
Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2021 

konaného dňa 01.12.2021 o 8.00 hodine

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

Neprítomný/í, á/: : Ing. Martin Majerech
Ďalší prítomný/í, á: Kvetoslava Jašurová, ing. Mária Boháčová, obe za obecný úrad

Verejnosť: podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Schválenie programu zasadnutia;
3. Zrušenie uznesenie. 171/2021 až 209/2021 zo dňa 23.11.2021;
4. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
5. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
6. Ekonomické informácie základná škola;
7. Projekty a projektové zámery obce;
8. Návrh VZN č. 2/2021 o dotáciách;
9. Delegovanie členov do Rady školy Materskej školy za zriaďovateľa;
10. Potvrdenie trvania faktického nájmu po ukončení nájomnej zmluvy 31.03.2021 - Karin Képesiová;
11. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Karin Képesiovú;
12. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Luciu Kučeravú;
13. 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;
14. 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;
15. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinný RTP 01, s.r.o., verejné 

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

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

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

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

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

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

LEMONS s.r.o., pare. č. 480/5,436/1;
22. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy pre stavbu: „Technická infraštruktúra Obec Miloslavov, cesta I11./1054 

- Prepojovací chodník - Lipové námestie/ OC MILOSLAVOV“ pre spoločnosť OC Miloslavov s.r.o.

1



23. 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;

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

25. Zmluva o zverení majetku Obce Miloslavov do správy Základnej školy;
26. Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., Obcou 

Miloslavov a žíadateľkou Andreou Walters pre stavbu „Miloslavov, posilnenie rozvodov NN, lokality RZ12/II“;
27. Návrh na použitie rezervného fondu;
28. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Miloslavov, časť pare. č. 406/1, k.ú. Miloslavov pre žiadateľa 

Mgr. Boris Dunčko;
29. Vianočné poukážky pre seniorov a poukážky k príležitosti úcty k starším;
30. Rôzne;
31. Interpelácie poslancov;
32. Diskusia;
33. 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 6 a OZje uznášania schopné.
Starosta súčasne skonštatoval, že bolo preverené splnenie osobitných podmienok pre konanie tohto zasadnutia 
obecného zastupiteľstva vyhláseného počas núdzového stavu v zmysle Uznesenia vlády č. 695 zo dňa 
24.11.2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 428/2021 - podmienky ustanovené uznesením vlády č. 695 
pre konanie tohto obecného zastupiteľstva sú splnené.

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

Uznesenie č. 210

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

Starosta informoval prítomných poslancov, že z dôvodu pochybenia pri príprave rokovania obecného 
zastupiteľstva obce na deň 23.11.2021 došlo k opomenutiu dodržania časti ustanovenia § 12 ods. 4 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva boí síce 
zverejnený v súlade s lehotou určenou citovaným zákonným ustanovení (minimálne tri (3) dni vopred a bol 
zverejnený na úradnej tabuli obce Miloslavov. Program obecného zastupiteľstva však nebol zverejnený na 
webovom sídle obce, čo je v rozpore s ustanovením § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Z uvedeného dôvodu, v záujme zachovania zákonnosti postupu orgánov samosprávy obce Miloslavov a v záujme 
právnej istoty obyvateľov obce v rozhodnutia prijaté orgánmi obce Miloslavov bude preto program obecného
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zastupiteľstva zo dňa 23.11.2021 opätovne prerokovaný na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 
Miloslavov.

Starosta súčasne požiadal o úpravu návrhu programu:
1. vypustenie bodu 19. z programu rokovania OZ z dôvodu, že došlo k zmene právnickej osoby, ktorá je 

vlastníkom predmetného VO a obec nedisponuje všetkými podkladmi.
2. vypustenie bodu 24. návrhu programu dnešného OZ, pretože poslancom bude na nasledujúce 

zasadnutie OZ predložený už návrh kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť spolu s ostatnými podkladmi.
Ostatné body sa prečíslujú.
Poslanec I. Húska uviedol, že bude informovať v bode Rôzne 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. Schválenie programu zasadnutia;
3. Zrušenie uznesení č. 171/2021 až 209/2021 zo dňa 23.11.2021 ;
4. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
5. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
6. Ekonomické informácie základná škola;
7. Projekty a projektové zámery obce;
8. Návrh VZN č. 2/2021 o dotáciách;
9. Delegovanie členov do Rady školy Materskej školy za zriaďovateľa;
10. Potvrdenie trvania faktického nájmu po ukončení nájomnej zmluvy 31.03.2021 - Karin Képesiová;
11. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Karin Képesíovú;
12. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre Luciu Kučeravú;
13. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinní Vikineía, s.r.o., Agrobart, 

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

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

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

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

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

TRADE, spol, s r.o.;
19. Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi obcou Miloslavova spoločnosťou LEMONS s.r.o. pri realizácii projektu 

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

LEMONS s.r.o., pare. č. 480/5,436/1;
21. Návrh na uzatvorenie Nájomnej zmluvy pre stavbu: „Technická infraštruktúra Obec Miloslavov, cesta II171054 

- Prepojovací chodník - Lipové námestie/ OC MILOSLAVOV“ pre spoločnosť OC Miloslavov s.r.o.
22. 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;

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/H“;
25. Návrh na použitie rezervného fondu;
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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 3. Zrušenie uznesení č. 171/2021 až 209/2021 zo dňa 23.11.2021;

Starosta v nadväznosti na informáciu ohľadom chybného postupu obecného úradu pri zverejnení programu 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.11.2021, vzáujme zachovania zákonnosti postupu orgánov 
samosprávy obce Miloslavov a v záujme právnej istoty obyvateľov obce v rozhodnutia prijaté orgánmi obce 
Miloslavov požiadal obecné zastupiteľstvo o zrušenie uznesení č. 171 až 209 vrátane zo dňa 23.11.2021.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 211

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 — Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
Stav plnenia uznesení OZ prezentoval na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 hlavný kontrolór obce, starosta doplnil 
informáciu, že uznesenia sa priebežne plnia podľa toho ako boli prijaté OZ
Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 212

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M,, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
J. Grujbárová uviedla, že všetky aktuálne ekonomické a finančné informácie boli prezentované v plnom rozsahu 
na OZ dňa 23.11.2021 - v bode 3. a tento stav sa nezmenil. Poslanci obdržali všetky podklady.
Rozprava:
Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
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Uznesenie č. 213

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 — Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 6. 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. 214

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 7. Projekty a projektové zámery obce;

Stav projektov po rokovaní KROM 22.11.2021

4lnfrastr|iktur^ííÉdobrava,^cesty^

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
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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, 
Ponuky sú vyhodnotené, plynie 
posledná lehota, najlepšiu cenu ponúkol: 
MBM-GROUP, a.s. Bratislava
Príprava info pre OZ a podpis zmluvy 
Priorita 2021-2022

BVS - rekonštrukcia kanálových 
vpustí

Pri rekonštrukcii komunikácie, len 
úpravy

SŤ, 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
komunikácie Lesná ul.

Vytýčenie všetkých existujúcich 
sietí

Vykonané, zaniklo, zadáva sa nové

Povolenie na výrub drevín Vyrub zrealizovaný vo februári

Prechody pre chodcov MÍĽ-pri materskej škole
AĎ - Hviezdoslavova ulica Priorita 2022
AD - Hlavná pri vjazde na 
železničnú ulicu
MIL - v zákrute pri zrkadle + 
úprava chodníka
CentrálnaA/eterná

SPF vydal 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
prebiehada, 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, Lengyef Zámer-priorita 2022
Žihľavová Zámer
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Čerešňová Zámer - i i.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

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, hľadanie možnosti j 
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;
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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

Sn^i^meritäinÄÄÍr^zeí^

r§>.: ĽVV.Í !Á i. -.*Wi*-' L -! r. ■ • • -• •- •.’. llľAA'.» Wí:' A'ť%SWW

ÍL"®.

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

prebieha sťahovanie úradu - 
zreaiizované

Rekonštrukcia prízemia pre 
účely Ocú - Klientske centrum

Rekonštrukcia ukončená (čaká sa na 
dodanie protipožiarnych dverí 
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
Štvrtocká alej

priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec
Zrealizovaná výsadba v máji 2021

Výsadba kruhového objazdu a 
osadenie názvu obce

Zrealizované

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

Zreaiizované

osadenie pamätníka a stavebné 
úpravy priestoru okolo lipy

Stavebné úpravy sa ukončujú, realizácia 
výsadby a pamätníka k 29.6.2021
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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 spolupráci -podpísaná

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

Nový plot od lesa v AD
Miesto pre kolumbárium
Dom smútku
Studňa, elektro prípojka V príprave, v AD zrealizované
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

• zS DO Ffc v: jš h‘S! •:(y ■ ľ-V&% ■* : 8ísi»«iäSB»
Dočasná trieda v areáli ZŠ Kontajnerová trieda v areáli ZŠ Posúdenie ponúk a konzultácie s úradmi 

- na OZ 30.09.2021
Dostavba pavilónu ZŠ V areáli ZŠ par,č. 211/6, 6 tried

(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 - priorita 2022

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

9



Areál ZŠ v A. Dvore Úprava spevnených a
nespevnených plôch

Po ukončení výstavby pavilónu
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 1.9.2021

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

Príprava kúpnej zmluvy
Priorita 2021 - 2022

ZOR Miloslavov polyf.ihrisko s mäkkým 
povrchom - loptové

zrealizované 2021

studňa a závlaha zrealizované studňa, závlaha po 
dokončení

oplotenie areálu zrealizované

Brána s bráničkou na uzavretie 
areálu

Do realizácie

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
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Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č, 215

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 8. 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 
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:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 216

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 9. 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 preto navrhuje delegovať zástupcu za zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ 
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. 217

Hlasovanie:
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za: 5 - Ing.Renáta Bačová, LL.M,, JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska,, Milan Matušek 

proti: 0
zdržal sa: 1 ~ Ing.Tatiana Cabalová, PhD
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing, Martin Majerech,

Uznesenie bolo schválené.

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

Uznesenie č. 218

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

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

Uznesenie č. 219

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr, Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

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

Uznesenie č. 220

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr, Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 10. Potvrdenie trvania faktického nájmu po ukončení nájomnej zmluvy 31.03.2021 p. Karin
Képesiová, bytom Miloslavov;

Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 8 - a od 
tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 221

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 11. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre p. Karin Képesiovú, bytom Miloslavov;

Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 9 - a od 
tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 222

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 — Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 12. Návrh nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt pre p. Luciu Kučerovú, bytom Miloslavov;
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 10 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 223

Hlasovanie:
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za: 6 - tng. Renáta Bačová, LLM., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 13. 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;

Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 ~ v bode 11 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

J. Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy, ostatní poslanci podporujú toto riešenie na preberanie 
VO, v prípade, ak nemôže byť ihneď prevedený pozemok pod VO do majetku obce.

Uznesenie č. 224

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing, Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 14. 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;
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 12 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

J, Grujbárová: KROM odporúča schváliť, aie tak ako uviedla na OZ dňa 23.11.2021, vzhľadom na to, že k žiadosti 
boli priložené len čestné vyhlásenia o záväzku vysporiadať 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 komunikácií do vlastníctva obce.

Uznesenie č. 225

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

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 15. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce IVIiloslavov, povinný RTP 01, s.r.o.,
verejné osvetlenie na pare. „C“ KN 185/298;
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 13 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

J. Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena.. •

Uznesenie č. 226

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 16. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite RZ 1-2, pare, č. 185/298 do vlastníctva obce
Miloslavov, odovzdávajúcim je spoločnosť RTP 01 s.r.o,;
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 14 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

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

Uznesenie č. 227

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačova, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 — Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 17. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech obce Miloslavov, povinný FALBAU
TRADE, s.r.o., verejné osvetlenie na pare. „C“ KN 148/10;
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 15 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.
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Rozprava:

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

Uznesenie č. 228

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

proti: 0
zdržal sa: 1 - JUDr. Lucia Falbová
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martín Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 18. Preberanie verejného osvetlenia v lokalite RZ 13-1 do vlastníctva obce Miloslavov,
odovzdávajúci je FALBAU TRAPE, spol. s r.o.:
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 16 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.
Rozprava:

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

Uznesenie č. 229

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

proti: 0
zdržal sa: 1 - JUDr. Lucia Falbová
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 19. Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi obcou Miloslavov a spoločnosťou LEMONS s.r.o. pri
realizácii projektu Rekonštrukcia Lesnej ulice;
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 17 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

J. Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o spolupráci

Uznesenie č. 230

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

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené. 16



K bodu 20, Zverejnenie zámeru - prenajať majetok obce 2 dôvodov hodných osobitného zreteľa pre
spoločnosť LEMONS s.r.o., pare, č. 480/5,436/1;
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 18 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

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

Uznesenie č. 231

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 21. 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.no.
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 19 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

J. Grujbárová: KROM odporúča schváliť návrh zmluvy o nájme, vybudovanie tohto chodníka je pre obec a jej 
obyvateľov prioritou.

i. Húska - súhlasí, chodník je z bezpečnostného hľadiska nevyhnutný.

Uznesenie č. 232

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

proti: 0
zdržal sa: 1 - JUDr. Lucia Falbová
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 22. 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;

Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23,11.2021 - v bode 20 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.
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Rozprava:

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

Uznesenie č. 233

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačova, LL.M,, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 23. Zmluva o zverení majetku Obce Miloslavov do správy Základnej školy;
Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 ~ v bode 22 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

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

Uznesenie č. 234

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítorriný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 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/H“;

Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 23 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

J. Grujbárová: KROM odporúča schváliť navrhovaný postup -1,j. zrušiť pôvodné uznesenie a prijať nové 
uznesenie o bezodplatnom zriadení VB.

Uznesenie č. 235

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 236

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 25. Návrh na použitie rezervného fondu

1, Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy obce

Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 24 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.
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, 237

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

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

Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí OZ dňa 23.11.2021 - v bode 24 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam, preto otvoril rozpravu k tomuto bodu
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.
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Uznesenie č. 238

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: T — Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 26. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce Miloslavov, časť pare, č. 406/1, k.ú.
Miloslavov pre žiadateľa Mgr. Boris Dunčko;

Dôvodová správa k tomuto bodu bola uvedená starostom obce na zasadnutí 02 dňa 23.11.2021 - v bode 25 - 
a od tej doby nedošlo k žiadnym novým skutočnostiam preto otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Rozprava:

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

I. Húska, súhlasí s návrhom komisie.

Uznesenie č. 239

Hlasovanie:
za: 0

proti: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila 
Grujbárová, Ivan Húska, Milan Matušek 

zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Martín Majerech

Uznesenie nebolo schválené.

K bodu 27. 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 lekárni. 
Termín realizácie možnosti nákupu sa navrhuje posunúť o jeden mesiac - do 31.1.2022.
Rozprava:

L. Falbová - navrhuje za sociálnu komisiu ponechať oba príspevky v navrhnutom členení - na nákup potravín 
20 eur a 10 eur na nákup v lekárňach obce. Komisia by rada odporúčala aj vyšší príspevok, ale vzhľadom na 
zaťaženie rozpočtu obce, navrhuje ponechať oba príspevky vo výške ako v roku 2020.
Uznesenie č. 240

Hlasovanie:
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za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 — Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 241

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M., Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr, Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 — Ing. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 28. Rôzne

1. Žiadosť o zriedenie spoločného školského obvodu - Most pri Bratislave
Dňa 3.11 ,.2021 bola obci Miloslavov doručená žiadosť obce Most na Ostrove 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:

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 vzhľadom na vysoký počet detí 
s trvalým pobytom v obci..
R. Bačová upozornila na formálnu chybu pri prednese návrhu uznesenia - namiesto slov „Obce Most pri 
Bratislave“ bolo prednesené „Obec Miloslavov“. Preto bol návrh uznesenia prednesený návrhovou komisiou 
opätovne.

Uznesenie č. 242

Hlasovanie:
za: 6 - Ing. Renáta Bačová, LL.M,, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, Ing. Jarmila Grujbárová, 
Ivan Húska, Milan Matušek,

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Martín Majerech

Uznesenie bolo schválené.

2. Starosta informoval poslancov, že v zmysle uznesenia OZ č. 150 bolo VO na stavbu „Dostavba 
pavilónu ZŠ" zrušené a poveril spoločnosť obstaráme, s.r.o. Bratislava prípravou a vyhlásením 
nového verejného obstarávania.

3. Starosta informoval o zriadení inventarizačných komisií na inventarizáciu dlhodobého 
a krátkodobého hmotného a nehmotného majetku obce.
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4. Starosta informoval o uzatvorení zmlúv o nájme nebytových priestorov:
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 nehnuteľností 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.

5. I. Húska - za poriadkovú komisiu - informoval o pripravenosti a postupe obce pri realizácií 
objektívnej zodpovednosti. 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 zodpovednosti držiteľa vozidla.
Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom so zastavením a státím vozidiel v obci 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.

K bodu 29. Interpelácie poslancov;

K bodu 30. Diskusia;

K bodu 31. Záver
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 9.15 hodine.

Zapísal/(a): Ing. Jarmila Grujbárová

Overovatelia:

Milan Badänsky 
starosta obce

Milan Matušeh 
Ivan Húska
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