
Zápisnica

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov po voľbách v roku 2022 
konaného dňa 08.12.2022 o 17.30 hodine

Prítomní:
Milan Baďanský, starosta obce
ing. Marek Michlík, prednosta obecného úradu
Poslanci: Mgr. Martina Antalíková, ing. Tatiana Cabaiová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 

Neprítomný/í, á/: Ing. Andrej Karpinský .

Ďalší prítomný/í, á/: JUDr. Mário Vane, LL.M, hlavný kontrolór

Verejnosť: podľa PL

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
4. Ekonomické informácie - Základná škola Miloslavov;
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023;
6. Plán verejného obstarávania na rok 2023;
7. Projekty a projektové zámery obce;
8. Zmluva o dielo na stavbu „Novostavba Elokovaného pracoviska k plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ 

Miloslavov“ na Orgovánovej ulici s víťazom verejného obstarávania;
9. Zmluva na činnosť stavebného dozoru pre stavbu „Novostavba Elokovaného pracoviska k plneorganizovanej 

škole ZŠ a MŠ Miloslavov“ na Orgovánovej ulici;
10. Zmluva o dielo na stavbu „Rekonštrukcia Čerešňová ulica“ s víťazom verejného obstarávania;
11. Schválenie rekonštrukcie časti chodníka na Lesnej ulici po realizácii prekládky vzdušného vedenia

spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.; *
12. Zámer podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy pre projekt „Dostavba pavilónu ZŠ 

Miloslavov“;
13. Zmluva o poskytnutí poradenských služieb so spoločnosťou EUFC SK s.r.o. pre účely žiadosti o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov“;
14. Zámer realizácie verejného obstarávania na spracovateľa projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu 

pre stavbu „Obnova historickej budovy Komunitného centra v Miloslavove“;
15. Žiadosť o poskytnutie Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny vyhlásenú Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR - výstavba detského ihriska;

16. Nájomná zmluva pre umiestnenie “Z-boxu“ na parcele reg. „C" KN č. 355/1 medzi prenajímateľom Obec 
Miloslavov a nájomcom Packeta Slovakia s.r.o.

17. Nájomná zmluva o nájme obecného bytu č. 3 v bytovom dome s. č. 999 v obci Miloslavov medzi nájomcom 
Nikola Havlíková a prenajímateľom Obec Miloslavov.

18. Schválenie faktúry za nákup Kombinovaného robota Robot Coupe od firmy A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 10, 
974 11 Banská Bystrica pre účely školskej jedálne pri MŠ Miloslavov;

19. Návrh na použitie rezervného fondu;

20. Voľba členov Komisie pre rozvoj obce;
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21. Voľba členov Komisie pre školstvo;

22. Voľba členov Komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity;

23. Interpelácie poslancov;

24. Rôzne;

25. Diskusia od 18.00 hod. do 18.30 hod.;

26. Záver;

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

Rokovanie OZ otvoril Milan Bad’anský, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných a konštatoval, že sú 
prítomní 7 poslanci a OZ je uznášania schopné. Starosta navrhol zloženie návrhovej komisie:

Návrhová komisia: Ing. Šimon Lukáčik, Milan Matušek

Uznesenie č. 15

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing, Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
nepritomný/á.í, ý/: 2 - Ing. Andrej Karpinský, Ing.Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

Starosta obce určil overovateľov zápisnice a uznesení: Ing.Tatiana Cabalová, PhD., Ivan Húska 

a určil zapisovateľku: Ing. Jarmila Grujbárová

Starosta požiadal prítomných poslancov o prípadné návrhy na doplnenie alebo zmenu programu OZ oproti zneniu, 
ako bol predložený poslancom a zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli.
Poslankyňa J. Grujbárová navrhla vypustenie bodov č. 5 a 10 zo zverejneného návrhu programu zasadnutia 
OZ z týchto dôvodov:

■ Bod č. 5 "Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023" - po pripomienke hlavného kontrolóra ho nie je 
možné dňa 08.12.2022 prerokovať, pretože návrh plánu bol zverejnený dňa 25.11.2022 a nebola by 
dodržaná 15 dňová lehota nepretržitého zverejnenia pred jeho prerokovaním. V dnešný deň - deň 
rokovania obecného zastupiteľstva bude návrh plánu zverejnený iba 14 dní. Prerokovanie tohto boduje 
presunuté na nasledujúce rokovanie OZ dňa 16,12.2022.

■ Bod č. 10 „Zmluva o dielo na stavbu „Rekonštrukcia Čerešňová ulica“ s víťazom verejného 
obstarávania" - je potrebné stiahnuť z rokovania OZ z dôvodu, že dňa 6.12.2022 bolo verejné 
obstarávanie (VO) po konzultácii s verejným obstarávateľom zrušené, pretože účastníci VO v cenových 
ponukách zmenili skladbu naceňovaných položiek, čim nebolo možné ponuky objektívne porovnať
a vyhodnotiť. VO bude potrebné vyhlásiť nanovo po technickej revízii zadania.

Súčasne navrhla zaradenie týchto nových bodov do programu:
- Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 8093225638 zo dňa 19.12.2018 medzi poisťovateľom: ČSOB 

Poisťovňa, a.s. a poistníkom, Obec Miloslavov ■ dňa 7.12.2022 bol Obecnému úradu doručený návrh 
dodatku k poistnej zmluve vo veci poistenia budov a objektov obce. Po posúdení bolo zistené, že2



dokument podlieha schváleniu OZ, preto sa predkladá na toto rokovanie OZ, keďže po podpise zmluvy 
je potrebné uhradiť poistné ešte v tomto kalendárnom roku.
Voľba členov Komisie pre sociálne veci - na základe doručeného návrhu poslanca p. Ivana Húsku.

Uznesenie č. 16/A

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 7 - Mgr, Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Andrej Karpinský, Ing.Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

Body navrhovaného programu rokovania OZsa prečíslujú v zmysle navrhovaných zmien a doplnenia. Obecnému 
zastupiteľstvu bol predložený na schválenie program zasadnutia v znení zmeny prijatej uznesením č. 16/A.

Uznesenie č. 16/B

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing, Šimon Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
nepritomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Andrej Karpinský, Ing.Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;
4. Ekonomické informácie - Základná škola Miloslavov;
5. Plán verejného obstarávania na rok 2023;
6. Projekty a projektové zámery obce;
7. Zmluva o dielo na stavbu „Novostavba Elokovaného pracoviska k plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ 

Miloslavov“ na Orgovánovej ulici s víťazom verejného obstarávania;
8. Zmluva na činnosť stavebného dozoru pre stavbu „Novostavba Elokovaného pracoviska k plneorganizovanej 

škole ZŠ a MŠ Miloslavov" na Orgovánovej ulici;
9. Schválenie rekonštrukcie časti chodníka na Lesnej ulici po realizácii prekládky vzdušného vedenia

spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.; v
10. Zámer podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy pre projekt „Dostavba pavilónu ZŠ 

Miloslavov“;
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11. Zmluva o poskytnutí poradenských služieb so spoločnosťou EUFC SK s.r.o. pre účely žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov";

12. Zámer realizácie verejného obstarávania na spracovateľa projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu 
pre stavbu „Obnova historickej budovy Komunitného centra v Miloslavove“;

13. Žiadosť o poskytnutie Dotácie na podporu plnenia funkcii rodiny vyhlásenú Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR - výstavba detského ihriska;

14. Nájomná zmluva pre umiestnenie "Z-boxu“ na parcele reg. „C" KN č. 355/1 medzi prenajímateľom Obec 
Miloslavov a nájomcom Packeta Slovakia s.r.o.

15. Nájomná zmluva o nájme obecného bytu č. 3 v bytovom dome s. č. 999 v obci Miloslavov medzi nájomcom 
Nikola Havlíková a prenajímateľom Obec Miloslavov.

16. Schválenie faktúry za nákup Kombinovaného robota Robot Coupe od firmy A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 10, 
974 11 Banská Bystrica pre účely školskej jedálne pri MŠ Miloslavov;

17. Návrh na použitie rezervného fondu;

18. Voľba členov Komisie pre rozvoj obce;

19. Voľba členov Komisie pre školstvo;

20. Voľba členov Komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity;

21. Voľba členov Komisie pre sociálne veci;
22. Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 8093225638 zo dňa 19.12.2018 medzi poisťovateľom: ČSOB Poisťovňa, 

a.s. a poistníkom, Obec Miloslavov vo veci poistenia budov a objektov obce;

23. Interpelácie poslancov;

24. Rôzne;

25. Diskusia od 18.00 hod. do 18.30 hod.;

26. Záver;

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;

Kontrolu plnenia uznesení a úloh vykonal hlavný kontrolór obce, ktorý informoval OZ o stave plnenia. Uviedol, že 
ku dnu konania OZ je väčšina úloh splnená, resp. sa na nich ešte pracuje. Uviedol, že sa skontaktuje s predsedami 
nových komisií OZ, aby sa dohodol systém práce a kontroly úloh jednotlivých komisií a obecného úradu.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 17

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Andrej Karpinský, Ing.Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;

J. Grujbárová informovala o ekonomických a finančných ukazovateľoch obce k 30.11.2022. Príjem obce z 
podielových daní bol k tomuto dátumu vo výške 1 684,5 tis. EUR, čo je 102,2 % plnenie, pričom obec očakáva 
ešte príjem podielových daní za mesiac december. Na účtoch obce je reálne 927,4 tis EUR, pretože v uplynulých 
dňoch sa hradila faktúra za výstavbu školského pavilónu vo výške 1 321,3 tis. EUR z poplatku za rozvoj a 200 tis. 
z účelovej dotácie na tento účel. Dlh obce je vo výške 273,4 tis. EIR, čo predstavuje 5,74 % k bežným príjmom ( 
max. hranica zadíženia je 60 %), dlhová služba k 30.11.2022 je vo výške 2,41 % (maximum je 25 %), ukazovateľ 
vyjadruje pomer splátok istiny a úrokov k bežným príjmom. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2022 - Príjmy vo 
výške 5 773,5 tis. EUR, výdavky 3 024,8 tis. EUR - stav nezohľadňuje zapojenie rozpočtu na úhradu investície 
za školský pavilón.
Z hľadiska stavu výberu daní z nehnuteľností - predpis bol 318 tis. EUR, uhradené 231 tis. EUR, nedoplatky sú 
vo výše 87 tis. EUR. Stav výberu poplatku za rozvoj za roky 2021 a 2022 - rozhodnutia sú vystavené na sumu 
2 269 tis. EUR, uhradených k 30.11,2022 bolo 1 576 tis. EUR, nedoplatok je vo výške 693 tis. EUR. Apelovala 
na starostu a prednostu, aby prijali opatrenia na zlepšenie výberu daní a poplatkov, vr. vymáhania.

Starosta informoval o spôsobe vymáhania zo strany obce, prednosta úradu dostal úlohu venovať sa intenzívne 
jednotlivými položkám.

Rozprava:

1 .Húska si tiež všimol nedoplatky z poplatku za rozvoj a daní a tiež chce apelovať na dôslednejší výber zo strany 
obce,

Hlavný kontrolór uviedol, že úrad dostal podnet občana na prešetrenie postupu úradu z hľadiska efektívnosti 
práce referátu daní a poplatkov - momentálne sa posudzuje charakter tohto podania, v prípade, že sa posúdi 
ako sťažnosť, prešetrí sa v zmysle zákona o sťažnostiach.

Uviedol, že z hľadiska posudzovania finančného zdravia obcí je naša obec na jednom z popredných miestach 
v rámci Seneckého okresu - hodnotenie 5,8 zo 6 bodov.

Uznesenie č. 18

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Milan Matušek, Mgr, Tomáš Mikulec

za: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Andrej Karpinský, Ing.Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4. Ekonomické informácie ■ Základná škola Miloslavov;
Základná škola mala k 31.10.2022 príjmy vo výške 1 248 tis. EUR a výdavky vo výške 968 tis, EUR. Stav 
finančných prostriedkov na bežnom účte školy: 284 tis. EUR. Poslanci obdržali aj prehľad položkovitého čerpania 
rozpočtu ZS k 31.10.2022 a takisto prehľad faktúr za rok 2022 do data.
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Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 19

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Milan Matušek, Mgr, Tomáš Mikulec

za: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 2 - Ing. Andrej Karpinský, Ing.Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5. Plán verejného obstarávania na rok 2023;

Obec Miloslavov v súlade so Smernicou obce č. 10/2022, ktorá upravuje postupy a procesy pri zadávaní zákaziek 
podľa zákona č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní spracovala tento dokument, ktorý obsahuje predpokladané 
nákupy tovarov, služieb a stavebných prác v roku 2023. Podkladom boli projekty a projektové zámery a návrh 
rozpočtu obce na rok 2023, vr. kontroly zmlúv, ktorých platnosť končí v roku 2023. Účelom vypracovania plánu je 
zníženie administratívnej záťaže pri zostavovaní a schvaľovaní zámerov VO, ktoré schvaľuje OZ a tiež urýchlenie 
celého procesu VO.
Tovary

Skupina tovarov Názov tovaru a popis Požadované množstvo Predpokladaná 
cena bez DPH

Zariadenie výdajne 
stravy MŠ
Orgovánová

Podľa VV, kt. je súčasťou 
rozpočtu stavby MŠ
Orgovánová

1 miestnosť s príslušenstvom 10 000

Materiálne vybavenie 
triedy MŠ
Orgovánová

Podľa rozpočtu projektu 
v žiadosti o NFP

4 triedy 33 000

Hracie prvky detské 
ihrisko Grant - 
MPSV a R SR

Hracie prvky z agátového 
dreva - loď, pieskovisko, 
lanová dráha, hojdačky
Kovové točiace sa koleso

1 ihrisko 50 000

Hracie prvky RSC Hojdačka, domček so 
žmýkačkou

1 ihrisko 30 000

Hracie prvky ZOR Hojdačka, žmýkačka 1 ihrisko 20 000

Služby

Skupina služieb Názov a charakteristika 
služby

Požadovaný rozsah Predpokladaná cena bez 
DPH

Telocvičňa 
výber zhotoviteľa

Verejné obstarávanie Zmluva o dielo 5 000

ZOR Bufet Verejné obstarávanie Zmluva o dielo 2 000
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Stavebné práce

Názov stavebných prác Popis Plánovaný rozsah Predpokladaná cena bez
DPH

Autobusová zastávka
Hlavná ulica

Preloženie a úprava okolia 1 autobusová zastávka 30 000

Parkovanie Lipový park 
+ spevnené plochy

Výstavba 25 park. miest 90 000

ZOR Miloslavov Výstavba bufetu a terasy 1 budova s terasou 60 000

Priechody pre chodcov Realizácia, výstavba 3 ks 3 kusy prechodov 
v rámci obci

45000

Chodník Lipový park - Billa Výstavba chodníka v dosahu 
cesty tretej triedy

Úsek dĺžky cca 250m 80 000

Zastávka SAD kruhový 
objazd

Umiestnenie zastávk novej Dĺžka zastávky cca 200
m

60 000

Zvonica prekládka Zvonica umiestnenie do parku 
na Sadovej ulici

Plocha cca 3,1 m2 15 000

Platné rámcové zmluvy

Názov platnej zmluvy Predmet plnenia Koniec platnosti
Márius Pedersen Odvoz odpadu 31.08.2023
Energia 2 Odber el. energie Jún 2023
Poskytovanie služieb GPS GPS Neurčitá
Zmluva o poskytovaní odborných 
služieb v oblasti VO

Konzultačné a poradenské služby

Rozprava:

J.Grujbárová uviedla, že do plánu sa dali VO na projekty, ktorých realizácia sa predpokladá v roku 2023, aby sa 

už OZ nemuselo zaoberať so zámermi a schvaľovať ich.

T.Mikulec - ako sme na tom s cyklochod n íkm i - starosta a I n g .Grujbárová uviedli, že najviac problémov je 

s dosiahnutím súhlasu majiteľov pozemkov - minulý rok na tom stroskotali rokovania ohľadom prepojenia 

miestnych častí, obec bude hľadať ďalšie možnosti. Zadný chodník naráža na územný plán - kde nie je zahrnutý 

a SPF podmieňuje svoj súhlas s použitím pozemku na tento účel.

I.Húska - ako je to so stretnutím starostov ohľadom cyklochodníkov - starosta uviedol, že momentálne obce 

ledva stíhajú záverečné potrebné dokumenty a detto aj BSK, takže do konca roku neočakáva posun v tejto veci. 

Hlavný kontrolór uviedol, že dôvod pre plán VO je aj to, že v rámci výziev sú momentálne veľmi krátke terminy, 

takže aj z tohto dôvodu je to dôležité.

Uznesenie č. 20

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 7- Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
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proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,!, ý/: 2 - Ing. Andrej Karpinský, Ing.Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 6. Projekty a projektové zámery obce:

Starosta obce a predsedníčka KROM J.Grujbárová uviedli stav projektov obce aktualizovaný k 08.12.2022:

Infraštruktura, doprava, cesty, 
parkoviska, chodníky

Ä

Rekonštrukcia Lesná ulica Prekládka elektrického vedenia ZS Dis realizuje od 10/2022
VNK, trafostanica - SP právoplatné
NNK Lesná - SP právoplatné

Prípojky k RD, 15 odberateľov - 
Lesná ulica
2 odberatelia - Hlavná ulica

ZS Dis - Realizácia súbežne s 
prekládkou elektrického vedenia - v 
realizácii

Prekládka verejného osvetlenia Územné rozhodnutie - právoplatné 
Prebieha stavebné konanie a proces 
verejného obstarávania

Rekonštrukcia komunikácie Spoluúčasť investorov RZ .
Stavebné povolenie . právoplatné 
19.01,2021. / ;
Verejné obstarávanie na výber 
zhotoviteľa stavby - PD a výkaz výmer 
doplnený o5 ks spomaľovačov, 
obrubníky vozovky na oboch stranách 
a rekonštrukciu existujúceho chodníka, 
Prebieha . proces •: opakovaného 
verejného obstarávania - 10.1.2023 sa 
budú vyhodnocovať ponuky ... ,

BVS - rekonštrukcia kanálových 
vpustí

5 vpustí je čiastočne súčasťou cestného 
telesa, rekonštrukciu bude realizovať 
obec, BVS bude súčinná v dodaní 
materiálu a technického postupu

ST, a.s. preložka
telekomunikačných káblov

Slovák Telekom - prekládka optických 
káblov ukončená 10/2022. Žiadosť o 
odstránenie stĺpov v procese

Rozšírenie križovatky
Hlavná/Lesná

Súčasť projektu rekonštrukcie
komunikácie Lesná ul.

Vytýčenie všetkých existujúcich 
sietí

Zrealizované

Prechody pre chodcov MIL - pri materskej škole
AD - Hviezdos lávová ulica Vytýčenie zrealizované - oslovený 

projektant, zrealizovaná obhliadka: ■
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AD - Hlavná pri vjazde na 
železničnú ulicu
MIL - v zákrute pri zrkadle + 
úprava chodníka
Centrálna/Veterná

SPF vydal súhlas k umiestneniu stavby, 
uzemrié konanie pokračuje

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

v AD
Územné konanie - Právoplatné UR 
02.07.2021, stavebné konanie prebieha, 
realizácia po ukončení stavby pavilónu
ZŠ ú ’ .

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

Vydané územné rozhodnutie - 
právoplatné 14.10.2020 - vysporiadanie 
SPF - rokovanie s BSK

Úprava chodníkov, plôch a
prístrešky zastávok pri trati v AD

Sadová ulica ■ k cintorínu 
Miloslavov

Asfaltový povrch Zrealizované

Verejné osvetlenie

Opravy a nedorobky komunikácií Južná — Sahúl, Lengyel Zámer ■ ;

Žihľavová Zámer
Čerešňová ll.etapá - v procese verejného 

obstarávania - opakované VO
Lúčna Zámer

Tekovská V rámci riešenia rekonštrukcie 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 
vydané stavebné povolenie

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

Cykloc hod niky Spojenie oboch častí obce - 1. 
etapa-od Biíly smerom na AD na 
pozemkoch obce . .
Os loviť s návrhom ■ ■. \ zmluvy 
o nájme postupne ostatných ■ 
vlastníkov pozemkov ■

Stavebné povolenie - právoplatné 
stavebné povolenie 21,12.2020, proces 
VO na realizáciu, hľadanie možnosti 
dotácie. .
Návrhy ' nájomných' '.zmlúv : odoslané 
majiteľom pozemkov - časťou majiteľov 
neakceptované ľ ; : ' :.

Prepojenie poza les cez starý 
vinohrad

Nie je v UP, stanovisko SPF zo dňa
19.02.2020
Podaná petícia za realizáciu chodníka
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Koordinácia s budovaním
cykiotrás okolitých obci

Stretnutie s projektantmi okolitých trás 
zrealizované -Štúdia zrealizovaná a 
zverejnená

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

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

Parkovanie a stojisko kontajnerov 
Agátová uí.

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

Dopravné značenie Pasportizácia dopravného
značenia

Prebieha aktualizácia, zmeny a 
zaradenie nových lokalít

Obmena a aktualizácia značiek Realizuje sa priebežne
Záhradná ulica Inžinierske siete 

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

Cesta, spevnený povrch len za spoluúčasti obyvateľov ulice

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

Prístavba OcÚ Zrealizované

Rekonštrukcia prízemia pre 
účely Ocú - Klientske centrum

Zrealizované

Zateplenie fasády OcÚ ■ / Finalizácia PD - potvrdenie návrhu 
autorským dozorom dodaná časť 
projektu - Architektúra , ; \

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
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Parky a nové parkové plochy rekonštrukcia osvetlenia v AD

nový park pri cintoríne v 
Miloslavove

Obnova a rozvoj zelene výsadba ochrannej zelene pri 
hnojisku . . ' ■ .

Realizácia 2 stien - pachovej zábraný zó 
slamy - Zrealizované

obnova zelene po uliciach obce
Štvrtocká alej

priebežne 1000 sadeníc DHZ a obec
Zrealizované

Výsadba kruhového objazdu a 
osadenie názvu obce

Zrealizované

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

Zrealizované

osadenie pamätníka a stavebné 
úpravy priestoru okolo lipy

Stavebné úpravy sa ukončujú, realizácia 
výsadby a pamätníka k 29,6.2021 
zrealizované

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 Bratislava)
Dňa 5.12.2022 doručené stanovisko OU 
s pripomienkami

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

Riešenie vstupu na zberný dvor Zrealizované
Projekt Re use Zrealizované
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 kolu mbári u m
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
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Školy, materské školy, relax a 
šport

«* -b J k -t j a _ sr.’_-S.

Dočasná trieda v areáli ZŠ Kontajnerová trieda v areáli ZŠ Zrealizované - do 31.12.2022
Dostavba pavilónu ZŠ V areáli ZŠ par.č. 211/6, 6 tried 

(dotácia 200tis MŠ SR)
Výstavba ukončená - kolaudačné 
konanie 15.12.2022 ý
Podanie žiadosti o grant —Plán 'obnovy

Nové elokované pracovisko ku 
plneorganizovanej škole ZŠ 
Miloslavov

Využitie priestorov pôvodnej MŠ
pre vyučovanie ZŠ

Zadať spracovanie • PD na úpravu 
priestorov. - t v procese príprava 
podkladov - zrušené

Jubilejná základná škola v A. 
Dvore

Rekonštrukcia podkrovia ZŠ Zrealizované 2022

Telocvičňa pri ZŠ v A. Dvore výber dodávateľa stavby Sledovanie dotačných výziev, výzva cez 
Plán obnovy

stavebné povolenie Stavebné povolenie predĺžené do
13.08.2024

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

nespevnených plôch
Po ukončení výstavby pavilónu

Kryté stojisko na bicykle Po ukončení výstavby pavilónu
Materská škola Miloslavov, 
Orgovánová ul.

nová 3 podlažná MŠ (4 triedy) Verejné obstarávanie na dodávateľa 
stavby ukončené; NFP získaný vo výške
1 580 635,23 EUR

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

Stavebné oznámenie právoplatné
Verejné obstarávanie na dodávateľa 
stavby v procese

Realizácia dočasnej triedy v KD 
Miloslavov (20 detí)

Zrealizované-do 31.12.2022

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

Zrealizované 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

Zrealizované

Situačný nákres ZOR, objektov a 
funkcií ZOR

Spracovaný, schválený na KROM 
24.05.2021

Osvetlenie areálu
P revádzka s občerstve n iní Praj. . dokumentácia Regionálnym: 

úradom schválená s malými zmenami, 
prebiehajú ďalšie procesy k vydaniu SP
Priorita 2022
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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

Revítalizácia RSC A. Dvor Rozšírenie šatní a sociálnych 
priestorov, rekonštrukcia budovy

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

Obnova hracích prvkov detského 
ihriska

Revízia, renovácia svojpomocne

Malé tréningové ihrisko v AD vybudovanie trávnatej plochy 
na rezervnej ploche cintorína

Svojpomocne, trávnik zrealizovaný

nové oplotenie Svojpomocne zrealizované
studňa a zalievanie Zrealizované
osvetlenie Zrealizované

Rozprava:

T.Mikulec - navrhuje k Lesnej ul. predĺžiť jednosmerku až po Športovú.

Starosta uviedol, že tento rok musí úrad presťahovať najskôr školu a budúci rok budú dve veľké investičné akcie 

- materská škola, rekonštrukcia Lesnej ul.

Š. Lukáčik - krádeže áut na parkovisku, nedal by sa zaviesť lepší kamerový systém. Starosta uviedol, že boli 

zdokumentované krádeže, kde nepomohli ani kamerové záznamy, pretože zlodeji používajú oblečenie 

a maskovanie, že ich nie je možné identifikovať. Uviedol, že sa tam vykonáva kontrola nepravidelne aj zo strany 

obce a aj zo strany polície.

Uznesenie č. 21

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing, Šimon Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 7 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing, Šimon 
Lukáčik, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 2 - Ing. Andrej Karpinský, Ing.Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

Počet poslancov sa zvýšil o 18,16 hod. o jedného poslanca - Ing. Martina Majerecha na celkový počet: 8
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K bodu č, 7 Zmluva o dielo na stavbu „Novostavba Elokovaného pracoviska k plneorganizovanej škole ZŠ
a MŠ Miloslavov" na Orgovánovej ulici s víťazom verejného obstarávania;

Dňa 02.05.2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov udelilo súhlas na začatie procesu verejného obstarávania 
na predmet zákazky „Novostavba Elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov", 
pričom VO realizovala spol. EUFC, s.r.o.

Po uzatvorení a kontrole všetkých náležitostí bola vyhodnotená ako úspešný uchádzač spol. EUROŠTUKONZ 
a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava. Úspešný uchádzač sa zaväzuje zrealizovať dielo do 11 mesiacov od 
prevzatia staveniska. Vysúťažená cena za dielo je 2 538 051,46 EUR vrátane DPH.

K uzatvoreniu Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania je v zmysle ustanovenia § 11 ods. 
4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a či. IV. bod 4.3 až 4.5 VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia 
s majetkom obce Miloslavov potrebný súhlas obecného zastupiteľstva.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č, 22

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, ívan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing, Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 8 Zmluva na činnosť stavebného dozoru pre stavbu „Novostavba Elokovaného
pracoviska k plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov“ na Orgovánovej ulici;

V súvislosti so získaním nenávratného finančného príspevku a ukončeného procesu verejného obstarávania pre 
uskutočnenie stavby „Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej ZŠ a MŠ Miloslavov“ je potrebné 
zabezpečiť činnosti súvisiace s výkonom činností stavebného dozoru po celú dobu výstavby. Predpokladaná dĺžka 
výstavby vrátane ukončovacích procesov je 12 mesiacov. Celková hodnota diela 2 538 051,46 Eur s DPH.

Obec Miloslavov v predchádzajúcom období realizovala stavbu základnej školy, ktorej stavebný dozor 
zabezpečoval Ing. Karol Hollý, reg. číslo 4745*A1 _Holing s.r.o., so sídlom: Miletičova 7, 821 08, Bratislava, SR. 
Vzájomná spolupráca sa osvedčila. Pre účely vykonávania činností stavebného dozoru počas realizácie stavby: 
„Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej ZŠ a MŠ Miloslavov“ predložil p. Ing. Karol Hollý 
cenovú ponuku, ktorá predstavuje návrh spolupráce v rozsahu 12 mesiacov, pričom cena za mesiac služieb 
stavebného dozoru predstavuje sumu 1152,00 eur bez DPH. Frekvencia kontrol 3 x v týždni, počet týždňov 
v mesiaci 4. Celková suma za výkon činnosti dozoru predstavuje sumu 13 824,00 Eur bez DPH.

K uzatvoreniu Zmluvy o dielo je v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a čl. IV. bod 4.3 až 4.5 VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov potrebný súhlas 
obecného zastupiteľstva.
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Rozprava:

Poslanci skonštatovali, že cena je primeraná a súhlasia s návrhom.

Uznesenie č. 23

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 9 Schválenie rekonštrukcie časti chodníka na Lesnej ulici po realizácii prekládky
vzdušného vedenia spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.;

V súvislosti s projektovým zámerom obce „Rozšírenia komunikácie Lesnej ulice v Miloslavove" sa rieši aj 
prekládka vzdušných NN vedení, ktoré sa nachádzajú na Lesnej ulici. Túto prekládku kompletne technicky a 
finančne zastrešuje spol, Západoslovenská distribučná, a.s, ktorá vzdušné vedenia ukladá v existujúcom 
chodníku. Chodník v dĺžke cca 260 m bol z dôvodu výkopových prác a uloženia podzemného vedenia zbúraný. 
ZS Distribučná, a.s. má povinnosť na základe rozkopávkového povolenia vrátiť chodník na verejnom priestranstve 
do pôvodného stavu. Vzhľadom na situáciu, kedy obec začala proces VO k uskutočneniu rekonštrukcie vozovky 
a obnovy chodníkov na Lesnej ulici, obec oslovila spol. ZS Distribučná, a.s., s návrhom uvedenia chodníka nie do 
pôvodného stavu, ale do stavu takého, aby sa zrealizovali jednotlivé vrstvy s konečnou úpravou zo zámkovej 
dlažby podľa plánovaného zámeru obce, vr. obrubníkov. Cenový rozdiel medzi pôvodným riešením - vrátenia do 
pôvodného stavu (kombinácia betónu a liateho asfaltu) a novou skladbou vrstiev so zámkovou dlažbou, bude 
znášať obec Miloslavov ako navrhovateľ zmeny - vzhľadom k tomu, že pre obec Miloslavov ide o vyvolanú 
investíciu spojenú so stavebnou činnosťou Rozšírenia komunikácie Lesnej ulice a zmenu stavebnotechnickej 
úpravy chodníka možno vykonať len po dohode a za podmienok dohodnutých so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s., náklady takého preloženia uhrádza žiadateľ, ak sa strany písomne nedohodnú inak.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. doručila obci Miloslavov dňa 28.11.2022 cenovú ponuku na dielo 
pre realizáciu zmien vo výške 47 195,27 EUR bez DPH, t.j. 56 634,32 s DPH. Spoluúčasť ZSD bude vo výške 
15 980,00 EUR.

Na rokovaní so spol. Západoslovenská distribučná bola obci informovaná, že stavebné práce v danej lokalite, 
a teda aj spätnú úpravu chodníka je oprávnený vykonať výlučne zmluvný partner spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. - spol, DOKARO výrobné družstvo, Bratislava, IČO: 586781. Táto spoločnosť už v subdodávke 
dodáva stavebné práce pre spol. Západoslovenská distribučná a,s. (stavebné práce na prekládke vzdušných NN 
vedení na Lesnej uiici).

Vzhľadom k tomu, že predmetnú zákazku diela nie je možné obstarať súťažnými postupmi určenými zákonom č, 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene adopinení niektorých zákonov, spracovala obec záznam 
k zdôvodneniu priameho zadania zákazky pre spoločnosť DOKARO, v.d..

Prihliadnuc na hodnotu plnenia, ktoré má znášať obec Miloslavov (cena diela - stavebnotechnické zmeny úpravy 
chodníka) sa v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a čl. II. bod
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2.4 písm. v) a čl. IV. bod 4.3 a 4.4 VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov (zásady pre 
finančné operácie a iné úkony majetkovej povahy) vyžaduje súhlas obecného zastupiteľstva.

Rozprava:

J. Grujbárová zdôvodnila dôvody a rozpočet stavby - navrhuje cenu schváliť ako maximálnu - pre realizácii sa 
bude kontrolovať realizácia každej položky.

Uznesenie č. 24

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 10 Zámer podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy pre projekt
„Dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov“;

Obec Miloslavov má záujem reagovať na Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti za účelom prefinancovania projektu „Dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov“ v rámci 
výzvy Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: 07102-20-V02, vyhlasovateľ Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Výzva je určená na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škô! v Bratislavskom kraji a všetky výdavky sa 
vzťahujú len k základnej škole. Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu je .13 750,- EUR vrátane 
DHP na jednu novovytvorenú kapacitu, t.j, na 1 žiaka kmeňovej triedy.

Celková cena pavilónu ZŠ predstavovala sumu vo výške 1 521 349,75 eur s DPH. Na túto stavbu obec Miloslavov 
obdržala vraku 2019 Dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 200 000 eur, so 
spoluúčasťou vo výške 10%. Rozdiel vo výdavkoch na stavbu obec vykryla zatiaľ z vlastných zdrojov. Obec teda 
môže požiadať o dotáciu v maximálnej výške 1 301 349,75 EUR.

Súhlas obecného zastupiteľstva sa vyžaduje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm, a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia čl, IV bod 4,3, VZN č. 1/2020 Zásady 
hospodárenia s majetkom obce Miloslavov.

Rozprava:

Poslanci sa zhodli na podpore návrhu na podanie žiadosti o NFP.

Uznesenie č. 25

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martín Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr, Tomáš Mikulec16



proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 11 Zmluva o poskytnutí poradenských služieb so spoločnosťou EUFC SK s.r.o. pre
účely žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Dostavba pavilónu
ZŠ Miloslavov“;

V nadväznosti na predchádzajúci bod - podanie projektu na zvýšenie kapacít infraštruktúry základných škôl 
v Bratislavskom kraji bolo potrebné realizovať výber subjektu, ktorý spracuje žiadosť pre obec. Bol zrealizovaný 
prieskum trhu a následne postupy verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre dodanie poradenských služieb na spracovanie žiadostí.

Výzva bola vyhlásená cez portál Tendernet a doručená trom subjektom, so zadefinovaním parametrov 
poradenských služieb. Výzva na predkladanie ponúk bola vyhlásená dňa 28.10.2022. Verejné obstarávanie 
vyhrala spol. EUFC SK s.r.o., Bratislava, s cenovou ponukou vo výške 11 760,00 Eur vrátane DPH.

Vzhľadom na ustanovenie § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa jedná o nakladanie 
s majetkom - finančnými prostriedkami obce dôležitého charakteru, a teda podlieha súhlasu obecného 
zastupiteľstva. V spojení s ustanovením čl. II. bod 2.4 písm. v) a čl. IV. Bod 4.4. a 4.5. VZN č. 1/2020 žiadame 
predloženú Zmluvu o poskytnutí poradenských služieb s úspešným uchádzačom schváliť Obecným 
zastupiteľstvom,

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 26

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 12 Zámer realizácie verejného obstarávania na spracovateľa projektovej dokumentácie
k stavebnému povoleniu pre stavbu „Obnova historickej budovy Komunitného centra
v Miloslavove“;

Obec Miloslavov má záujem reagovať na Výzvu č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov 
za účelom financovania projektu „Obnova historickej budovy Komunitného centra v Miloslavove“, kód výzvy : 
02I02-29-V01, komponent 2 - Obnova budov, Investícia 2- Obnova verejných historických a pamiatkovo
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chránených budov, vyhlasovateľ Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Financovanie projektu predpokladá možnosť 
získania finančných prostriedkov až do výšky 100 % z dotačnej schémy.

Obec Miloslavov pripravuje podklady k spracovaniu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu, obnovy 
historickej budovy Komunitného centra na pozemku pare. č. 355/5 a priľahlého pozemku na pare. č. 355/1. Súhlas 
obecného zastupiteľstva sa vyžaduje v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a)1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysíe ustanovenia čl. II. bod 2.4 písm. v) a čl. IV bod 4.2.2 
a 4.33 VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov,

Rozprava;

Hlavný kontrolór uviedol, že okrem tejto budovy má obec záujem ešte aj o rekonštrukciu ďalších budov, 
financovanie je bez spoluúčasti obce.

Uznesenie č. 27

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8- Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikuiec

proti: 0
zdržal sa: 0
nepritomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 13 Žiadosť o poskytnutie Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny vyhlásenú
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - výstavba detského ihriska;

Obec Miloslavov má záujem reagovať na výzvu na poskytovanie Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny, 
vyhlasovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú je možné použiť podľa ods. 2 písm. g) Výzvy 
„na kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inkíúzie deti formou detského ihriska a na 
výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska podľa odseku 1 písm. e) vrátane 
výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so 
zdravotným znevýhodnením" Maximálna výška dotácie je 50 tis. EUR. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rozpočtový 
rok 2023 je možné podávať od 1.11.2022 do 31.12,2022 prostredníctvom informačného systému.

Obec Miloslavov má záujem podať žiadosť o získanie dotácie. Finančné prostriedky získané z tejto dotácie má 
obec v piane použiť na výstavbu detského ihriska v obci. Súhlas obecného zastupiteľstva sa vyžaduje v zmysle 
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a v zmysle ustanovenia čl, IV bod 4.3. VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.
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Uznesenie č. 28

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr, Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 14 Nájomná zmluva pre umiestnenie “Z-boxu“ na parcele reg. „C“ KN č, 355/1 medzi
prenajímateľom Obec Miloslavov a nájomcom Packeta Slovakia s.r.o.
Žiadosťou zo dňa 19.4.2022 požiadal Z-Box - spoločnosť Packeta Slovakia, s.r.o., Bratislava IČO: 48 136 999 
o prenechanie časti nehnuteľného majetku obce Miloslavov do užívania za účelom umiestnenia, prevádzkovania, 
servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok a poskytovaniu ďalších 
služieb, ktoré nájomca ako podnikateľ v oblasti prepravných služieb ponúka (ďalej len „ZBox"). Umiestnenie je na 
ul. Čerešňová 25, a to parcela reg. „C“ KN č. 355/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1.336 m2, k. 
ú. Miloslavov vlastnícke právo evidované na LV č. 440, pričom do nájmu bude prenechaných 1,83 m2.
Zámer obce nakladať s majetkom obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol schválený obecným 
zastupiteľstvom zákonom vyžadovanou kvalifikovanou väčšinou dňa 8. 9. 2022 uznesením č. 123. Zámer bol 
zverejnený dňa 16. 9. 2022 na internetovej stránke obce www.miloslavov.sk a na úradnej tabuli obce s dobou 
zverejnenia 15 dní.
Obecnému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie návrh zmluvy pre umiestnenie Z - BOXU medzi 
prenajímateľom Obec Miloslavov, IČO: 00304948 a nájomcom Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 29

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD,, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing, Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 15 Nájomná zmluva o nájme obecného bytu č. 3 v bytovom dome s, č. 999 v obci
Miloslavov medzi nájomcom Nikola Havlíková a prenajímateľom Obec Miloslavov.19



Obec Miloslavov prenajíma nájomný byt, ktorý bol financovaný zo ŠFRB a podľa zákona o ŠFRB aj prehodnocuje 
zmluvy, ktorým končí platnosť.

Pani Havliková Nikola, Centrálna ulica 187/125, Miloslavov požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na byt číslo 
3 v bytovom dome s. č. 999 v obci Miloslavov v časti Alžbetin Dvor.

Nájomca, Havliková Nikola, spĺňa podmienky na predĺženie nájomnej zmluvy (min. výška príjmu - max. výška 
príjmu) na 3 roky a k dnešnému dňu má zaplatené všetky splátky, aj zloženú finančnú zábezpeku vo výške 547,68 
eur, uhradenú dňa 12.3.2018.

Podľa čl. 4 bod 1 VZN č. 1/2012 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov v nájomných bytových 
domoch s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho obývania o prideľovaní obecných 
nájomných bytov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

V súlade s čl. 4 bod 1 a čl. 6 bod 5 až 7 VZN č. 1/2012 (opakovaný nájom) predkladá sa obecnému zastupiteľstvu 
na schválenie návrh prideliť byt do dočasného užívania nájomcovi, na základe predloženého návrhu nájomnej 
zmluvy, a to na dobu 3 rokov.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 30

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing, Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 16 Schválenie nákupu hmotného majetku « kombinovaného robota Robot Coupe od firmy A-Z
Gastro s.r.o., Tatranská 10,97411 Banská Bystrica pre účely školskej jedálne pri MŠ Miloslavov:

Vzhľadom k stále sa zvyšujúcemu počtu detí v materskej škôlke bolo potrebné do školskej jedálne pri MŠ 
Miloslavov zakúpiť kombinovaný robot Robot Coupe - nerezový kuter 7 L R 752. Robot bol obstarávaný cez 
Tendernet, z ktorého vzišla suma 5436,00 Eur. Vzhľadom k tomu, že suma prekročila hodnotu 5000,00 Eur vrátane 
DPH, je potrebné aby bol nákup hmotného majetku schválený obecným zastupiteľstvom podľa Zásad 
hospodárenia s majetkom Obce Miloslavov č. 1/2020 na základe bodu 2.4. písm. o).

Vzhľadom na akútnu potrebu obstarania zariadenia k začiatku školského roka (09/2022) a vzhľadom na termíny 
zasadnutí obecného zastupiteľstva nebol uplatnený postup v zmysle čl. II písm. o) VZN č. 1/2020. Bolo preto 
navrhnuté uhradiť faktúru za dodaný tovar v lehote splatnosti a postup v zmysle čl. II písm. o) VZN realizovať 
dodatočne na najbližšom zasadnutí OZ.

Rozprava:
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Hlavný kontrolór uviedol, že vec s ním bola konzultovaná, vzhľadom na naliehavosť stavu sa o veci spísal záznam 

ktorým sa overil postup zodpovedného zamestnanca,

Uznesenie č. 31

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 17 Návrh na použitie rezervného fondu;
Obec Miloslavov realizovala postupne v priebehu mesiacov september až november opravy nefunkčných alebo 
poškodených súčastí verejného osvetlenia. V prvej fáze bola realizovaná oprava na uliciach Slnečná, Šípková, 
Bazová, Astrová, Pivonková v sume 3889,50 €, v druhej fáze bola realizovaná oprava na uliciach Bottova, 
Kalinčiakova, Hurbanova, Slnečná, Šípková, Žitná v sume 2775,54 €, v tretej fáze na uliciach Šípková, Orechová, 
Liptovská, Olivová v sume 3414,30 €.

Vzhľadom k tomu, že obec nemá na uvedenú aktivitu rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2022 a ani 
nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami v rozpočte, starosta obce navrhuje financovať opravu 
z prostriedkov rezervného fondu obce v zmysle § 10 ods. 9 prvá veta zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

Stav rezervného fondu pred použitím prostriedkov: 

Použitie prostriedkov z rezervného fondu:

Zostatok rezervného fondu po použití prostriedkov:

256 527,02 Eur 

10 079,34 Eur 

246 447,68 Eur

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 32

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský
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Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 18 Voľba členov Komisie pre rozvoj obce

Predsedníčka Komisie pre rozvoj obce Miloslavov (KROM) Ing. Jarmila Grujbárová, zvolená do tejto funkcie na 

ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov dňa 24.11.2022, doručila Obecnému úradu 

Miloslavov dňa 30.11.2022 nasledujúci návrh členov KROM:

■ z radov poslancov: Ing. Martin Majerech a Ing. Šimon Lukáčik

■ z radov obyvateľov obce: Ing, Renáta Bačova, LL.M., Bc. Ladislav Bučík, Ing. Alena Holíková, Ing. 
Pavol Karaba, Mgr. Vladimír Vrána, Mgr. Martina Vane, Ing. Silvia Rajčányová

■ zástupca obecného úradu: Ing. Mária Boháčová

V zmysle § 15 ods, 2 zákona č. 369/1990 2b. o obecnom zriadení „Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších 
osôb zvolených obecným zastupiteľstvom“. Vzhľadom na uvedené sa predkladajú obecnému zastupiteľstvu 
návrhy členov komisií.

Rozprava:

J. Grujbárová uviedla, že všetci kandidáti súhlasili so svojou kandidatúrou.

Uznesenie č. 33

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martín Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,i, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 19 Voľba členov Komisie pre školstvo:

Predsedníčka Komisie pre školstvo, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., zvolená do tejto funkcie na ustanovujúcom 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov dňa 24.11.2022, doručila Obecnému úradu Miloslavov dňa 

1.12.2022 nasledujúci návrh členov Komisie pre školstvo:

■ z radov poslancov: Ing. Šimon Lukáčik

■ ďalší členovia komisie: Bc. Ladislav Bučík, Ing. Martin Čierny, PaedDr. Alena Jančeková, Bc. Monika 
Neupauerová, Bc. Zlata Ottmárová, PaedDr. Anna Skokanová, PhD,, Mgr. Veronika Šulková, PhD.

V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších 
osôb zvolených obecným zastupiteľstvom“. Vzhľadom na uvedené sa predkladajú obecnému zastupiteľstvu 
návrhy členov komisií.
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Rozprava:

T.Cabalová uviedla, že všetci kandidáti súhlasili so svojou nomináciou do komisie.

Uznesenie č. 34

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD,, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 20 Voľba členov Komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity

Predsedníčka Komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity, Mgr. Martina Antalíková, zvolená do tejto funkcie na 
ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov dňa 24.11.2022, doručila Obecnému úradu 
Miloslavov dňa 3.12.2022 nasledujúci návrh členov Komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity:

■ radov poslancov: Ivan Húska, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD, Mgr. Tomáš Mikulec, Ing. Andrej Karpinský

■ z radov obyvateľov obce: Bc. Ladislav Bučík, Ing. Martin Čierny

■ zástupca obecného úradu: Miriam Kubeíová

V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších 
osôb zvolených obecným zastupiteľstvom". Vzhľadom na uvedené sa predkladajú obecnému zastupiteľstvu návrhy 
členov komisií.

Rozprava:

M. Antalíková uviedla, že kandidáti súhlasia so svojou nomináciou do komisie.

Uznesenie č. 35

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8- Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
nepritomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 21 Voľba členov Komisie pre sociálne veci
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Predseda Komisie pre sociálne veci, Ivan Húska, zvolený do tejto funkcie na ustanovujúcom zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Miloslavov dňa 24.11.2022, doručil Obecnému úradu Miloslavov dňa 2.12.2022 nasledujúci 

návrh členov Komisie pre sociálne veci:

■ zástupca Obecného úradu: Kvetoslava Jašurová

■ zástupca z radov obyvateľov: Mgr. Martina Vane

V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení „Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších 
osôb zvolených obecným zastupiteľstvom“. Vzhľadom na uvedené sa predkladajú obecnému zastupiteľstvu 
návrhy členov komisií.

Rozprava:

I,Húska uviedol, že navrhnutí kandidáti súhlasia so svojou kandidatúrou, pracuje ešte na oslovení ďalších 
potenciálnych kandidátov.

Uznesenie č. 36

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing, Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 22 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 8093225638 zo dňa 19.12.2018 medzi poisťovateľom: ČSOB
Poisťovňa, a.s. a poistníkom, Obec Miloslavov vo veci poistenia budov a objektov obce;

Dňa 7.12.2022 bol Obecnému úradu doručený návrh dodatku k poistnej zmluve č. 8093225638 zo dňa 19.12,2018 
medzi poisťovateľom: ČSOB Poisťovňa, a.s. a poistníkom, Obec Miloslavov vo veci poistenia budov a objektov 
obce, z ktorého vyplýva ročné poistné vo výške 4 502,77 eur vrátane dane. Pôvodné ročné poistné bolo vo výške 
2 781,67 EUR, po dopoistení budovy a zariadení MŠ Bottova ul. sa cena poistného zvýšila o 1 721,10 EUR.
Po právnom posúdení bolo zistené, že dodatok podlieha súhlasu OZ, a to v zmysle: čl. II bod 2.2 písm. m) v spojení 
s čl. II bod 2.4 písm. e) v spojení s čl. IV bod 4.1 VZN 1/2020. Jedná sa o majetkové vzťahy, ktoré vznikajú pri 
disponovaní s majetkom obce v rozsahu nad 3.500,- EUR vrátane DPH, pričom ide o finančnú operáciu. 

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 37

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, Ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec24



proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á,í, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 23 Interpelácie poslancov

Š. Lukáčik uviedol dve interpelácie na základe dotazov obyvateľov:
1. žiadosť o urgentné riešenie dopravnej situácie na Lesnej ulici a jej rekonštrukcie - zodpovedaná v rámci bodu 
Projekty a projektové zámery obce
2. informácia ohľadom verejného osvetlenia na Diamantovej ul., ktoré nesvieti - starosta uviedol, že na SÚ je 
momentálne žiadosť o kolaudáciu VO na tejto ulici, po kolaudácii a doložení všetkých podkladov obec prevezme 
VO do majetku.
I.Húska - ohľadom odpadov - podnety od obyvateľov: zníženie objemu odpadov v nádobách, prípadne ponúknuť 
aj vývoz 1xM - aby sa zohľadnilo pri novej zmluve. Starosta uviedol, že toto všetko bude predmetom novej zmluvy 
a nového VO.

K bodu 24, Rôzne
Starosta obce Miloslavov, Milan Badanský predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Miloslavov správu o úkonoch, 
o ktorých v zmysle kompetencií starostu obce rozhodol a vykonal starosta obce.

Jedná sa o úkony v nasledujúcich oblastiach:

A) Majetkovo - právne úkony - úkony v súlade s čl. II bod 2.5 pism.) VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia 
s majetkom obce. V vedených zmluvných vzťahoch bolo dohodnuté nájomné v zmysle cenníka, ktorý je 
prílohou VZN č. 1/2020:
- Zmluva o nájme priestorov v MŠ Bottova - krúžky pre deti MŠ, výuka anglického jazyka; nájomca: 

Mgr. Andrea Jergencová, nájom do 31.05.2023,
- Zmluva o nájme priestorov v Komunitnom centre - hudobné a umelecké kurzy pre deti, nájomca: 

Mária Hajšel, nájom do 30.06.2023,
- Zmluva o nájme priestorov v MŠ na Centrálnej ulici a v Lipovom parku Miloslavov, krúžky 

fenomatického uvedomovania podľa Eľkonina, nájomca: Mgr. Veronika Šulková, PhD. - 
PREMÝŠLAVÁ HLAVIČKA, nájom do 30.06.2023,

- Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Obecného úradu Miloslavov, poskytovanie cvičenia 
STRONG by zumba, nájomca: Barbora Čubiková, nájom do 30.06.2023,

- Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Obecného úradu Miloslavov, poskytovanie cvičenia 
- všestranná pohybová príprava pre deti, nájomca: ENJOY SPORTS s.r.o., nájom do 30.06,2023,

- Darovacia zmluva, obec obdarovaný, darca: p. Ivan Húska, výška daru: 300,- EUR
B) Poskytovanie dotácii podľa VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce:

- Zmluva o poskytnutí dotácie; prijímateľ OZ Miloslava, výška dotácie: 500,- EUR,
- Zmluva o poskytnutí dotácie; prijímateľ KLIMO DANCE ŠTÚDIO, o.z., výška dotácie: 300,- EUR,

C) Ostatné informácie:
- Informácia o zmenách v systéme zberu triedených zložiek komunálneho odpadu od 01.01.2023 

v súlade s legislatívnymi zmenami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pribudne pre obce nová 
povinnosť - dotried'ovanie odpadu sa síce odložilo o rok, ale od 1.12.2023 bude nový systém 
triedenia odpadu, čo budeme komunikovať obyvateľom od 15.12.2022.

Uznesenie č. 38 25



Hlasovanie:
prítomní poslanci: 8 - Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan 
Húska, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

za: 8- Mgr. Martina Antalíková, Ing. Tatiana Cabaiová, PhD, Ing. Jarmila Grujbárová, Ivan Húska, ing. Šimon 
Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/áj, ý/: 1 - Ing. Andrej Karpinský

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 25. Diskusia od 18.00 hod, do 18.30 hod.;
T.Mikulec uviedol, že si nevšimol, že pián VO bol posielaný ako opravený, pretože to prišlo neskoro. T.Cabalová 
uviedla, že oceňuje, že práve aj keď došlo k zmene materiálov, všetko bolo označené, takže sa ľahko kontrolovalo, 
aké zmeny boli vykonané. Prednosta zdôvodnil, že na toto OZ bol veľký časový tlak kvôli podkladom - pretože sa 
pripravovalo v podstate už po dvoch týždňoch od ustanovujúceho OZ.

K bodu 26. Záver

Starosta konštatoval, že program OZ bol vyčerpaný a zasadnutie OZ ukončil o 19:25 hodine.
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