
Zápisnica
z 25,zasadnutia Komisie pre rozvoj obce (KROM), ktoré sa konalo dňa 27.06.2022 o 19:00 hod. 

v zasadačke OÚ

Prítomní:
Členovia KROM: íng. Jarmila Grujbárová, Ing. Pavol Karaba, Ing. Renáta Bačová, LLM., Mária Boháčová, Mgr. 
Vladimír Vrana, Bc.Ladislav Bučík
Ospravedlnení: Mgr. Milada Kováčova, Mgr. Martin Majerech, Ing. Silvia Rajčányiová, JUDr. Ondrej Kubík, 
Hostia: Milan Badanský, starosta, Mgr. Marek Michlík, prednosta OU, Mgr. Martin Sitiar, vedúci hosp.správy 
Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov na prerokovanie OZ dňa 16.6.2022

- záverečný účet obce za rok 2021
- rozpočtové opatrenie č. 1/2022
- zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr.Soňa Gašková
- rámcová zmluva o poskytovaní služieb VO - Enteris H, s.r.o.
- dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny - Energie2, a.s.
- kúpna zmluva na obstaranie majetku obce - časť pozemku parc.č. 221/7 (pri ZŠ)
- verejné obstarávanie - autobusová zastávka
- verejné obstarávanie - Čerešňová ulica
- verejné obstarávanie - likvidácia BRKO
- zámer realizácie časti komunikácie - Južná ulica

3. Rôzne
4. Záver

K bodu 1.
Zasadnutie komisie viedla predsedníčka komisie Ing. Grujbárová, ktorá prítomných privítala a otvorila zasadnutie 
komisie. Z celkového počtu členov 11 sú prítomní 6 členovia a komisia je uznášaniaschopná. Prítomní členovia 
KROM sa dohodli, že prerokujú body podľa navrhnutého programu.

K bodu 2.
Materiály k pripravovanému OZ

a) záverečný účet obce za rok 2021 - formálne chyby a preklepy sa priamo dodiskutujú s úradom 
Záverečný účet obsahuje:

• Použitie prebytku hospodárenia za rok 2021
• Tvorbu a použitie rezervného a sociálneho fondu
• Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom
• Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2021
• Prehľad o stave a vývoj dlhu k 31.12.2021 (záväzky a pohľadávky)

Záverečný účet bol vyvesený na verejnej tabuli obce dňa 9.6.2022 a neprišli k nemu žiadne pripomienky verejnosti. 
Správa audítora o overení účtovnej závierky Obce Miloslavov za rok 2021 ( spoločnosť EKORDA, s.r.o. ) 
konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Hlavný kontrolór takisto 
doručil svoje stanovisko, ktorým navrhuje schváliť záverečný účet a účtovnú závierku bez výhrad. Prebytok vo 
výške 187 tis. EUR bude preúčtovaný na účet rezervného fondu.
Krom odporúča OZ schváliť hospodárenie a záverečný účet bez výhrad.

b) rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Rozpočtové opatrenie č.j/2022 sa týka úpravy príjmovej a výdavkovej časti o aktualizovanú výšku transferu zo 
štátneho rozpočtu pre ZŠ Miloslavov: o 45 979,00 EUR. KROM odporúča OZ zobrať na vedomie.

c) zmluva o poskytovaní právnych služieb - JUDr.Soňa Gašková
Obec spolupracuje od 01. marca 2020 s advokátom: JUDr. Soňa Gašková, zmluva končí 30.6.2022. Návrh novej 
zmluvy predstavuje návrh spolupráce v rozsahu, ktorý vychádza z kalkulácie skutočne poskytnutých služieb
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právnej pomoci v minulom období, Služba právnej pomoci sa počíta v rozsahu skutočnej vykonanej služby 
v rozsahu 15/30/45/60 minút. Predložená ponuka v rozsahu 70 hodín služieb právnej pomoci za jeden (1) 
kalendárny mesiac zodpovedá navrhnutej celkovej odmene 3.500,- EUR/mesiac (bez DPH, advokát nie je platcom 
DPH), čo prestavuje 50,-EUR/hodina. KROM vyhodnocuje doterajšiu spoluprácu s advokátkou za zmysluplnú, 
zvýšila sa úroveň predkladaných materiálov na OZ, zamestnanci obce môžu konzultovať svoje postupy a pod. 
KROM odporúča návrh zmluvy schváliť.

d) rámcová zmluva o poskytovaní služieb VO - Enteris H, s.r.o. - rozsah 10.000,00 EUR resp. trvanie 12 
mesiacov - KROm odporúča OZ schváliť

e) dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny - Energie2, a,s. - členovia KROM diskutovali
o možných postupoch a vyjadrili svoj rezervovaný postoj k návrhu Energie, a.s. na zahrnutie nového poplatku do 
ceny EE.. Po zvážení rizík z možnej výpovede zmluvy a najmä z dôvodu, že momentálny vývoj na burze 
z hľadiska ceny EE ide veľmi nepriaznivým smerom, cena osciluje okolo 250 eur /MWh - čiže aj po podpise 
dodatku je cena pre obec výhodnejšia, ako keby zmluva bola vypovedaná, resp. keby ju dodávateľ ukončil 
a musel by sa robiť nový výber dodávateľa, nakoniec KROM dospela k záveru, že odporúča OZ schváliť 
predmetný dodatok;

f) kúpna zmluva na obstaranie majetku obce - časť pozemku parc.č. 221/7 (pri ZŠ) - ide o 18 m2 na 
zabezpečenie odstupu existujúceho pavilóny od hranice pozemku - KROM odporúča schváliť;

g) verejné obstarávanie - autobusová zastávka SAD Hlavná ul. pri ZŠ - nevyhnutné k dokončeniu 
pavilónu a ďalších komunikácií, dôležité aj z hľadiska bezpečnosti dopravy v obci - KROM odporúča OZ 
schváliť navrhovaný postup;

h) verejné obstarávanie - rekonštrukcia Čerešňovej ulice II. etapa - dĺžka cca 120m, šírka 6m, vr. 
križovatky Južná - Čerešňová, KROM odporúča schváliť navrhovaný postup;

i) zámer realizácie časti Južná ul. - po diskusii dospela komisia k záveru, že je potrebné niektoré 
technické detaily dokonzultovať so stavebným úradom a až potom rozhodnúť o postupe vo veci - KROM 
navrhuje vypustiť tento bod z programu zasadnutia OZ;

j) verejné obstarávanie - likvidácia BRKO - zmluvy s Fidelity končí koncom augusta, je potrebné pripraviť 
nové VO na dodávateľa tejto služby - ide o nadlimitnú zákazku na obdobie 4 rokov, predložený je aj 
návrh zmluvy do VO a podmienky VO - KROM odporúča OZ schváliť navrhovaný postup a výber 
obstarávateľa.

K bodu 5
Rôzne:
KROM sa dohodla na garantovi koordinácie ďalšieho postupu pri realizácii cyklotrás v obci; Ing. Pavol Karaba. 
Garant pripraví postupnosť krokov. Je potrebné preveriť aj možnosti zapojenia sa do aktuálnej výzvy na cyklotrasy. 
Starosta informoval, že po dokončení pavilónu ZŠ bude zrejme ZDIS robiť prekládku - resp. novú trafostanicu, 
dotaz - je možné ju umiestniť v parku pri Parkovej ul - KROM - je to možné, treba predložiť konkrétny návrh.

Predsedníčka KROM poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila

Miloslavov 27.06.2022
Ing. Jarmila Grujbárová, 

predsedníčka KROM
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