
Príloha č. 1 k uzneseniu č. 9/2018 zo dňa 07.12.2018 

 

Číslo 
uznesenia 

                        Predmet uznesenia Prijaté Splnené 
-ako? 

Dátum 
splnenia 

Nesplnené 
- dôvod 

44/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov schvaľuje:     

a,  návrhovú komisiu v zložení : Bc. Ladislav Bučík a Ing. Roman 
Horváth 

b, návrh programu rokovania   

       obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov určuje  

      za zapisovateľku/a : Ing. Jarmilu Grujbárovú 

       a overovateľa zápisnice a uznesení : Ing. Pavol Karaba,  

       Milan Matušek 

02.08.2018 
   

45/2018 Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove berie na vedomie plnenie uznesení zo 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a kontrolu  plnenia úloh zo zápisníc. 

Tabuľka je neoddeliteľnou prílohou č. 1 k uzneseniam. 

02.08.2018 
na vedomie 02.08.2018 - 

46/2018 Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove berie na vedomie: 

a.) prehľad o podielových daniach a finančných prostriedkoch; 

b.) prehľad o úveroch a splácaní istín; 

c.) prehľad o splácaní úrokov k úverom; 

d.) prehľad o poplatku za rozvoj; 

e.) prehľad faktúr; 

a to za obdobia uvedené v jednotlivých tabuľkách. 

02.08.2018 
na vedomie 02.08.2018 - 

47/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje  použitie rezervného fondu 

obce na vykrytie nerozpočtovaného výdavku, ktorým je oprava strechy na 

Komunitnom centre s. č. 25,  vo výške  7 000,00 Eur  z dôvodu havarijného 

stavu. 

02.08.2018 
zúčtované 6.8.2018  

48/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje Rokovací poriadok obecného 

zastupiteľstva obce Miloslavov v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu 

poslankyne J.Grujbárovej a schváleného pozmeňujúceho návrhu 

poslankyne R.Bačovej. 

02.08.2018 
dopracovaný 

podpísaný 

zverejnený 

  

49/2018 Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 

2/2018 v znení pozmeňujúceho návrhu obecného úradu. 

02.08.2018 
Zverejnené 15.08.2018 

 

 

50/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní 

materiálov v súlade s § 166, odst. 3) zákona č. 180/2014 Z.z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov určuje jeden volebný obvod pre Obec Miloslavov. 

02.08.2018 
zverejnené   

51/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní 

materiálov v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov určuje počet poslancov obce 

Miloslavov v novom volebnom období r. 2018- 2022:  7 poslancov. 

02.08.2018 
zverejnené   

52/2018 
Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní 

materiálov v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov u r č u j e rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Miloslavov vo volebnom období r. 2018- 2022: na plný 

úväzok. 

02.08.2018 
schválené   

53/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove berie na vedomie stav investičných a 

neinvestičných projektov obce k 31.07.2018 a schvaľuje doplnenie 

investičných projektov o zámery vyplývajúce z diskusie poslancov k tomuto 

02.08.2018 
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bodu, zapísané v zápisnici zo zasadnutia OZ. 

54/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste 

a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole. 

02.08.2018 
Podpísané 

a zverejnené 

08.08.2018 

zaslané 
emailom – 
riaditeľke 
ZŠ, MŠ 

a vedúcej ŠJ 

08.08.2018 

- - 

55/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve 

o zabezpečovaní prípravy stravy pre žiakov základnej školy. 

02.08.2018 
Zverejnené 21.08.2018  

56/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje nájomnú zmluvu na byt 

v nájomnom dome obce v miestnej časti Alžbetin Dvor na dobu určitú od 

1.10.2018 do 30.9.2019 s nájomcom, Janou Danielovou. 

 

02.08.2018 
Uznesenie 

bolo 
schválené 

Dátum 
uzavretia: 

5.9.2018 

Dátum 
zverejnenia: 

6.9.2018 

Dátum 
účinnosti: 

7.9.2018 

  

57/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje zriadenie vecného bremena 

v prospech oprávneného: GAINER s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, 

IČO: 44 085 010 na časti pozemkov vo vlastníctve obce vedených na LV 

1780:  185/101,159,175,204,209-213,217,218 230 a na LV 440: 409/1 

a 431/16 v rozsahu, podľa  Geometrickom pláne č. 22/2017 zo dňa 3.5.2017 

ako vecné bremeno in rem, a to bezodplatne a na dobu neurčitú. Účelom 

vecného bremena je: 

- právo uložiť, umiestniť, zriadiť, viesť a prevádzkovať Vodné stavby 

zaťažujúce časť pozemkov v rozsahu, ako je zakreslené Geometrickým 

plánom č. 22/2017 a 

- právo užívania, údržby, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, 

rekonštrukcie, modernizácie vodných stavieb zaťažujúcich časť pozemkov v 

rozsahu, ako je zakreslené Geometrickým plánom č. 22/2017, ako aj 

- právo vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými a nemotorovými 

dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami v rozsahu, ako je 

zakreslené Geometrickým plánom č. 22/2017 na pozemkoch za účelom 

uloženia, prevádzkovania, využívania, kontroly, opravy, úpravy, odstránenia, 

rekonštrukcie, modernizácie, výmeny alebo údržby vodných stavieb. 

02.08.2018 
Uznesenie 

bolo 
schválené 

Dátum 
uzavretia: 

22..08.2018 

Dátum 
zverejnenia: 

22.08.2018 

Dátum 
účinnosti: 

23.08.2018 

Z katastra 

prišlo 

prerušenie. 

Ing. Kráľ 

doplní na 

kataster 

chýbajúce 

veci  

 

58/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove berie na vedomie predloženú 

darovaciu zmluvu uzatvorenú medzi obcou Miloslavov a spoločnosťou  

SOFOS, a.s. na interaktívnu tabuľu do MŠ. 

02.08.2018 
na vedomie 02.08.2018 - 

59/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje Mandátnu zmluvu na 

zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania  so 

spoločnosťou  VO SK a.s. Bratislava na predmet zákazky: Odvoz 

a likvidácia odpadu v Obci Miloslavov.   

02.08.2018 
Zverejnené 23.07.2018 

 

 

1/2018/NOVE 

OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov schvaľuje : 

a.) návrhovú komisiu v zložení : Ing. Renáta Bačová a Ing. Jarmila 
Grujbárová 

22.11.2018 
- - - 
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obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov určuje za zapisovateľku:  p. 

Kvetoslavu Jašurovú a overovateľov zápisnice a uznesení : Ing. Tatianu 

Cabalovú, PhD., a JUDr. Luciu Falbovú 

2/2018/NOVE 

OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov  schvaľuje návrh doplnenia nového 

bodu programu obecného zastupiteľstva, a to č. 10. Schválenie preplatenia 

nevyčerpanej dovolenky starostu obce za minulé funkčné obdobie. Ostatné 

body sa prečíslujú. 

22.11.2018 
- - - 

3/2018/NOVE 

OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov  schvaľuje návrh programu 

rokovania ustanovujúcej schôdze obecného zastupiteľstva s doplneným 

novým bodom č. 10.  

22.11.2018 
- - - 

4/2018/NOVE 

OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce  Miloslavov: 
A . b e r i e  n a  v e d o m i e 
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
2. vystúpenie novozvoleného starostu 
B. k o n š t a t u j e,  ž e 
1. novozvolený starosta obce  Milan Baďanský    zložil zákonom predpísaný 
sľub starostu obce 
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub  
poslanca obecného zastupiteľstva:  
Ing. Renáta Bačová 
Ing. Tatiana Cabalová, PhD. 
JUDr. Lucia Falbová 
Ing. Jarmila Grujbárová 
Ivan Húska 
Ing. Martin Majerech 
Milan Matušek  

22.11.2018 
na vedomie - - 

5/2018/NOVE 

OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov                    p o v e r u j e  

poslankyňu Ing. Jarmilu Grujbárovú zvolávaním a vedením rokovania 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods.3 tretia 

veta, ods.5 šiesta veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

22.11.2018 
- - - 

6/2018/NOVE 

OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov u r č u j e starostovi obce Miloslavov: 

1. základný mesačný plat .888,92 eur, určený podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 

zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,  

ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej 

republiky za rok 2017 a 1,98 - násobku zodpovedajúcemu počtu obyvateľov 

obce Miloslavov  zistenému na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky k 31. decembru 2017,  

2. zvýšenie základného mesačného platu v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR 

SR č. 253/1994 Z. z. o  70 %. Mesačný plat starostu obce Miloslavov Milana 

Baďanského je vo výške  3.212,00 eur. 

22.11.2018 
   

7/2018/NOVE 

OZ 

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po predložení 

návrhu hlavného kontrolóra JUDr. Mária Vanca schvaľuje preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky starostovi obce z dôvodu ukončenia jeho 

funkčného obdobia k 22.11.2018 vo výplatnom  termíne za mesiac 

november 2018. 

22.11.2018 
   

 

 

 ______________________ 

     JUDr. Mário Vanc, LL.M. 

Hlavný kontrolór obce Miloslavov 


