
bremena v plnom rozsahu v súlade so: zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a v plnom rozsahu podľa 
svojich zákonom priznaných kompetencií ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 
Nakoľko nebola v pôvodnej žiadosti jediná oficiálna zmienka o nutnosti udelenia výnimky so zákonom 
ustanoveného postupu, prijalo obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov uznesenie č. 141 tak, že si v zákonom 
určenej lehote uplatnilo svoj nárok na odplatu za obmedzenie užívania nehnuteľného majetku, ktorý patrí obci 
Miloslavov, t.j. je verejným majetkom o nakladaní s ktorým rozhoduje obec/obecné zastupiteľstvo. Uplatnením25



nároku na odplatu postupovalo obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom o energetike, nakoľko v prípade 
neuplatnenia nároku by automatiky tento nárok na odplatu stratilo - resp. bez náležitého zdôvodnenia by 
nedošlo k jeho uplatneniu - pričom POVINNOSŤ uplatňovať nároky, napr. nároky na odplatu v súlade so 
zákonom ďalej upravuje citované ustanovenia zákona o majetku obce (viď vyššie).
Až následne žiadateľka na rokovaní so zástupcami obce a právnym zástupcom deklarovala dôvody, pre ktoré je 
toho názoru, že by obec mala zaťažiť predmetné pozemky BEZODPLATNE, t.j. postupovať odlišne od úpravy 
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Na osobnom rokovaní bola právnym zástupcom žiadateľka poučená, že v prípade, ak sa domáha výnimky, t.j. 
postupu iného ako je ustanovený v zákone (citované vyššie) musí svoje tvrdenie dostatočne oficiálne zdôvodniť, 
pričom jediným kompetentným orgánom pre rozhodnutie, či sa obec bude striktne pridržiavať zákona alebo uzná 
jej zdôvodnenie výnimky pre bezodplatný postup je obecné zastupiteľstvo.
Žiadateľka teda predložila dňa 25.10.2021 žiadosť v zmysle ktorej sa domáha, aby v prípade ňou predloženej 
zmluvy o zriadení vecného bremena postupovala obec/obecné zastupiteľstvo prihliadnuc na dôvody, ktoré bližšie 
špecifikuje v žiadosti, a teda aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo tak, že schváli zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch obce Miloslavov bezodplatne.
Ak obecné zastupiteľstvo uzná dôvody preložené žiadateľkou, p. Walters na rozhodnutie o bezodplatnom 
zriadení vecného bremena, je potrebné pred schválením nakladania s majetkom najskôr rozhodnúť o zrušení 
pôvodného uznesenia.

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť navrhovaný postup - t.j. zrušiť pôvodné uznesenie a prijať nové 
uznesenie o bezodplatnom zriadení VB.

í.Húska - súhlasí s navrhovaným postupom predloženým právnou zástupkyňou a členmi KROM.

Uznesenie č. 196

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing, Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 197

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 24. Návrh na použitie rezervného fondu

1. Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy obce
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V rámci schváleným projektových zámerov obec realizovala po 21 rokoch od postavenia administratívnej budovy 
obecného úradu prístavbu nových kancelárskych priestorov a prestavbu časti prízemia budovy na klientske 
centrum.
Od roku 2018 bolo na tieto investičné akcie spolu použitých 270 648,49 Eur. Z rezervného fondu môže obec 
pokryť časť investície, ktorá bola použitá v tomto roku (2021 ) a to vo výške 252 776,91 Eur.
Stav rezervného fondu pred použitím prostriedkov: 329 519,02 Eur
Použitie prostriedkov z rezervného fondu: 253 092,87 Eur
Zostatok rezervného fondu po použití prostriedkov: 76 426,15 Eur

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh na použitie prostriedkov RF podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 198

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie holo schválené.

2. Odstránenie havarijného stavu v školskej jedálni pri MŠ - Centrálna ulica 87/9

Obec Miloslavov realizovala v mesiaci august odstránenie havarijného stavu školskej jedálne pri materskej škole 
na Centrálnej ulici 87/9. Boli vykonané opravy opadávajúceho kuchynského obkladu nad varnými zariadeniami 
a v priestoroch prípravy jedál, opravy elektroinštalácií, hygienické vyspravenie a vymaľovanie stien skladových 
priestorov, chodby a kuchyne, rekonštrukcia plynového prívodného potrubia a odpadu.

Práce bolí realizované spoločnosťou Tront s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava, IČO 44839286 
v celkovej výške 2640 EUR a Rudolf Bartoš so sídlom Alžbetin Dvor 634, 900 42 Miloslavov, IČO: 11892242 vo 
výške 380 EUR.

Vzhľadom k tomu, že obec nemá na uvedenú aktivitu rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2021 a ani 
nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami v rozpočte, starosta obce navrhuje financovať opravu 
z prostriedkov rezervného fondu obce v zmysle § 10 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý znie: „Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na 
odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd 
spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté 
príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na zákíade rozhodnutia svojho zastupiteľstva 
použiť prostriedky rezervného fondu“ a v zmysle čl. II bod. (2) písm. b) 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:

76 426,15 Eur
3 020,00 Eur

73 406,15 Eur

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM odporúča schváliť použitie RF na odstránenie havarijného stavu v školskej jedálni MŠ.

Uznesenie č. 199

Hlasovanie:
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za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martín 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 25. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Miloslavov, časť pare, č. 406/1, k.ú.
Miloslavov pre žiadateľa Mgr. Boris Dunčko;

Dňa 27.09.2021, písomne požiadal Mgr. Boris Dunčko, bytom Veterná 23/5, 034 01 Ružomberok, o odkúpenie 
nehnuteľného majetku pare. č. 406/1 o výmere 110 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
v katastrálnom území Miloslavov, okres Senec, zapísanej na liste vlastníctva č. 440.
Dôvod žiadosti: „cieľom odkúpenia je skrášlenie inak nevyužitej koncovej, síepej časti cesty.“,
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 súčasti“, 
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.
O predmetnej parcele a jej odkúpení Obecné zastupiteľstvo rokovalo v máji 2021, žiadateľmi boli iné osoby. 
Uzneseniami č. 94/2021 a 95/2021 týkajúcimi sa predmetnej parcely nebol ich predaj odsúhlasený.

Rozprava:

J.Grujbárová: KROM neodporúča schváliť prevod majetku a odporúča postupovať ako v prípade ostatných 
žiadateľov.

Uznesenie č. 200

Hlasovanie:
za: 0

proti: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek 

zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing.Renáta Bačová, LL.M.

Uznesenie nebolo schválené.

K bodu 26. Vianočné poukážky pre seniorov a poukážky k príležitosti úcty k starším:

Obec každoročne prispieva k Vianociam seniorom s trvalým pobytom v obci Miloslavov na nákup v prevádzkach 
potravín (Potraviny M + M a Potraviny DOMA v obci formou poukážky. V roku 2020 to bola suma 20 €. V roku 
2021 je zatiaľ počet trvalo prihlásených dôchodcov, ktorí sa dožijú do 31.12.2021 veku 65 rokov celkom 376.
Od minulého roku sa zaviedli poukážky aj pri príležitosti mesiaca Úcty k starším v sume 10 € v miestnej lekární. 
Termín realizácie možnosti nákupu sa navrhuje posunúť o jeden mesiac - do 31,1,2022.
Vzhľadom na to, že nebolo možné pre seniorov organizovať žiadne akcie,

Rozprava:
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L.Falbová - navrhuje za sociálnu komisiu ponechať oba príspevky v navrhnutom členení - na nákup potravín 
20 eur a 10 eur na nákup v lekárni.
Hlavný kontrolór - navrhuje vzhľadom na zvyšujúce sa ceny, že by bolo možno vhodné aj zvýšiť príspevok.
I.Húska, J.Grujbárová - nie je to veľa peňazí, ale v celkovej sume je to viac ako 11.000,00 EUR pre rozpočet 
obce, takže momentálne by sa to mohlo ponechať v navrhovanej výške a v budúcom roku sa môže komisia a 
OZ nad tým zamyslieť a príspevok prehodnotiť.
Uznesenie č. 201

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 202

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Renáta Bačová, LL.M.,

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 27. Rôzne

1. Informácia o príkaze starostu na inventarizáciu majetku obce k 31.12.2021, boli menové príslušné 
komisie na výkon týchto prác, vr. návrhu na vyradenie nepotrebného majetku

2. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách:

- Zmluva na prenájom nebytových priestorov v budove materskej školy, Centrálna ulica 87/9 - 
výučba anglického jazyka s Mgr. Andreou Jergencovou, Meteorová 1, Bratislava na obdobie od 
1.10.2021 do 31.5.2022.

- Zmluva na prenájom nehnuteľnosti v budove Komunitného centra, Čerešňová ulica 25/5 na 
hudobné a umelecké kurzy s OZ Umenie pre deti, Pluhová 75, Bratislava na obdobie od 
1.10.2021 do 30.6.2022.

- Zmluva na prenájom nehnuteľnosti v budove Komunitného centra, Čerešňová ulica 25/5 na 
činnosť Rodinného centra s Rodinným centrom Alžbetka, Alžbetin Dvor 52, Miloslavov na 
obdobie od 1.10.2021 do 30.6.2022.

3. Žiadosť o zriadenie spoločného školského obvodu - Most pri Bratislave
Dňa 3.11 ..2021 bola obci Miloslavov doručená žiadosť obce Most pri Bratislave o zriadenie spoločného 

školského obvodu z dôvodu nedostatku kapacít pre povinnú školskú dochádzku v Moste pri Bratislave. K žiadosti 
doručila stanovisko riaditeľka ZŠ v Miloslavove, ktorá nesúhlasí s týmto návrhom.

Rozprava:
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J.Grujbárová; KROM neodporúča schváliť túto žiadosť z dôvodu naplnenosti kapacity ZŠ deťmi obyvateľov 
obce.
T.Cabalová - Komisia pre školstvo a kultúru neodporúča schváliť návrh dohody.

Uznesenie č. 203

Hlasovanie;
za; 7 ~ Ing, Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 0

Uznesenie bolo schválené.

4. Nové opatrenia - Covid 19

V tomto roku je z dôvodu pandémie Covid 19 sťažené organizovanie podujatí pre obyvateľov - celý prvý polrok 
sa muselo organizovať testovanie. Mierne uvoľnenie v lete umožnilo realizovať niektoré športové podujatia 
a s obmedzeniami pamätný deň obce. Starosta informoval poslancov OZ, že čakáme na nové opatrenia - obec 
plánovala do konca roku realizovať pre obyvateľov rozsvietenie vianočných stromčekom v oboch častiach, 
Mikuláša a Vianočné trhy. Z dôvodu, že obec ako usporiadateľ nebude schopná dodržať všetky opatrenia podľa 
vyhlášky (ohraničenie priestoru s jedným vstupom a výstupom, kontrolu vstupu - len pre zaočkovaných a 
kapacitu) a zrejme bude vyhlásený aj núdzový stav, nebude ich možné realizovať. Pre deti boli zakúpené 
balíčky na Mikuláša, ktoré dostanú v rámci školy a škôlky.

Starosta pripomenul, že v mimopandemickom období sa realizovalo v obci množstvo akcií: novoročný alebo 
vianočný koncert, ples obce, posedenie pri šiškách so seniormi, čítanie v knižnici a v škole, šachový turnaj, MDŽ, 
deň učiteľov, stavania mája v miestnych častiach, vítanie detí do života, deň matiek, výstavy v Remeselnom 
dvore, varenie guľášu, deň detí, deň obce, výročná schôdza JDS, posedenie so seniormi - mesiac úcty 
k starším, vyrezávanie tekvíc, Katarínska zábava, vianočné trhy, aktivity športového klubu, spevokolu Radosť. 
Všetkým tieto akcie chýbajú, preto snahou obce bude - po uvoľnení situácie - v nich d'aiej pokračovať.

5. Informácia k problematike riešenia porušovania pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia 
a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti.

I.Húska informoval, že dňa 01. 05. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č, 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Novelou zákona bola rozšírená kompetencia obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na 
úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovedností držiteľa vozidla.

Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom so zastavením a státím vozidiel v obcí Miloslavov s prihliadnutím na 
mnohé oprávnené požiadavky občanov k riešeniu tejto problematiky, pristupuje obec aktívne od 1. januára 2022 
k realizácií priestupkov v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov aj na svojom území. Obec eviduje 
pretrvávajúce problémy najmä so státím vozidiel na verejnej zeleni, na chodníkoch, na chodníkoch v obytných 
zónach, v nepriehľadných zákrutách a v ich tesnej blízkosti, na priechodoch pre chodcov a pod.

Obec plánuje do 1. januára 2022 realizovať informačnú a „osvetovú“ kampaň komunikačnými kanálmi obce (FB, 
internet obce, email, rozhlas, SMS a pod.), kde budú občania informovaní o pripravovaných opatreniach 
a formou kampane bude vhodným spôsobom komunikovaná povinnosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky. 
Obec sa na riešenie uvedenej problematiky postupne pripravuje personálne, technicky a administratívne tak, aby 
bola na realizáciu tejto kompetencie plne pripravená k termínu 1. január 2022.
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K bodu 28. Interpelácie poslancov:

K bodu 29. Diskusia:

K bodu 30. Záver

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:08 hodine. 
Zapísal/(a): Ing. Jarmila Gruibárová ,

Overovatelia: | 
Ivan Húska i

Milan Matušek I
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