
Zápisnica 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Miloslavov v roku 2023 
konaného dňa 09.03.2023 o 17.30 hodine

Prítomní:
Milan Bad'anský, starosta obce
Poslanci: Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majeroch, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

Neprítomný/í, á/: Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antaliková

Ďalší prítomný/í, á/: Ing. Marek Michlík, prednosta obecného úradu, 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. Projekty a projektové zámery obce;

6. Návrh zmien VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov - príloha č. 3: Cenník odplaty 
za zriadenie vecného bremena a nájmu pozemkov;

7. Zmluva o dielo na realizáciu stavby „Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica“ so zhotoviteľom: EUROVIA SK, 
a.s., Osloboditeľov 66,040 17 Košice;

8. Zmluva o dielo na poskytnutie služieb činnosti stavebného dozoru pre stavbu „Rozšírenie komunikácie - 
Lesná ulica“ so zhotoviteľom: Ing. Karol Hollý - Holing s.r.o., Miletičova 7,821 08, Bratislava;

9. Zmluva o dielo na realizáciu stavby „Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu - Materská škola 
Miloslavov - Alžbetin Dvor“ na pare. č. 219/2 so zhotoviteľom: DOMOV Slovakia, a.s., Račianska 30/A, 831 
02 Bratislava;

10. Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Obnova historickej budovy 
Komunitného centra Miloslavov“ so zhotoviteľom: Ing. Karol Hollý - Holing s.r.o., Miletičova 7, 821 08, 
Bratislava; ,

11. Prevzatie pozemku pare. reg. „C“ č. 482/3, verejného osvetlenia a komunikácií do majetku obce od 
spoločnosti Reality Miloslavov s.r.o.;

12. Dodatok č. 8 k zmluve o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou Energie 2 a.s. ~ nové odberné miesto: 
Športová ulica - rozšírenie cintorína Alžbetin Dvor, pare. č. 432/1, Miloslavov;

13. Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná a.s. z dôvodu pripokládky optických káblov;

14. Nájomná zmluva na byt číslo 2 v bytovom dome s. č. 404 v obci Miloslavov s nájomcom: Šuliak Peter;

15. Nájomná zmluva na byt číslo 4 v bytovom dome s. č. 404 v obci Miloslavov s nájomcom: Babačová Jana;

16. Použitie rezervného fondu na nákup traktorovej kosačky;

17. Použitie rezervného fondu na zvýšenie zabezpečenia prístrešku pre bicykle - železničná stanica;
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18. Rôzne;

19. Interpelácie poslancov;

20. Diskusia od 18:00 hod. do 18:30 hod.;

21. Záver;

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

Rokovanie OZ otvoril Milan Baďanský, starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných a konštatoval, že sú 
prítomní 6 poslanci a OZje uznášaniaschopné. Starosta navrhol zloženie návrhovej komisie:

Návrhová komisia: Ing. Martin Majerech, Ing. Tatiana Cabalová, PhD.,
Uznesenie č. 22
Hlasovanie:

prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

Starosta obce určil overovateľov zápisnice a uznesení: Milan Matušek, Ing. Šimon Lukáčik.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 Ing. J. Grujbárová 
upozornila na potrebu opravy zrejmej nesprávnosti v obchodnom mene zhotoviteľa v bodoch 8. a 10. Navrhla 
nasledovnú opravu:
1. bod 8.sa premenuje a znie: „Zmluva o dielo na poskytnutie služieb činnosti stavebného dozoru pre stavbu 
„Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica“ so zhotoviteľom: Holing s.r.o., Miletičova 7,821 08, Bratislava“
2. bod 10. sa premenuje a znie: „Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Obnova 
historickej budovy Komunitného centra Miloslavov“ so zhotoviteľom: Holing s.r.o., Miletičova 7,821 08, Bratislava“.

Uznesenie č. 23/A
Hlasovanie:

prítomní poslanci: 6- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec _
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.
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Obecnému zastupiteľstvu bol predložený na schválenie program zasadnutia v znení zmeny prijatej uznesením č. 
23/A.

Uznesenie č. 23/B

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

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. Projekty a projektové zámery obce;

6. Návrh zmien VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov - príloha č. 3: Cenník odplaty 
za zriadenie vecného bremena a nájmu pozemkov;

7. Zmluva o dielo na realizáciu stavby „Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica“ so zhotoviteľom: EUROVIA SK, 
a.s., Osloboditeľov 66,040 17 Košice;

8. Zmluva o dielo na poskytnutie služieb činnosti stavebného dozoru pre stavbu „Rozšírenie komunikácie - 
Lesná ulica“ so zhotoviteľom: Holing s.r.o., Miletičova 7,821 08, Bratislava;

9. Zmluva o dielo na realizáciu stavby „Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu - Materská škola 
Miloslavov - Alžbetin Dvor" na pare. č. 219/2 so zhotoviteľom: DOMOV Slovakia, a.s., Račianska 30/A, 831 
02 Bratislava;

10. Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Obnova historickej budovy 
Komunitného centra Miloslavov" so zhotoviteľom: Holing s.r.o., Miletičova 7,821 08, Bratislava;

11. Prevzatie pozemku pare. reg. „C“ č. 482/3, verejného osvetlenia a komunikácií do majetku obce od 
spoločnosti Reality Miloslavov s.r.o.;

12. Dodatok č. 8 k zmluve o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou Energie 2 a.s. - nové odberné miesto: 
Športová ulica - rozšírenie cintorína Alžbetin Dvor, pare. č. 432/1, Miloslavov;

13. Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná a.s. z dôvodu pripokládky optických káblov;

14. Nájomná zmluva na byt číslo 2 v bytovom dome s. č. 404 v obci Miloslavov s nájomcom: Šuíiak Peter;

15. Nájomná zmluva na byt číslo 4 v bytovom dome s. č. 404 v obci Miloslavov s nájomcom: Babačová Jana;

16. Použitie rezervného fondu na nákup traktorovej kosačky;

17. Použitie rezervného fondu na zvýšenie zabezpečenia prístrešku pre bicykle - železničná stanica;

18. Rôzne;
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19. I n te rp e [ ác i e poslancov;

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

21. 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 dňu konania OZ je väčšina úloh zo zasadnutí OZ splnená, boli mu doručené doplnené informácie ohľadom 
plnenia uznesení od začiatku volebného obdobia. Po zasadnutí OZ by sa rád dohodol s predsedami komisií 
ohľadom transformácie tabuľky uznesení OZ na prehľadnejšiu formu - schému ohľadom obsahu má pripravenú, 
potreboval by technickú asistenciu. Tabuľka uznesení s vyhodnotením ich plnenia je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zápisnice.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 24

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

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 28.2.2023. Stav finančných 
prostriedkov na účtoch obce je k 28.2.2023 vo výške 1 568 tis. EUR, z toho je 930 tis. EUR viazaných (najmä 
rezervný fond 246 tis. EUR., poplatok za rozvoj 520 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR).
Za mesiace január a február obec obdržala zo ŠR podielové dane vo výške 518 tis. EUR, čo predstavuje 28,13 % 
z rozpočtovaného príjmu na rok 2023 vo výške 1 842 tis. EUR. Celkový dlh obce bol k 31.01.2023 vo výške 261 
tis. EUR, čo je 5,22 % k bežným príjmom obce.
Čerpanie rozpočtu za prvé dva mesiace roku 2023: príjmy obce sú vo výške 1 346 tis. EUR, čo je 16,09 % 
k celkovým rozpočtovaným príjmom ( 8 361 tis. EUR). Výdavky sú čerpané v sume 478 tis. EUR, čo je 6,84 % 
k rozpočtovaným výdavkom obce vo výške 6 983 tis. EUR na rok 2023.
Stav poplatku za rozvoj k 28.2.2023 je vo výške 520 tis. EUR, čerpanie vo výške 7 tis. EUR (prípojky EE 
a zamerania k projektom}.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 25
Hlasovanie:
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prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majeroch, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec v
za: 6- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majeroch, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antallková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 4. Ekonomické informácie ■ Základná škola Miloslavov;
Základná škola má na svojich účtoch k 28.2.2023 zostatok finančných prostriedkov vo výške 157 tis. EUR, príjmy 
za toto obdobie boli vo výške 303 tis. EUR a výdavky vo výške 151 tis. EUR.

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu.

Uznesenie č. 26

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin
Majeroch, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec v
za: 6- Ing. TatianaCabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majeroch, Milan
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antallková
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5. Projekty a projektové zámery obce;

Starosta obce a predsedníčka KROM J. Grujbárová uviedli stav projektov obce aktualizovaný ku dňu zasadnutia 
Komisie pre rozvoj obce - 06.03.2023.

Projekt Popis 
projektu

Stav projektu .'Rozpočet r < . -' ■ :
rok 2023 Zámer Príprava Realizácia Úkon- 

čené čaká na

í

Rekonštruk
cia Lesná 
ulica 
(rozpočet 
2023)

nfráštruk'túŕá.

Prekládka 
elektrického 
vedenia

doprava, cesty, parkc

ZS Dis realizuje od 
10/2022
VNK, trafostanica 
NNK Lesná 
Odstraňovanie stĺpov 
a vedení od marca 
2023

Náklady 
ZDIS

aníky ■ ■

IBs

wwOt

ÉiiO

IMiiM 
Illg

Prípojky k
RD, 15 
odberateľov
- Lesná ulica

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

Náklady 
ZDIS

M
iilS

- í 
<IX
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2 odberatelia 
- Hlavná 
ulica

< . .. ", h4’. ť' |f™ 
hmhI

1

Prekládka 
verejného 
osvetlenia

Územné rozhodnutie - 
právoplatné
Prebieha stavebné 
konanie a proces 
verejného 
obstarávania

áno

M
m p

Výsledok 
VO 
8.3.2023

Rekonštrukci 
a 
komunikácie

Spoluúčasť 
investorov RZ 
Stavebné povolenie 
právoplatné 
19.01.2021
Verejné obstarávanie 
na výber zhotovíte ľa 
stavby - PD a výkaz 
výmer doplnený o 5 
ks spomaľovačov, 
obrubníky vozovky na 
oboch stranách
a rekonštrukciu 
existujúceho 
chodníka,
Víťaz: Eurovia SK, 
a.s.

áno

Ä..&
Kp' 1 ■A

Ss

RSŕ

Podpis 
zmluvy, 
zverejne 
nie, 
odovzdá 
nie 
stavenísk 
a, 
predpoka 
Id 
začiatku: 
máj 2023

BVS -
rekonštrukci 
a kanálových 
vpustí

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

áno
■ ■■M 

O 
Ä l&l

R'

ST, a.s. 
preložka 
telekomunik 
ačných 
káblov

Slovak Telekom - 
Žiadosť o odstránenie 
stĺpov podaná na ST ( 
urgencia).

ä
r

-I ■
■ ‘ f8|J

A í r’^ívj'

Telekom

ostráneni 
e stĺpov

Rozšírenie 
križovatky 
Hlavná/Lesn 
á

Súčasť projektu 
rekonštrukcie 
komunikácie Lesná ul. áno

5 ’ ■ ■ ■ 

.í'\

m
IIIm

R ;

Prechody 
pre 
chodcov

MIL ■ pri 
materskej 
škole

•» i , >1 ;

' "r 7

AD -
Hviezdoslav 
ova ulica

Vytýčenie 
zrealizované, PD, 
povoľovacie konanie

áno „ 'P‘ PD

AD - Hlavná 
pri vjazde na 
železničnú 
ulicu

■ “ ŕ

iszÉ

1 r 1
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AD -
Športová - 
Centrálna

Zadať vytýčenie, PD, 
povoľovacie konanie áno Br

vytýčenie

MÍĽ - v 
zákrute pri 
zrkadle + 
úprava 
chodníka 
Centrálna/Ve 
terná

SPF vydal súhlas k 
umiestneniu stavby, 
územné konanie
pokračuje; osloviť
SPF s návrhom na 
odkúpenie pozemku 
pod priechod

áno

MS 
M

M 
fMi

11S
■■■

Vysporia 
danie 
pozemku 
SPF

Bezpečnostn 
é kamery ŽS

cenová ponuka,
príprava

■ P.

Zastávky
SAD

Premiestnení 
e zastávky 
pri ZŠ v AD

Územné konanie - 
Právoplatné U R 
02.07.2021, stavebné 
konanie prebieha

áno

■ Stavebné 
povolenie

Nová 
zastávka 
Miloslavov 
pri kruhovom 
objazde, 
predĺženie 
linky SAD

Vydané územné 
rozhodnutie -
právoplatné 
14.10.2020 -
vysporiadanie SPF - 
pripraviť žiadosť na 
BSK na vysporiadanie 
pozemku pod
komunikáciou s SPF

áno
L

BiSgS

P

Vysporia 
danie 
pozemku 
SPF

Úprava 
chodníkov, 
plôch a 
prístrešky 
zastávok pri 
trati vAD-ll. 
etapa

Z

Sadová 
ulica ■ k 
cintorínu 
Miloslavov

Verejné 
osvetlenie

Opravy a 
nedorobky 
komunikácií

Južná ô
Žihľavová

Čerešňová II.etapa - v procese 
opakovaného 
verejného 
obstarávania

áno

3 \
- p

Výsledok
VO

Lúčna

Tekovská V rámci riešenia 
rekonštrukcie Lesnej 
ul.

\z. -J ' ’ l
Nová ulica í®?'
Úzka - k 

ZOR
po dokončení ZOR z
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Rekonštrukci 
a povrchu 
ulíc 
Kačínska, 
Javorová, 
Buková, 
Dubová

Realizovať podľa 
možnosti s výstavbou 
Lesnej a Agátovej 
ulice ,/Z;

Chodníky Lipový park - 
smer Billa 
popri 
Centrálnej ~ 
v rozpočte 
2023

Právoplatné stavebné 
povolenie ■ zmena 
stavebníka, príprava 
VO - realizovať spolu 
s časťou
cyklochodníka

áno

ť J čix? "iAcS Čl’j Výsledok
VO

K novej 
zastávke 
SAD 
Miloslava 
(kruhový 
objazd)

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

Ä '

'■

Zmena
UPč.4

Oproti 
sadom k ulici 
Chalúpkova

V nadväznosti na
prechod pre chodcov, 
zameranie, PD,
povoľovacie konanie

áno z p

PD

Pasport 
chodníkov 
oboch častí - 
priorita - 
bezpečná 
cesta do ZŠ

Preveriť vykonaný
pasport z roku 2019 
a doplniť ho
z pohľadu 
bezpečného pohybu 
detí do školy - 
prerokované v KROM 
06.03.2023

isSm mK

z 
B 

-
Cyklochod- 
niky

Spojenie 
oboch častí 
obce - 1. 
etapa - od 
Billy smerom 
na AD na 
pozemkoch 
obce - 
rozpočet 
2023
Osloviť 
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 
pozemkov 
neakceptované 
Pripraviť možnosti na 
realizáciu aspoň časti 
s uzatvorenými NZ

Áno 
spoluúča 

sť

■ 

■

g

■

' U

J .p J

i h “ŕíA

1.etapa-- 
na 
pozemko 
ch obce

spojené s 
VO na 
chodník

Nesplníte 
ľné 
požiadav 
ky 
majiteľov 
- zmena 
UPč.4

Prepojenie 
poza les cez

Nie je v UP, 
stanovisko SPF zo 
dňa 19.02.2020

UP3- 
Okresný 
úrad -
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starý 
vinohrad

Podaná petícia za 
realizáciu chodníka - 
vybavená

žaloba 
podaná

Koordinácia 
s budovaním 
cyklotrás 
okolitých 
obcí

Štúdia zrealizovaná a 
zverejnená
Up date štúdie
vzhľadom na zmeny 
trasovania v
Hviezdoslavove 
zadaný
Zadať PD na 
východo-západnú os 
- D L-Hviezdoslavov

' ,p.

LV ■

PD

Parkovanie Lipový park— 
pozdĺž. 
Parkovanie,

Podklady sú podané k 
vydaniu územného 
rozhodnutia

áno , -p’
UR

Železničná 
stanica AD

Bezpečnostné 
kamery, 
prístrešok pre bicykle 
-2. etapa

S'Wí

1

p

Parkovanie s 
vjazdom pri 
ZŠ AD

PD Odlučovač
ropných látok - spolu 
s výstavbou pavilónu 
ZŠ, povoľovacie 
konanie, VO

áno
\s" -

.'z'!
( '
, p'

SP

Parkovisko 
pri MŠ AD

posunuté - spolu s 
výstavbou telocvične ' Z

Parkovanie a 
stojisko 
kontajnerov 
Agátová ul.

Kontajnerové 
stojisko 
zrealizované 2022
Rokovať o možnosti 
prevodu stojiska do 
majetku obce a 
uzatvorenie stojiska 
Spraviť pozdĺžne
státia na Agátovej ulici 
od stojiska
kontajnerov k Dubovej 
- na pozemkoch obce

' z

i 1

Nr

Dopravné 
značenie

Pasportizáci 
a 
dopravného 
značenia

Prebieha aktualizácia, 
zmeny a zaradenie 
nových lokalít

' J »

/z^ 

ä >-f *

Obmena 
a aktualizáci 
a značiek

Realizuje sa
priebežne z

Záhradná 
ulica

Inžinierske 
siete 
vodovod a 
kanalizácia

V procese stav,
povolenia; projekt
prepracovaný podľa 
požiadaviek 
Envirofondu, čakáme

Áno 
spoluúča 

sť

■ 
M 
M

p;

Výzva EF
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vr. Kysuckej 
ulice

na výzvu;
zabezpečujú sa 
súhlasy všetkých 
majiteľov prípojok - 
podmienka EF

,-^J‘'•jM •• ’^•'í

Cesta, 
spevnený 
povrch

len za spoluúčasti 
obyvateľov ulice 1

II Všeobecne záujmy občeehýiŕbnm|ňtálne zameiy: zeleň a ina občianska vybavenosť
.... ‘ ..... ______ _ ..__ T " ' -

Dopravný 
prieskum

Zistiť stav 
zaťaženosti 
komunikácii 
obce a
úzkych miest

Realizácia v W.týždni 1
M: 
f

Energetické 
opatrenia

Spracovanie 
analýzy 
stavu budov 
v obci

■11
Web 
stránka 
obce

Spracovať 
požiadavky 
na novú 
stránku

■SiTÍ /n •,

■1
Projekt 
eslužby

Pripraviť 
podklady k 
zadaniu

Pokračovať sa bude 
po pripojení obce na 
dcom s prístupom do 
databáz štátu - 
prebiehajú prípravné 
práce

111 
■

Zapojení 
e obce 
na Dcom

Budova 
obecného 
úradu

Zateplenie, 
fasády OcÚ

Finalizácia PD - 
podať na grant cez 
enviro fond

r/ 
A- -S|S

Dokonče 
nie PD

Komunitné 
centrum 
Čerešňová 
ul.

Zateplnenie 
fasády, 
výmena 
vykurovania, 
nabíjacia 
stanica na 
elektromobil 
y

Žiadosť o grant MF 
SR - VO na PD 
ukončené - zmluva 
predložená OZ

Wags IMIa
! - > r

Spracova 
nie PD

Parky a 
nové 
parkové

rekonštrukci 
a osvetlenia 
parku v AD

, z

plochy Vodozádržný 
park

Alžbetin park v 
Alžbetinom Dvore 
návrh - nová úloha

z

Nový park pri 
cintoríne v 
Miloslavove

Spracovanie 
vizualizácie okolia 
zvonice, ideový zámer

z
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Obnova a 
rozvoj 
zelene

Priebežne na
verejných 
priestranstvách

Revitalizáci 
a Lipového 
parku

náučný 
chodník

zámer-svojpomocne

lift?
Nové 
polyfunkčn 
é centrum 
obce 
Miloslavov

Predmet zmien a 
doplnkov UP obce č. 4

UP3- 
Okresný 
úrad - 
správna 
žaloba 
podaná

Zmeny a 
doplnky 
Územného 
plánu č. 4

Výber 
obstarávate!’ 
a
Výber 
spracovateľa

Proces začne po 
schválení Zmien 
3/2021 ( momentálne 
na OU Bratislava)
Dňa 5.12.2022
doručené stanovisko 
OU s pripomienkami, 
podaná správna 
žaloba obce

UP3- 
Okresný 
úrad - 
správna 
žaloba 
podaná

Odpady a 
zberný dvor

vytvorenie a 
prekrytie 
skladových 
priestorov na 
zbernom 
dvore

Podanie žiadosti o 
dotáciu - rozšírenie 
ZD - najskôr je 
potrebné získať
pozemok

ó Z .

Kompostáre 
ň Z

Dobrovoľný 
hasičský 
zbor obce

Zaobstaranie 
výzbroje a 
výstroje

Vytvoriť priestor v 
rozpočte z , f1’

Požiarna 
zbrojnica z

Cintoríny Rozšírenie 
cintorína 
v AD

z
■ J í V A Sí ňy kW í ?■' v

Nový plot od 
lesa v AD ;:z ’
Miesto pre 
kolumbárium 1 Z-

Dom smútku 
vAD
Prepojenie 
Sadovej 
a Šípkovej 
s pozdĺžnym 
státím,

Vypracované štúdie

- *2

Sociálne 
miestnosti na

Umiestnenie TOI -jar 
2023
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oboch 
cintorínoch

Vodoochran 
né 
opatrenia

vodozádržné 
opatrenia

Priebežne - obnova 
odvodňovacích 
priekop popri
komunikáciách cesty 
III. triedy Centrálna a 
Hlavná ulica

Z

vsaky, 
vpuste Z

111. SŠkoly, mpjerské školy; relax a šport " - .feilÄSSiS .  Wm® mím
Dostavba 
pavilónu ZŠ

V areáli ZŠ ,6 
tried (dotácia 
200 tis, MŠ 
SR), 
zreallzovan 
é

Výstavba ukončená - 
kolaudačné konanie 
15.12.2022
Podanie žiadosti o 
refinancovanie - Plán 
obnovy

B ■
Slíi

■■

Ä 
c' * H ’

- 
- 

. 
■

M 
W 
itiii I®®® 
■ill

Giant na 
refmacov 
anie

Nové 
elokované 
pracovisko 
ku 
plneorganiz 
ovaň ej 
škole ZŠ 
Miloslavov

Využitie 
priestorov 
pôvodnej MŠ 
pre 
vyučovanie 
ZŠ

Zadať spracovanie 
PD na úpravu 
priestorov - v procese 
príprava podkladov - 
pozastavene

pozastav 
ené

Telocvičňa 
pri ZŠ v A. 
Dvore

výber 
dodávateľa 
stavby

Výzva cez žiadosť o 
dotáciu z Fondu na 
podporu športu - 
termín od 17.03.2023 
-17.04.2023;

Áno 
spoluúča 

sť
1111i " P/

Výsledok 
posúdení 
a žiadosti

stavebné 
povolenie

Stavebné povolenie 
predĺžené do
13.08.2024

M

j í ■° MSIMM
Silil!

Oplotenie 
areálu Z

Areál ZŠ v 
A. Dvore

Úprava 
spevnených 
a 
nespevnený 
ch plôch

Po ukončení
výstavby telocvične

Kryté 
stoj is ko na
bicykle

Po ukončení výstavby 
pavilónu íl®

Materská 
škola 
Miloslavov, 
Orgovánová 
ul.

nová 2
podlažná MŠ
(4 triedy), 
suterén 
telocvičňa 
rozpočet 
2023, grant)

Verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavby 
ukončené; NFP
získaný vo výške 
1 580 635,23 EUR
Víťaz VO odstúpil od 
zmluvy

Áno, 
grant

■ ■ ■is iSli

IIIIS

Hg 

ill™

Výsledok
VO
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Nové VO - v OZ
Spevnené 
plochy áno Bj

|
N p R

Materská 
škola AD

Dostavba 
kontajnera 
so 
sociálnymi 
zariadenia

Stavebné povolenie 
právoplatné
VO ukončené - 
zmluva predložená 
OZ

áno

no■B111

á
& 
ÉKS 
g

-IrTi

Ŕ
'> u • i".

Podpis 
zmluvy, 
zverejne 
nie, 
odovzdá 
nie 
stavenísk 
a

ZOR
Miloslavov

Osvetlenie 
areálu -Z ‘

Prevádzka 
s občerstven 
ím

PD Regionálnym 
úradom schválená s 
malými zmenami, 
prebiehajú d'alšie 
procesy k vydaniu SP

áno 1111 íSft"

SP

Toalety Dočasne umiestnená 
1 TOI; trvalé riešenie 
spolu s občerstvením

ďtiZďk
Parkovisko Spolu s bufetom Z
Detské 
ihrisko, 
drobná 
architektúra

Spolu s bufetom
Podaná žiadosť na 
MPSVaR o grant na 
vybavenie detského 
ihriska

áno z

-

Výsledok 
grantu

Tenisový 
kurt/ alt. Iné 
športovisko

z.

Revltalizá- 
cla RSC A. 
Dvor

Rozšírenie 
šatní 
a sociálnych 
priestorov, 
rekonštrukci 
a budovy

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

í.

’ / i
Obnova 
hracích 
prvkov 
detského 
ihriska

Revízia, renovácia 
svojpomocne
Podaná žiadosť na 
MPSVaR o grant na 
vybavenie detského 
ihriska

áno

S®®#

ŕ’P r' 

‘ ď ’<1,, 
( ‘í'-\

Výsledok 
grantu

Rozprava:

J.Grujbárová informovala o rokovaní KROM, kde sa prerokovávalo doplnenie zásobníka projektov pre BSK 
z hľadiska dlhodobejšieho v rámci programu Slovensko. Do zásobníka sa doplnili projekty na zlepšenie 
energetickej spotreby jednotlivých objektov obce, zelené projekty - parky, vetrolamy a projekty na podporu 
separácie odpadu.
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T. Mikulec - chce sa opýtať na dopravný prieskum a osadenie bezpečnostných kamier - J. Grujbárová uviedla, že 
kamery sa budú postupne osadzovať podľa možností obce v rámci priestorov vybavených wifi, začína sa na 
železničnej stanici, postupne budú pribúdať ďalšie.

Uznesenie č. 27

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0 
zdržal sa: 0
nepritomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 6. Návrh zmien VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov - príloha č. 3: 
Cenník odplaty za zriadenie vecného bremena a nájmu pozemkov:

Na základe požiadavky Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov Komisia pre rozvoj obce v spolupráci 
s právnikom obce a zamestnancami obce navrhla postup na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného 
bremena (právo uloženia a napojenia inžinierskych sieti a strpieť právo prechodu a prejazdu na pozemkoch vo 
vlastníctve obce Miloslavov) a cenu nájmu pozemkov podľa cenníka, ktorý vychádza zo znaleckého posudku 
odborného znalca. Všeobecná hodnota vecného bremena a cena nájmu bude určená na 1 m2/rok.
Postup uzatvorenia zmluvy a úhrady jednorazovej odplaty:
Žiadateľ o zriadenie vecného bremena požiada obec o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene 
s príslušným titulom (právo prechodu a prejazdu, právo na uloženie IS a pod.), k čomu okrem príslušnej 
dokumentácie predloží neoverený geometrický plán s vyznačeným vecným bremenom na pozemku obce. V 
prípade, že žiadosť bude v súlade s územným plánom, obecný úrad pripraví na rokovanie OZ návrh zmluvy, OZ 
návrh zmluvy a zámer buď schváli alebo nie. Ak schváli, v rámci platobných podmienok žiadateľ uhradí platbu vo 
výške 50 % pri podpise Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej ako „ZoBZoVB“), a 
druhú platbu (50%) po ukončení stavby a uzatvorení „ostrej" Zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej ako 
„ZoZVB“), ktorá bude už s príslušným overeným geometrickým plánom podaná na zápis do katastra.
Cenník odplaty za vecné bremeno ako príloha č. 3 VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce 
Miloslavov spolu so schváleným postupom (informačný materiál) bude vyvesený na webovej stránke obce.
Žiadateľ o nájom pozemku podliehajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva požiada obec o uzatvorenie zmluvy 
o nájme s uvedením rozsahu užívania dotknutého pozemku obce, záujmu o dobu trvania nájmu a účelu. Pre 
prípad súhlasného rozhodnutia obecného zastupiteľstva bude cena nájmu určená s odkazom na Cenník, ktorý 
tvorí prílohu č. 3 VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia s majetkom obce Miloslavov. O spôsobe prenechania 
pozemku do dočasného užívania rozhoduje vždy výhradne obecné zastupiteľstvo.
Rozprava:

KROM odporúča schváliť navrhovaný postup a cenník nájmov/vecných bremien podľa návrhu Cenníka.
Š. Lukáčik - uviedol, že by bolo dobré, aby sa do cenníka doplnila podrobnejšia špecifikácia jednotlivých zón 
obce, aby sa predišlo nedorozumeniam. Starosta: Upraví sa to v rámci pripomienkového konania.

Uznesenie č. 28

Hlasovanie:
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prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., ]ng. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 7. Zmluva o dielo na realizáciu stavby „Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica“ so zhotoviteľom: 
EUROVIA SK, a.s„ Osloboditeľov 66,040 17 Košice

Dňa 08.09.2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov uznesením č. 112/2022 udelilo súhlas na začatie procesu 
verejného obstarávania na predmet zákazky „Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica".

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku vo VVO 232/2022 dňa 27.10.2022 - 45384 - WYP. 
Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 06.02.2023. Do súťaže boli v lehote na predkladanie ponúk 
predložené ponuky od deviatich (9) uchádzačov.

V procese verejného obstarávania bola úspešná spol. EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66,040 17 Košice, IČO: 
31651518 s najnižšou ponukou. Úspešný uchádzač sa zaväzuje zrealizovať dielo do 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Vysúťažená cena za dielo je 540 415,24 EUR vrátane DPH.

K uzatvoreniu Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania je potrebný súhlas obecného 
zastupiteľstva.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť zmluvu o dielo.

Uznesenie č. 29

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 8. Zmluva o dielo na poskytnutie služieb činnosti stavebného dozoru pre stavbu „Rozšírenie 
komunikácie - Lesná ulica“ so zhotoviteľom: Holina s.r.o., Miletičova 7,821 08, Bratislava

Obec Miloslavov ukončila proces verejného obstarávania pre uskutočnenie stavby „Rozšírenie komunikácie - 
Lesná ulica" a je potrebné zabezpečiť činnosti súvisiace s výkonom činností stavebného dozoru po celú dobu 
výstavby. Predpokladaná dĺžka výstavby vrátane ukončovacích procesov je 6 mesiacov. Celková hodnota diela 
540 415,24 Eur vrátane DPH,
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Na základe dostupných informácií vo vzťahu k obvyklej výške odmeny za činnosť stavebného dozoru vo verejnom 
sektore pristúpila obec Miloslavov ako verejný obstarávate!' k výberu konkrétneho hospodárskeho subjektu. 
Uvedený postup verejného obstarávateľa je prípustný tak v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodického usmernenia ÚVO (napríklad č. 3681-5000
2022) ako aj Smernice obce Miloslavov ako verejného obstarávateľa. Odôvodnenie postupu obce je súčasťou 
podkladov k rokovaniu OZ.

Pre účely vykonávania činností stavebného dozoru počas realizácie stavby: „Rozšírenie komunikácie - Lesná 
ulica" predložil na základe požiadavky obce subjekt Holing s.r.o. zastúpený oprávnenou osobou Ing. Karol Hollý 
cenovú ponuku, ktorá predstavuje návrh spolupráce v rozsahu šiestich (6) mesiacov, pričom cena za mesiac 
služieb stavebného dozoru predstavuje sumu 1404,00 eur bez DPH. Frekvencia kontrol 3 x v týždni, počet týždňov 
v mesiaci 4. Celková suma za výkon činnosti dozoru predstavuje sumu 8 424,00 Eur bez DPH, cena je konečná.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa predkladá obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh zmluvy na činnosť 
stavebného dozoru pre uskutočnenie stavby „Rozšírenie komunikácie - Lesná ulica" s poskytovateľom: Holing 
s.r.o., so sídlom: Miletičova 7,821 08, Bratislava, SR.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť návrh zmluvy na výkon činnosti stavebného dozoru na projekt rekonštrukcie Lesnej ulice.

Uznesenie č. 30

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 9. Zmluva o dielo na realizáciu stavby „Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu ■ 
Materská škola Miloslavov - Alžbetin Dvor“ na pare, č. 219/2 so zhotoviteľom: DOMOV Slovakia, a.s., 
Račianska 30/A, 831 02 Bratislava

Dňa 16.06.2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov udelilo súhlas na začatie procesu verejného obstarávania 
na predmet zákazky „Dostavba sociálnych zariadení osadením modulu Materská škola Miloslavov - 
Alžbetin Dvor“.

V prípade tejto zákazky sa postupovalo štandardami pre zákazku s nízkou hodnotou. Výzva na predkladanie 
ponúk bola zverejnená dňa 28.10.2022 na stránke www.tendernet.sk. V procese verejného obstarávania bola 
predložená iba jedna ponuka, termín na predkladanie ponúk verejný obstarávate!’ 4 x posúval, ale ani po 
opätovných posunutiach nedošlo k záujmu o realizáciu stavby zo strany potenciálnych budúcich zhotoviteľov.

Verejné obstarávanie vyhrala spoL DOMOV Slovakia, a.s., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava. Cena za dielo bola 
vysúťažená vo výške 75 471,77 EUR bez DPH, konečná cena za dielo je vo výške 90 566,12 EUR s DPH.

K uzatvoreniu Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania je potrebný súhlas obecného 
zastupiteľstva.

Rozprava:
KROM odporúča schváliť návrh zmluvy na realizáciu projektu dostavby hygienického modulu pre MŠ.16



Uznesenie č. 31

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antallková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 10. Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Obnova historickej 
budovy Komunitného centra Miloslavov“ so zhotoviteľom: Holing s.r.o., Miletičova 7,821 08, Bratislava

Dňa 08.12.2022 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov udelilo súhlas na začatie procesu verejného obstarávania 
na predmet zákazky „Obnova historickej budovy Komunitného centra Miloslavov“.

V prípade tejto zákazky sa postupovalo štandardami pre Zákazku podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi 
hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výzva na predkladanie ponúk bola siedmym (7) pozvaným uchádzačom odoslaná 15.1.2023, Lehota na 
predkladanie ponúk bola stanovená do 25.1.2023. Počas lehoty na predkladanie ponúk boli predložené štyri (4) 
cenové ponuky.

V procese verejného obstarávania bola úspešná spol. VISIA, s.r.o, Šaľa, s najnižšou ponukou. V poradí druhým 
uchádzačom bola spoločnosť SCALE BLU s.r.o., Bratislava; tretím uchádzačom bola spoločnosť Holing s.r.o., 
Bratislava a štvrtým uchádzačom bola spoločnosť Ing. Erik Kocka - ArchStyle, Banská Bystrica.

Úspešný uchádzač bol oboznámený s výsledkom VO, avšak odstúpil od ponuky z dôvodu časovej 
zaneprázdnenosti. V poradí druhý uchádzač v čase predkladania ponuky nedisponoval oprávnením podnikať 
alebo iným oprávnením, vydaným podľa osobitných predpisov a nesplnil podmienky účasti konkrétne § 32 ods. 1 
písm. e) ZVO.

Na základe vyššie uvedených skutočností, po uzatvorení a kontrole všetkých náležitostí, bol vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač spol. Holing s.r.o., Miletičova 7,821 08 Bratislava. Úspešný uchádzač sa zaväzuje zrealizovať 
dielo do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Vysúťažená cena za dielo je 21 750,00 EUR (DPH 
sa neuplatňuje).

K uzatvoreniu Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania je potrebný súhlas obecného 
zastupiteľstva.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť predložený návrh zmluvy na PD pre projekt Komunitného centra.

Uznesenie č. 32

Hlasovanie:
r prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 

Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec

17



za: 6“ Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 11. Prevzatie pozemku pare, req. „C“ č. 482/3, verejného osvetlenia a komunikácií do majetku obce 
od spoločnosti Reality Miloslavov s.r.o.

Spoločnosť Reality Miloslavov s.r.o., Bratislava, požiadala dňa 08.02.2023 obec Miloslavov o prevzatie pozemkov 
a stavebných objektov v lokalite RZ8 do vlastníctva obce Miloslavov podľa Zásad preberania.
Predmetom preberania sú pozemky pare, reg. „C“ č. 482/3 o výmere 10 341 m2, stavebný objekt SO 01 - 
Komunikácie a spevnené plochy, SO 10 - komunikácia hlavná obslužná a stavebný objekt SO-09 Verejné 
osvetlenie, ktoré sú súčasťou stavby „Dopravná a technická infraštruktúra IBV Miloslavov Alžbetin Dvor“

Za obec Miloslavov - nadobúdateľa, skontrolovali skutkový stav Mgr. Martin Sitiar a Ing. Mária Boháčová. Za 
prevádzajúceho spoločnosť Reality Miloslavov s.r.o. sa preberacieho konania zúčastnili Ing. Andrea Majchráková 
a Ing. Petra Paštrnáková, konateľky spoločnosti. Stav miestnych komunikácií a verejného osvetlenia, ktoré má 
obec Miloslavov prevziať sú vo vyhovujúcom stave, nedostatky, ktoré boli zaevidované, sú uvedené v preberacom 
protokole a budú v určenej lehote odstránené. Zaznamenané nedostatky nebránia prevzatiu a ich odstránenie 
nemá vplyv na užívanie a bezpečnosť v predmetnej lokalite.

Vzhľadom na to, že sú splnené všetky podmienky v súlade so zásadami preberania v danom čase, predkladá sa 
návrh na prevzatie komunikácií a spevnených plôch a verejného osvetlenia v lokalite RZ8 do vlastníctva obce 
Miloslavov.

Rozprava:

Starosta uviedol, že tento proces musí takýmto spôsobom prebehnúť vo všetkých lokalitách, obec môže 
komunikácie a VO prevziať do majetku po splnení majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov a dodržaní 
zákonných technických parametrov preberaných zariadení.
KROM odporúča schváliť prevzatie komunikácie a VO do majetku obce.

Uznesenie č. 33

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 12. Dodatok č. 8 k zmluve o združenej dodávke elektriny so spoločnosťou Energie 2 a.s. - nové 
odberné miesto: Športová ulica - rozšírenie cintorína Alžbetin Dvor, pare, č. 432/1, Miloslavov

Obec Miloslavov potrebuje zriadiť odberné miesto pre odber elektrickej energie na Športovej ulici, pare. č. 432/1, 
Alžbetin Dvor pre potreby rozšírenia a obsluhy cintorína a pomocného tréningového ihriska. Z tohto dôvodu je 
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potrebné uzatvoriť dodatok č. 8 s firmou Energie 2 a.s. ktorá je dodávateľom elektrickej energie pre obec 
Miloslavov - preto sa predkladá návrh dodatku č. 8 k zmluve o združenej dodávke elektriny zo dňa 23.08.2021.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť návrh dodatku č. 8 so spoločnosťou Energie 2 a.s.

Uznesenie č. 34

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing, Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antallková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 13, Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná a.s. z dôvodu pripokládky optických káblov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava podala žiadosť s vypracovaným Dodatkom č. 1 k Zmluve 
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, v ktorej obec Miloslavov žiada o schválenie Dodatku č. 1 obecným 
zastupiteľstvom.
Predmetom Dodatku č. 1 je rozšírenie vecného bremena v dôsledku potreby realizácie uloženia aj optických 
káblov. Optický kábel bude uložený v jednej ryhe s podzemným káblovým vedením VN. Predmetná stavba bude 
realizovaná na obecných parcelách, konkrétne časť ulice Lesná medzi križovatkou Kačínska - Športová, samotná 
Športová ulica a križovatka Športová - Centrálna až po križovatku Centrálna - Slnečnicová.
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 210687-L13.0119.18.0007- ZBZ_VB bola uzatvorená 
dňa 21.06.2021.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť návrh dodatku č. 1 k zmluve s ZSDis, a.s..

Uznesenie č. 35

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 14. Nájomná zmluva na byt číslo 2 v bytovom dome s. č. 404 v obci Miloslavov s nájomcom: ŠuIlak

Peter

Obec Miloslavov prenajíma nájomný byt, ktorý bol financovaný zo ŠFRB a podľa zákona o ŠFRB aj prehodnocuje 
zmluvy, ktorým končí platnosť. Pán Peter Šuliak, Miloslavov požiadal o predĺženie nájmu na byt číslo 2 v bytovom 
dome súp.č. 404 v obci Miloslavov,
Nájomca Peter Šuliak spĺňa podmienky na predĺženie nájmu (min. výška príjmu - max. výška príjmu) na 3 roky, a 
ku dňu prehodnotenia žiadosti obec voči nemu neeviduje žiadne nedoplatky / pohľadávky po lehote splatnosti 
z akéhokoľvek právneho titulu. Súčasne je riadne zložená zábezpeka podľa čl. 7 VZN č. 1/2012.
V súlade s čl. 4 bod 1 a čl. 6 bod 5 až 7 VZN č. 1/2012 (opakovaný nájom) sa predkladá obecnému zastupiteľstvu 
na schválenie návrh prideliť byt do dočasného užívania nájomcovi na zákiade predloženého návrhu nájomnej 
zmluvy, a to na dobu 3 rokov.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť nájomnú zmluvu pre p.Šuliaka.

Uznesenie č. 36

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 15. Nájomná zmluva na byt číslo 4 v bytovom dome s. č. 404 v obci Miloslavov s nájomcom:

Babačová Jana

Obec Miloslavov prenajíma nájomný byt, ktorý bol financovaný zo ŠFRB a podľa zákona o ŠFRB aj prehodnocuje 
zmluvy, ktorým končí platnosť. Pani Jana Babačová, Miloslavov požiadala o predĺženie nájmu na byt číslo 4 
v bytovom dome s. č. 404 v obci Miloslavov.

Nájomca Jana Babačová spĺňa podmienky na predĺženie nájmu (min. výška príjmu - max. výška príjmu) na 3 roky 
a ku dňu prehodnotenia žiadosti obec voči nej neeviduje žiadne nedoplatky / pohľadávky po lehote splatnosti 
z akéhokoľvek právneho titulu. Súčasne je riadne zložená zábezpeka podľa čl. 7 VZN č. 1/2012.
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:

KROM odporúča schváliť nájomnú zmluvu pre p. Babačovú.

Uznesenie č. 37

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 20



za: 6- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antallková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 16. Použitie rezervného fondu na nákup traktorovej kosačky

Obec Miloslavov realizovala v mesiaci marec nákup traktorovej kosačky pre potreby údržby verejnej zelene 
v celkovej sume aj s príslušenstvom 3 725,14 Eur. Nákup traktorovej kosačky bol realizovaný ako obmena za 
vyradenú kosačku, ktorej ďalší servis a opravy boli vyhodnotené ako nerentabilné. Na financovanie sa navrhuje 
použiť zdroje rezervného fondu.
Stav rezervného fondu pred použitím prostriedkov: 246 447,68 Eur
Použitie prostriedkov z rezervného fondu: 3 725,14 Eur
Zostatok rezervného fondu po použití prostriedkov: 242 722,54 Eur
V súlade s ustanovením § 15 ods. 2 druhej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „o použití peňažných fondov rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku“.

Rozprava:

KROM odporúča schváliť predložený návrh na použitie RF.

Uznesenie č. 38

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec *
za: 6- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antallková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 17. Použitie rezervného fondu na zvýšenie zabezpečenia prístrešku pre bicykle - železničná 

stanica

V nadväznosti na 4 bezpečnostné incidenty z januára 2023, kedy došlo ku krádežiam vecí z prístrešku na bicykle, 
realizovala obec Miloslavov opatrenia smerujúce k mechanickému a technickému zvýšeniu zabezpečenia. 
Technickými riešeniami bola zosilnená ochrana mechanizmu otvárania vstupných dverí vrátane diaľkovej správy 
systému a alarmov v hodnote 1 255,12 Eur. Mechanickými opatreniami bola pridaná a zosilnená ochrana kovových 
konštrukcií prístrešku v celkovej sume 300 Eur. Na financovanie tejto investície sa navrhuje použiť rezervný fond.

V súlade s ustanovením § 15 ods. 2 druhej vety zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „o použití peňažných fondov rozhoduje obecné 
zastupiteľstvo a zastupiteľstvo vyššieho územného celku“.

Stav rezervného fondu pred použitím prostriedkov: 
Použitie prostriedkov z rezervného fondu: 
Zostatok rezervného fondu po použití prostriedkov:

242 722,54 Eur
1 555,12 Eur

241 167,42 Eur21



Rozprava:
KROM odporúča schváliť čerpanie rezervného fondu na zabezpečenie prístrešku pre bicykle. Starosta uviedol, 
že sa osadila aj nová bezpečnostná kamera, aby boli monitorované všetky automobily, ktoré vchádzajú do 
priestoru ŽS. M. Matušek - nie je možné zabezpečiť automatické zatváranie dverí prístrešku? T.Cabalová: je 
potrebné upozorňovať tých, ktorí zabúdajú za sebou zatvárať prístrešok, ak je to na kamere vidno.

Uznesenie č. 39

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

K bodu 18. Rôzne

a) Informácia starostu o vykonaných úkonoch

Starosta obce Miloslavov predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Miloslavov informáciu o úkonoch, o ktorých 
v zmysle kompetencií starostu obce rozhodol a vykonal starosta obce:

Majetkovo - právne úkony - úkony v súlade s čl. II bod 2.5 písm. c) a g) VZN č. 1/2020 Zásady hospodárenia 
s majetkom obce:

- Zmluva o nájme nebytových priestorov: zo dňa 30.01.2023, obec Miloslavov ako prenajímateľ, Jana 
Mahútová, Miloslavov ako nájomca, predmet nájmu: sála, nachádzajúca sa v budove kultúrneho domu na 
Centrálnej ulici 243/16, Miloslavov, doba nájmu: 30.01.2023 - 30.06.2023, účel nájmu: poskytovanie 
cvičenia - Yoga, nájomné: 4,- eur/1 hodina dľa Cenníka VZN 1/2020;

- Zmluva o nájme nebytových priestorov: zo dňa 07.02.2023, obec Miloslavov ako prenajímateľ, Jana 
Mahútová, Miloslavov ako nájomca, predmet nájmu: sála, nachádzajúca sa v budove kultúrneho domu na 
Centrálnej ulici 243/16, Miloslavov, doba nájmu: 09.02.2023 - 30.06.2023, účel nájmu: poskytovanie 
cvičenia-Yoga, nájomné: 4,-eur/1 hodina dľa Cenníka VZN 1/2020;

- Zmluva o nájme nebytových priestorov: zo dňa 30.01.2023, obec Miloslavov ako prenajímateľ, Illuminate, 
s.r.o., Bratislava, IČO: 46 328 271 ako nájomca, predmet nájmu: sála, nachádzajúca sa v budove 
kultúrneho domu na Centrálnej ulici 243/16, Miloslavov, doba nájmu: 30.01.2023-30.06.2023, účel nájmu: 
poskytovanie cvičenia - funkčné tréningy, nájomné: 4,-eur/1 hodina dľa Cenníka VZN 1/2020;

Rozprava:

Poslanci nediskutovali k tomuto bodu

Uznesenie č. 40

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
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proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

b) Zámer nového VO na výstavbu MŠ Orgovánová ul. Miloslavov

Dňa 14.12.2022 bola uzavretá zmluva o dielo, ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Novostavba Elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov" so spoločnosťou 
EUROŠTUKONZ, a.s., Bratislava. Listom zo dňa 23.02.2023 spoločnosť EURO-ŠTUKONZ a.s. prostredníctvom 
advokátskej kancelárie oznámila odstúpenie od ZoD. Dôvodmi odstúpenia, ktoré zhotoviteľ uviedol v odstúpení 
boli údajné omeškanie objednávateľa - obce Miloslavov s odovzdaním staveniska, čím sa podľa názoru 
zhotoviteľa stalo plnenie pre zhotovitel'a nemožným.

Dôvody odstúpenia tak, ako ich uvádza zhotoviteľ objednávateľ rozporoval, čo bolo aj preukázané. Pre účely 
včasného a riadneho zhotovenia diela bolo objednávateľom-obcou opakovane zvolané koordinačné stretnutia 
a počas odovzdávania staveniska prevzala obec na seba povinnosti nad rámec zmluvy zabezpečiť 
prostredníctvom ZS Distribučná, a.s. napojenie na NN sieť podľa upravených parametrov.

Napriek všetkým snahám objednávateľa a vyššie uvedenému dňa 23.02.2023 zhotoviteľ od ZoD odstúpil.
V zmysle § 349 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v 
súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto 
dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany“.

Predkladá sa preto obecnému zastupiteľstvu opätovne návrh na odsúhlasenie verejného obstarania zhotoviteľa 
diela „Novostavba elokovaného pracoviska k plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavoď v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozprava:

J.Grujbárová spolu so starostom uviedli postup obce a maximálnu snahu o súčinnosť pre zhotoviteľa. Žiaľ, 
zhotoviteľ vyhodnotil veci po svojom a od zmluvy odstúpil.

Uznesenie č. 41

Hlasovanie:
prítomní poslanci: 6 - Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin 
Majerech, Milan Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec
za: 6- Ing. Tatiana Cabalová, PhD., Ing. Jarmila Grujbárová, Ing. Šimon Lukáčik, Ing. Martin Majerech, Milan 
Matušek, Mgr. Tomáš Mikulec 
proti: 0 
zdržal sa: 0
neprítomný/á, í, ý/: 3 - Ivan Húska, Ing. Andrej Karpinský, Mgr. Martina Antalíková

Uznesenie bolo schválené.

c) Starosta uviedol, že z dôvodu odpájania vzdušného vedenia EE a do doby výstavby verejného osvetlenia na 
ulici bude na určitý čas odstavené súčasné verejné osvetlenie. Po vyhodnotení VO na verejné osvetlenie sa 
obec bude snažiť koordinovať postup so ZDIS.

d) M. Matušek - bude vytyčovanie sietí Telekom aj na Hlavnej ulici z dôvodu realizácie vodozádržných opatrení? 
Áno, malo by sa realizovať v najbližšom období.
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K bodu 19. Interpelácie poslancov
Poslanci nemali žiadne interpelácie.

K bodu 20. Diskusia od 18.00 hod, do 18.30 hod.;
Z. Hrušovská - ako sa bude realizovať prenájom pozemkov v rámci predloženého bodu ohľadom nájmov obce? 
J.Grujbárová jej ozrejmila postup - najbližšie nájmy sa môžu schvaľovať vOZ po schválení príslušného VZN 
s cenníkom. Postup bude vyvesený aj na web stránke obce. Žiadosti, ktoré obce eviduje, netreba opakovať, ak to 
bude potrebné, žiadatelia budú vyzvaní na doplnenie žiadosti.

K bodu 21. Záver

Starosta konštatoval, že program OZ bol vyčerpaný a zasadnutie OZ ukončil o 18:55 hodine.

Zapísal/(a): Ing. Jarmila Grujbárová

Overovatelia: Milan Matušek

Ing. Šimon Lukáčik

Ing. Marek Michlík, prednosta obecného úradu

starosta obce;

Milan Badanský
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