
Obecné zastupiteľstvo Miloslavov
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov v roku 2022 

konané dňa 29.03.2022
Uznesenie č. 20

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov schvaľuje:
a, návrhovú komisiu v zložení: Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Martin Majerech

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

b, určuje overovateľov zápisnice a uznesení: Ivan Húska, Milan Matušek 

a určuje zapisovateľku: Ing. Jarmila Grujbárová

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 21

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov schvaľuje návrh programu obecného zastupiteľstva zverejneného 
podľa § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení navrhnutých zmien a doplnení 
programu nasledovne:

Oprava znenia bodu č. 7 - „Nájomná zmluva - Ľadová ulica - Marcel Medo, Wienerova alej 
1413/9, Miloslavov“;

- Oprava znenia bodu č. 9. „Súhlas s krátkodobým nájmom pozemku pre: Marcel Medo, 
Wienerova alej 1413/9, Miloslavov - Labutia ulica, spevnenie komunikácie, nájomná zmluva“;

- zaradenie nového bodu č.18 do programu rokovania: „18. ZMLUVA o poskytovaní finančného 
príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 
a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení 
poskytovania sociálnej služby uzatvorená podľa ustanovenia § 80 písm. 1) zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho 
zákonníka s Ružovou záhradou, n.o., Šafárikova 28, 903 01 Senec - pokračovanie zmluvného 
vzťahu“.
U ostatných bodov sa posunie číslovanie.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 22

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
berie na vedomie plnenie uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a kontrolu plnenia úloh zo 
zápisníc. Tabuľka je neoddeliteľnou prílohou č. 1 k uzneseniam.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 23

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov:

1. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 2/2021

2. berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 2/2021.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 24

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní predložených materiálov 
berie na vedomie stav projektov v znení úprav a zmien po rokovaní KROM zo dňa 21.03.2022 v znení 
uvedenom v zápisnici.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 25

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
schvaľuje Zmluvu o odplatnom prevode stavebného objektu SO 09 - Verejné osvetlenie, Vínna Alej do 
vlastníctva obce Miloslavov medzi obcou Miloslavov, so sídlom Radničné námestie č.181/1, 900 42 
Miloslavov, IČO: 00 304 948 na strane nadobúdateľa a spoločnosťami: Vikinela s.r.o., Lesná 550, 900 42 
Miloslavov, IČO: 46 001 263, AGROBART spol. s.r.o., Heydukova 15, 811 08 Bratislava, IČO: 35 851 511, 
Prešporská realitná spoločnosť s.r.o., Mliekarenská 13, 821 09 Bratislava, IČO: 35 804 912 na strane 
prevádzajúceho za kúpnu cenu 3,60 EUR. Predmetom prevodu podľa Zmluvy o odplatnom prevode je 
stavebný objekt SO 09 - Verejné osvetlenie, ktorý je súčasťou stavby „IBV Miloslavov - Vínna alej“. 
Stavebný objekt titulom zmluvy nadobudne obec Miloslavov do svojho vlastníctva a prevezme jeho 
správu.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č.26

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
v súlade s ust. ČI. II bod 2.4 písm. o) VZN obce Miloslavov č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom 
obce Miloslavov (ďalej len „VZN č. 1/2020“) a či. III bod 3.1 a 3.2 VZN č. 1/2020 schvaľuje kúpnu zmluvu 
(ďalej len „kúpna zmluva“) medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci: Willy & Black s.r.o., so sídlom Agátová 4/D, 841 01 Bratislava - Dúbravka, SR IČO: 
52 561 631,
Kupujúci: Obec Miloslavov, so sídlom obecného úradu: Radničné nám. 181/1,900 42 Miloslavov, SR, IČO: 
00 304 948.
Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu.
Predmetom prevodu podľa kúpnej zmluvy je nehnuteľný majetok - stavba „materská škola“ súpisné číslo 
1600 na pozemku pare. reg. „C“ KN č. 480/975 na Bottovej ulici, vrátane pozemkov prináležiacich k stavbe 
a vybavenia stavby podľa špecifikácie upravenej v kúpnej zmluve nasledovne:

Pozemok pare. reg. „C“ KN č.480/885 o výmere 505 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1, 
Pozemok pare. reg. „C“ KN č.480/894 o výmere 24 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,

- Pozemok pare. reg. „C“ KN č.480/975 o výmere 241 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,
Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/314 o výmere 53 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,

- Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/396 o výmere 39 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,
Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/397 o výmere 89 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,
Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/398 o výmere 4 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1, 
Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/401 o výmere 266 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,
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- Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/403 o výmere 11 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,
- Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/406 o výmere 33 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1, 
predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Miloslavov, obec Miloslavov, okres Senec, 
evidované okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 3827.
Súčasťou stavby je príslušenstvo v kúpnej zmluve špecifikované, ktoré je predmetom prevodu 
vlastníctva.
Pozemky, ktorých stavebno-technické riešenie nie je ukončené (parkovacie státia), nie sú predmetom 
prevodu v zmysle tohto uznesenia a schvaľovaného znenia kúpnej zmluvy (čl. I bod 4 kúpnej zmluvy):

Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/310 o výmere 13 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,
Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/311 o výmere 13 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,
Pozemok pare. reg. „C“ KN č. 521/312 o výmere 16 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, podiel 1/1,
(ďalej len „Parkovacie státia“).

Parkovacie státia sú v súlade s kúpnou zmluvou predmetom kúpy, avšak tieto nadobudne kupujúci 
v súlade s ustanovením čl. I bod 7 kúpnej zmluvy po ich riadnom a úplnom dokončení.
Kúpna cena určená na základe odborného posudku znalca Ing. Branislav Ivan, č. posudku 01/2021 je 
dohodnutá ako celková konečná vo výške: 908.714,- EUR celých vrátane DPH, slovom 
deväťstoosemtisícsedemstoštrnásť eur celých (ďalej ako „Kúpna cena“). Kúpna cena pozemkov 
prináležiacich k stavbe je 218 000 EUR vrátane DPH, z toho cena pozemkov pod parkovacími miestami je 
420 EUR vrátane DPH. Kúpna cena stavby je 690 714 EUR vrátane DPH.
Kúpna cena bude uhradená z prostriedkov poplatku za rozvoj.
Právne vzťahy upravené kúpnou zmluvou zo dňa 20.12.2021 ostávajú platné a účinné až do okamihu 
účinnosti kúpnej zmluvy v jej úplnom znení podľa tohto uznesenia, pričom v súlade s ust. § 516 ods. 2 
Občianskeho zákonníka nahradí záväzok z tejto kúpnej zmluvy záväzok doterajší.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 27

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. b) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
v spojení s ustanovením čl. VI bod 6.8 VZN obce Miloslavov č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom 
obce Miloslavov (ďalej len „VZN č. 1/2020“) súhlasí s dočasným prenechaním majetku obce do nájmu 
nájomcovi, Marcel Medo, narodený 5.7.1974, Wienerova alej 1413, 900 42 Miloslavov na základe nájomnej 
zmluvy. Prenajímateľom je obec Miloslavov, so sídlom obecného úradu Radničné nám. č. 181/1, 900 42 
Miloslavov, IČO: 00 304 948.
Predmetom nájmu je časť pozemku pare. reg. „C“ KN č. 68/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 
1839 m2 v rozsahu vyznačenom v náčrte žiadosti o nájom.
Jednorazové nájomné je vo výške: 1,- EUR, splatné ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy.
Doba nájmu: max. 10 dní odo dňa prevzatia predmetu nájmu.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 28

Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
schvaľuje zmluvu o nájomné nehnuteľnosti (pozemku), kde:
nájomcom je: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1,900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948, 
prenajímateľom sú: p. Miloš Šiška a manželka Mária Šišková r. Čentáková, obaja trvalé bytom Hlavná 
64/108, 900 42 Miloslavov (Prenajímateľ 1) a samostatne p. Mária Šišková r. Čentáková, trvalé bytom 
Hlavná 64/108,900 42 Miloslavov (Prenajímateľ 2).
Doba nájmu je stanovená na dobu určitú 60 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
Celkovou výška ročného nájomného: 1,- EUR.
Predmetom nájmu je novovytvorená parcela: KN „C“ č. 178/23 o výmere 661 m2, druh pozemku: ostatné 
plochy (Predmet nájmu 1) a novovytvorená parcela KN „C“ č. 178/24 o výmere 843 m2, druh pozemku: 
ostatné plochy (Predmet nájmu 2).
Novovytvorené parcely vznikli z pôvodných parciel: KN „C“ č. 178/15 o výmere 17.168 m2, druh pozemku: 
orná pôda a KN „C“ č. 178/16 o výmere 17.170 m2, druh pozemku: orná pôda odčlenením geometrickým 
plánom: plánom č. 3/2022 zo dňa 11.03.2022, zhotoviteľa GRA, s.r.o., Kazanská 19, Bratislava, IČO: 
50 745 948 v zastúpení konateľom: Ing. Andrej Révay, autorizačne overený 11.03.2022 Ing. František 
Mego.

prítomní poslanci: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek
za: 6- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., 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., JUDr. Lucia Falbová

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 29

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
v spojení s ustanovením čl. VI bod 6.8 písm. c) VZN obce Miloslavov č. 1/2020 Zásady hospodárenia 
s majetkom obce Miloslavov (ďalej len „VZN č. 1/2020“) súhlasí s dočasným prenechaním majetku obce 
do nájmu nájomcovi, Marcel Medo, narodený 5.7.1974, Wienerova alej 1413, 900 42 Miloslavov na základe 
nájomnej zmluvy. Prenajímateľom je obec Miloslavov, so sídlom obecného úradu Radničné nám. č. 181/1, 
900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948.
Predmetom nájmu je časť pozemku pare. reg. „C“ KN č. 65/11, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 
759 m2 v rozsahu vyznačenom v náčrte žiadosti o nájom.
Jednorazové nájomné je vo výške: 1,- EUR, splatné ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 30

Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
schvaľuje Zmluvu o dielo č. 5/2022 s úspešným uchádzačom verejného obstarávania spol. Fagus SK, 
s.r.o., Hliník nad Hronom 428, 014 01 Bytča, IČO: 36 388 980 ako zhotoviteľ a obcou Miloslavov, Radničné 
nám. č. 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948 ako objednávateľ, ktorej predmetom je záväzok 
zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov“ v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá 
bližšie špecifikuje dielo, za celkovú cenu diela: 1 442 757,64 EUR vrátane DPH.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 31

Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
schvaľuje Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania: spol. MBM Group, a.s., 
Miletičova 1,821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 740 519 ako zhotoviteľ a obec Miloslavov, 
so sídlom Radničné nám. č. 181/1, 900 42 Miloslavov, IČO: 00 304 948 ako objednávateľ, predmetom 
ktorej je zhotovenie diela: „Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica“ v zmysle ponukového rozpočtu 
a harmonogramu prác, ktoré bližšie špecifikujú dielo za celkovú cenu za dielo: 358 320,55 EUR vrátane 
DPH.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 32
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Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
schvaľuje VZN č.1/2021 o určení nového názvu ulice v obci Miloslavov. K návrhu neboli vznesené žiadne 
pripomienky.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 33

Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov v 
zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 
ods. 3 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje všeobecne záväzné 
nariadenie obce Miloslavov č. 2/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky do 1. ročníka Základnej školy Miloslavov. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 34

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
v spojení s ustanovením čl. VI bod 6.8 písm. c) VZN obce Miloslavov č. 1/2020 Zásady hospodárenia 
s majetkom obce Miloslavov súhlasí s dočasným prenechaním majetku obce do nájmu nájomcovi, Dana 
Lišaníková, narodená: 24.9.1968 trvalé bytom Lipový park 406/25, Miloslavov na základe nájomnej 
zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Prenajímateľom je obec Miloslavov, so sídlom obecného úradu Radničné nám. č. 181/1, 900 42 
Miloslavov, IČO: 00 304 948.
Predmetom nájmu je nebytový priestor kultúrneho domu súpisné číslo 243, a to miestnosť o celkovej 
výmere 24,9 m2.
Doba nájmu: 6 mesiacov.
Jednorazové nájomné je vo výške: 1,- EUR, splatné ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy.
Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú prípady, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne 
menší, ak nie zanedbateľný ako samotný prínos z realizácie projektu, v konkrétnom prípade sa jedná 
o pomoc utečencom z UA v dôsledku vyhlásenia vojnového stavu na Ukrajine.
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prítomní poslanci: 5 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek
za: 5- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., 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., JUDr. Lucia Falbová

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 35

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálov schvaľuje 
nového člena Mgr. Andreu Leskovú do Komisie pre školstvo a kultúru.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 36

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní žiadosti žiadateľa: Viera 
Jašurová - Verona, Slnečná 129/45, 900 43 Kalinkovo, IČO 35 436 085 o zľavu z nájmu za prenájom 
budovy so súpisným číslo 1369, postavenej na p.č. 275/17, kú. Miloslavov na základe Zmluvy o nájme zo 
dňa 6.5.2015, súhlasí s poskytnutím zľavy na nájom za obdobie sťaženého užívania od 8.11.2021 do 
18.1.2022 vo výške 50 % z nájmu. Zľava bude poskytnutá na základe Dohody o poskytnutí zľavy 
z budúceho nájomného, ktorú obec uzatvorí s nájomcom. Zľava na nájomnom za 72 dní sťaženého 
obdobia a súčasne aj výška dotácie z MH SR predstavuje sumu 240,- eur. Zľava z budúceho nájmu sa 
poskytne len v prípade, ak bude dotácia schválená zo strany Ministerstva hospodárstva SR.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 37

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
v súlade s ustanovením II. bod 2.4 písm. m) VZN obce Miloslavov č. 1/2020 Zásady hospodárenia 
s majetkom obce Miloslavov:
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súhlasí s odpustením časti dlhu dlžníka: Martin Jankura, narodený 26.07.1978, trvalé bytom 
Muškátová 1624/28, Miloslavov (ďalej len „Dlžník“) v celkovej výške dlhu 250,- EUR + trovy 16,- 
EUR, ktorý mu vznikol nezaplatením pokuty a trov uložených obcou Miloslavov, príslušným 
stavebným úradom rozhodnutím zo dňa 12.01.2022 vedenom v konaní spis. zn. 5206- 
184/2021/KK/priest (ďalej len „Rozhodnutie“); súhlas s odpustením sa vzťahuje na sumu dlhu 
výške 150,- EUR z pokuty uloženej Rozhodnutím (odpúšťaná suma), na zvyšku dlhu titulom 
pokuty vo výške 100,- EUR vrátane dlhu z trov prejednania priestupku vo výške 16,- EUR obecné 
zastupiteľstvo trvá. Celková suma dlhu (znížená pokuta + trovy) po odpustení jeho časti 
predstavuje výšku: 116,- EUR,

- súhlasí so splátkovým kalendárom na zaplatenie dlhu Dlžníka 116,- EUR v splátkach rozdelených 
do 12 kalendárnych mesiacov so sankciou predčasnej splatnosti v prípade omeškania, 
súhlasí s dohodou o uznaní záväzku, čiastočnom odpustení dlhu a splátkovom kalendári.

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

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 38

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
v súlade s ustanovením II. bod 2.4 písm. m) VZN obce Miloslavov č. 1/2020 Zásady hospodárenia 
s majetkom obce Miloslavov:

súhlasí s odpustením časti dlhu dlžníka: Zdenka Jankura, narodená 04.09.1984, trvalé bytom 
Muškátová 1624/28, Miloslavov (ďalej len „Dlžník“) v celkovej výške dlhu 200,- EUR + trovy 16,- 
EUR, ktorý jej vznikol nezaplatením pokuty a trov uložených obcou Miloslavov, príslušným 
stavebným úradom rozhodnutím zo dňa 12.01.2022 vedenom v konaní spis. zn. 5206- 
184/2021/KK/priest (ďalej len „Rozhodnutie“); súhlas s odpustením sa vzťahuje na sumu dlhu 
výške 100,- EUR z pokuty uloženej Rozhodnutím (odpúšťaná suma), na zvyšku dlhu titulom 
pokuty vo výške 100,- EUR vrátane dlhu z trov prejednania priestupku vo výške 16,- EUR obecné 
zastupiteľstvo trvá. Celková suma dlhu (znížená pokuta + trovy) po odpustení jeho časti 
predstavuje výšku: 116,- EUR,
súhlasí so splátkovým kalendárom na zaplatenie dlhu Dlžníka 116,- EUR v splátkach rozdelených 
do 12 kalendárnych mesiacov so sankciou predčasnej splatnosti v prípade omeškania, 
súhlasí s dohodou o uznaní záväzku, čiastočnom odpustení dlhu a splátkovom kalendári.

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

Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č, 39

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov 
v súlade s ustanovením IV. bod 4.4. VZN obce Miloslavov č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom 
obce Miloslavov schvaľuje uzavretie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby uzatvorenej podľa ust. § 
80 písm. I) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a podľa 
ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka medzi obcou Miloslavov, so sídlom obecného úradu Radničné 
nám. č. 181/1, Miloslavov, IČO: 00 304948 (obec) a neverejným poskytovateľom: Ružová záhrada, n.o. so 
sídlom Šafárikova 28, Senec, IČO 42 166 331 (poskytovateľ), predmetom ktorej je bližšia právna úprava 
vzťahov pri zabezpečení poskytovania sociálnych služieb, pri poskytovaní finančného príspevku pri 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného 
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „Zmluva“).
Zmluva nadobudne účinnosť od 01.04.2022. Uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2022.
Účinnosťou Zmluvy sa zrušujú a nahrádzajú akékoľvek a všetky záväzkovo-právne vzťahy platné 
a účinné medzi obcou a poskytovateľom do dňa účinnosti Zmluvy.

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

Uznesenie bolo schválené.

návrhová komisia:

Ing. Tatiana Cabalová, PhD., 

Ing. Martin Majerech

overova>

Ivan Húska

Milan Matušt

starosta obce:
Milan Baďanský
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Príloha č. 1 k uzneseniu č. 22/2022 z OZ 01 zo dňa 29.03.2022 

KONTROLA PLNENIA ÚLOH Z UZNESENÍ Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Číslo
uznesenia

Predmet uznesenia Prijaté Splnené
-ako?

Dátum
splnenia

Nesplnené - 
dôvod

1/2022 Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje:
a. návrhovú komisiu: Milan Matušek
b, určuje overovateľov zápisnice a uznesení: Ing. Tatiana
Cabalová. PhD. Ivan Húska

10.02.2022 Na vedomie

2/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov schvaľuje: 
návrh programu rokovania v znení navrhnutých zmien:

Vypustenie bodu č. 14 - „Použitie rezervného fondu“ 
zaradenie nového bodu č.14 do programu rokovania:
„14. Plán kontrolnej činnosti na 1, polrok 2022".

10.02.2022 Na vedomie

3/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní predložených materiálov berie na vedomie plnenie 
uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a kontrolu plnenia 
úloh zo zápisníc. Tabuľka je neoddeliteľnou prílohou č. 1 
k uzneseniam.

10.02.2022 Zverejnené na web stránke obce 
16.02.2022

4/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní materiálov berie na vedomie:
a) informácia o podielových daniach a financiách k 31.12.2021 

a 7.2.2022
b) informácia o splácaní istín úverov k 31.12.2021
c) informácia o splácaní úrokov k úverom k 31.12.2021
d) informácia o celkovom dlhu obce k 31.12.2021 
informácia o dlhovej službe k 31.12.2021 
informácia o prehľade dlhu obce 2010-2021
e) informácia o prijatých faktúrach od 07.12.2021 do

31.12.2021
f) informácia o prijatých faktúrach od 01.01.2022 do

31.01.2022
g) informácia o použití poplatku za rozvoj k 31.12.2021 
informácia o použití poplatku za rozvoj k 31.01.2022 
informácia o použití poplatku za rozvoj 2018-2021
h) informácia o plnení a čerpaní rozpočtu k 31.12.2021

10.02.2022 Na vedomie

5/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní predložených materiálov berie na vedomie 
ekonomické informácie Základnej školy k 31.12.2021.

10.02.2022 Na vedomie

6/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po 
prerokovaní predložených materiálov berie na vedomie stav 
projektov v znení úprav a zmien po rokovaní KROM dňa 7.2.2022 
v znení uvedenom v zápisnici.

10.02.2022

7/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní predložených materiálov schvaľuje nájomnú zmluvu 
pre nájomcu: investora: C-ON s.r.o., Priekopy 79,821 08
Bratislava, IČO: 35 766 093, predmetom ktorej je dočasný 
prenájom častí nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Miloslavov, prenajímateľa vedených na LV 440, pozemkov registra 
„C“ KN nasledovne:
p.č. 426/75, druh pozemku - Orná pôda o výmere 28 m2; 
p.č. 426/72, druh pozemku - Orná pôda o výmere 9 m2; 
p.č. 426/37, druh pozemku - Orná pôda o výmere 614 m2; 
p.č. 426/60, druh pozemku - Orná pôda o výmere 115 m2; 
p.č. 426/61, druh pozemku - Orná pôda o výmere 80 m2; 
p.č. 426/62, druh pozemku - Orná pôda o výmere 41 m2; 
p.č. 426/63, druh pozemku - Orná pôda o výmere 40 m2; 
p.č. 426/64, druh pozemku - Orná pôda o výmere 42 m2; 
p.č. 426/65, druh pozemku - Orná pôda o výmere 42 m2; 
p.č. 426/66, druh pozemku - Orná pôda o výmere 42 m2; 
p.č. 426/67, druh pozemku - Orná pôda o výmere 42 m2; 
p.č. 426/68, druh pozemku - Orná pôda o výmere 42 m2; 
p.č. 426/69, druh pozemku - Orná pôda o výmere 42 m2; 
katastrálne územie Miloslavov, pre realizáciu stavby 
„MILOSLAVOV CONDOMÍNIUM 33“ za účelom výstavby 
stavebných objektov, menovite: SO 201 - Chodniky a spevnené 
plochy verejné, SO 202 Komunikácia verejná Broskyňová ulica.
Doba nájmu je stanovená na dobu určitú max. 36 mesiacov odo 
dňa účinnosti zmluvy s výškou nálomného 1,00 eur

10.02.2022 Podpísané: 22.2.2022
Web: 22.2.2022
Zaplatené 1,- EUR

8/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní predložených materiálov schvaľuje nájomnú zmluvu

10.02.2022 Podpísané: 22.2.2022
Web: 22.2.2022



pre nájomcu: investora: C-ON s.r.o., Priekopy 79,821 08
Bratislava, IČO: 35 766 093, predmetom ktorej je dočasný 
prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Miloslavov, prenajímateľa vedených na LV 440 pozemkov registra 
„C“ KN nasledovne:
p. č. 426/75 , druh pozemku - Orná pôda o výmere 28 m2; 
p. č. 120, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a o výmere
1 555 m2;
p. č. 426/37, druh pozemku - Orná pôda o výmere 614 m2; 
katastrálne územie Miloslavov, pre realizáciu stavby 
.MILOSLAVOV CONDOMlNIUM 33“ za účelom výstavby 
stavebných objektov, menovite SO 301.1 Rozšírenie verejného 
vodovodu a SO 301.2 Rozšírenie verejnej kanalizácie. Doba 
nájmu je stanovená na dobu určitú max. 36 mesiacov odo dňa 
účinnosti zmluvy s výškou nájomného 1,00 eur.

Zaplatené 1,. EUR

9/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní predložených materiálov schvaľuje nájomnú zmluvu 
pre nájomcu: investora: LEMONS s.r.o., Lietavská 3066/10, 851 06 
Bratislava, IČO: 53152590, predmetom ktorej je dočasný prenájom 
časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov, 
prenajímateľa vedených na LV 440 a LV 1780 pozemkov registra 
„C" KN nasledovne:
- p.č. 436/1, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a 

o výmere 13 109 m2 , zapísanom na LV č. 440:
- p.č. 480/5, druh pozemku - Zastavaná plocha a nádvorie a 

o výmere 7 360 m2 , zapísanom na LV č. 1780
katastrálne územie Miloslavov, pre realizáciu stavby .Miloslavov 
Housing" za účelom výstavby inžinierskych sieti, menovite:
Elektrická NN prípojka a plynová STL prípojka. Doba nájmu je 
stanovená na dobu určitú max. 36 mesiacov odo dňa účinnosti 
zmluvy s výškou nájomného 1,00 eur

10.02.2022 Podpísaná: 21.02.2022
Zverejnená: 22.02.2022
Úhrada: 1,- EURO

10/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní predložených materiálov schvaľuje nájomnú zmluvu 
pre stavebníka - nájomcu: Jana Valašiková, Lipnická 290/37,900
42 Dunajská Lužná, predmetom ktorej je dočasný prenájom časti 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov, 
prenajímateľa evidovanej na LV 440, a to pozemku parcely reg. „C“ 
KN číslo 410, druh pozemku - Zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2 761 m2 katastrálne územie Miloslavov, pre realizáciu 
stavby „Novostavba rodinný dom" za účelom napojenia stavby 
a dobudovania elektrickej prípojky NN. Doba nájmu je stanovená 
na dobu určitú max. 36 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 
s výškou nájomného 1,00 eur.

10.02.2022 Podpísané: 23.2.2022
Web: 23.2.2022
Zaplatené 1,-eur

11/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní predložených materiálov schvaľuje vystavenie 
záväznej objednávky na činnosť stavebného dozoru Ing. Karola 
Hollého, autorizovaného stavebného inžiniera, autorizácia A1*4745 
v celkovej výške 8 294,40 EUR vr. DPH, pri realizácii stavby 
„Rekonštrukcia Lesnej ulice“ a súhlasí s použitím prostriedkov 
rozpočtu obce Miloslavov v celkovej výške 8 294,40 EUR vrátane 
DPH na úhradu služby stavebného dozoru.

10.02.2022 Vystavená objednávka: 25.02.2022

12/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní materiálov schvaľuje uzavretie zmluvy o spolupráci 
a finančných príspevkoch na Rekonštrukciu Lesnej ulice 
a priľahlých spevnených povrchov so záujemcom o spoluprácu:

a) spoločnosť SOWA solution s.r.o., Ďumbierska
13585/3D, 821 01 Bratislava, IČO: 53 689 101 v zast. 
Juraj Michalko, konateľ;

b) Veľkosť príspevku je určená podielom záujemcom 
riešeného územia k celkovej ploche RZ 9 a 10

SOWA solution s.r.o, veľkosť podielu záujemcu SOWA solution, 
s.r.o. predstavuje: 0,41%, čomu zodpovedá celkovo suma: 1.230,- 
EUR;

C) Príspevok je splatný v dvoch splátkach, prvá splátka 
predstavuje 80% zo sumy podľa písm. b), ktorá je 
splatná v 7 dňovej lehote splatnosti faktúry vystavenej
na základe písomnej dohody o spolupráci, druhá

1002.2022 Podpísaná: 22.02.2022
Zverejnená: 25.02.2022
Úhrada: 09.03.2022 
-1.469,11-EURO



splátka bude vypočítaná ako doplatok do podielu zo 
skutočnej, vvsúťaženei cenv diela.

13/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po 
prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje spôsob prenechania 
majetku obce Miloslavov do nájmu z dôvodov osobitného zreteľa 
podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 
majetku obci a podľa čl. VI VZN č. 1/2020. a to do dočasného 
nájmu nájomcovi: SOWA solution s.r.o., Ďumbierska 13585/3D.
821 01 Bratislava, IČO: 53 689 101. Predmetom nájmu je časť 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Miloslavov, Radničné 
námestie 181/1,900 42 Miloslavov, prenajímateľa: pozemok pare. 
reg. „C“ KN č. 436/2, druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, 
o výmere 4 410 m2 , zapísanom na LV č. 440, katastrálne územie 
Miloslavov, za účelom výstavby stavebného objektu, 
menovite: Elektrická NN prípojka, a to výlučne v rozsahu 
nevyhnutnom pre realizáciu predmetných inžinierskych sieti.
Doba nájmu je stanovená na dobu určitú max. 36 mesiacov odo 
dňa účinnosti zmluvy s výškou nájomného 1,00 eur.
Obec postupuje pri dočasnom prenechaní Predmetu nájmu do 
užívania Nájomcovi v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR o majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle 
ustanovení čl. 6 VZN č. 1/2020 v platnom znení, v zmysle ktorých 
sa jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do 
dočasného užívania v dôsledku existencie dôvodov hodných 
osobitného zreteľa. Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa v súlade 
s citovaným zákonným ustanovením je podpora obce Miloslavov 
realizovať investičné projekty verejnoprospešného charakteru na 
území obce, pri ktorých ekonomický záujem obce je podstatne 
menší, ak nie zanedbateľný ako samotný prínos investičného 
projektu.
Investičný projekt Nájomcu „Dva rodinné domy(dvojdom)" je 
projektom realizovaným vo verejnom záujme z pohľadu budovania
technickej vybaveností v obci Miloslavov,

10.02.2022 Zámer zverejnený na webe obce: 
22.03.2022 na 15 dní

14/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po 
prerokovaní predloženého materiálu schvaľuje spôsob prenechania 
majetku obce Miloslavov do nájmu z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa podľa ust, § 9a ods, 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, a to do dočasného nájmu stavebníkovi: Marcel 
Medo, Wienerova alej 1413,900 42 Miloslavov, nájomca.
Predmetom nájmu je časť pozemku vo vlastníctve obce Miloslavov, 
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov, prenajímateľa: pare. 
č. 65/11, katastrálne územie Miloslavov, za účelom výstavby 
stavebného objektu, menovite: elektrická prípojka NN a spevnenie 
cestného telesa. Doba nájmu je stanovená na dobu určitú max. 36 
mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy s výškou nájomného 1,00 - 
eur. Rozsah nájmu: výlučne pre účely realizácie elektrickej káblovej 
prípojky NN a stavebných prác súvisiacich so spevnením cestného 
telesa - formou navážky betónovej drte.

Obec postupuje pri dočasnom prenechaní Predmetu nájmu do 
užívania Nájomcovi v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 
ustanovení čl. 6 VZN č. 1/2020 v platnom znení, v zmysle ktorých 
sa jedná o dočasné prenechanie nehnuteľného majetku do 
dočasného užívania v dôsledku existencie dôvodov hodných 
osobitného zreteľa. Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa v súlade 
s citovaným zákonným ustanovením je podpora osídľovania 
územia obce Miloslavov formou realizácie domovej výstavby - 
obydlia budúcich obyvateľov obce s možnosťou napojenia sa na 
existujúce rozvodné siete; v uvedených prípadoch je ekonomický 
záujem obce podstatne menší, ak nie zanedbateľný ako samotný 
prinos podpory bývania obyvateľov Miloslavova. Jedná sa 
o napojenie rodinných domov na p. č. 60/3 a 65/7 na skriňu SR č.5 
nachádzajúcou sa pri komunikácii pare. č. 65/11.

10.02.2022 Zámer zverejnený na webe obce: 
25.02.2022 na 15 dni

15/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov po prerokovaní 
predložených materiálov schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce na obdobie od 01.01.2022 do
30.06.2022.

10.02.2022

16/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí

berie na vedomie informáciu o príprave projektu 
.Bezpečný Miloslavov“ a

10.02.2022



volí pracovnú skupinu pre tento projekt v zložení: 
Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ivan Húska. Milan 
Matušek, Mgr. Martin Sitiar, JUDr. Peter Mikula, 
PaeDr.Alena Jančeková, 0c. Monika 
Neupauerová, Bc. Ladislav Bučik, plk. JUDr. 
Radoslav Smolko, MUDr. Peter Lipovský.

17/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po 
prerokovaní schvaľuje objednávku na nákup interiérového 
vybavenia z firmy INSGRAF s.r.o, Kráľovská ulica 8/824,927 01
Šaľa, IČO: 47078839 vo výške do 16 500,00 EUR vr. DPH 
a súhlasí s použitím prostriedkov rozpočtu obce Miloslavov 
v celkovej výške 16.500,- EUR vr. DPH na úhradu kúpnej ceny.

10.02.2022

18/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po 
prerokovaní predložených materiálov v súlade s ustanovením 
článku 2 bo 2.4. písm. d) VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia 
s majetkom obce Miloslavov schvaľuje Darovaciu zmluvu na 
nákladné vozidlo Citroen Berlingo medzi Obcou Miloslavov 
a Milanom Matušekom, trvalé bytom Žihľavová ulica 527/7, 900 42 
Miloslavov na účely plnenia úloh hospodárskej správy.

10,02.2022 Na vedomie
Zverejnené na webe obce
Dátum uzavretia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 12.01.2022
Dátum účinnosti:13.01.2022

23.02.2022

19/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po 
prerokovaní predložených materiálov berie na vedomie vyúčtovanie 
OZ OMAPO - sociálny taxík za II. polrok 2021 a komplet rok 2021.

10.02.2022 Na vedomie

JUDr. Mário Vane, LL.M.

Hlavný kontrolór obce Miloslavov


