
obecné zastupite!'stvo Miloslavov
2. zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce MiIoslavov v roku 2020

konané dňa 26' 3.2020

A. Uznesenia

Uznesenie č. 33

obecné zastupitel'stvo v Miloslavove schval'uje:

a, návrhovú komisiu v zložení : lng. Renáta Bačová, Milan Matušek

prĺtomnĺ poslanci: 5 - lng, Renáta Bačová' lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová,

lvan HÚska, Milan Matušek
za: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska, Milan Matušek
protĺ: 0

zdżal sa:0
neprĺtomný/á,il:2- JUDr. Lucia Fa|bová, lng. Martin Majerech

b, návrh programu rokovania v znení pozmeňujúceho návrhu J.Grujbárovej

prĺtomnĺ poslanci: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová,

lvan HÚska, Milan Matušek
za: 5 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD', lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska, Milan Matušek

proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,il:2_ JUDr' Lucia Falbová, lng. Martin Majerech

a overovatel'ov zápisnlce a uznesenia :

prĺtomnĺ poslanci: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD.' lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, Milan Matušek
za: 5 _ lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska, Milan Matušek

proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,íl :2_ JUDr. Lucia Falbová, lng. Mańin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 34

obecné zastupiteľstvo v Mlloslavove na svojom zasadnutí po prerokovanípredložených materiálov
berie na vedomie plnenie uznesenízo zasadnutí obecného zastupitel'stva a kontrolu plnenia úloh zo
zápisníc.

Tabu!'ka je neoddelitel'nou prílohou č. 'l k uzneseniam.
prĺtomní poslanci: 5 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmi|a Grujbárová,

lvan Húska, Milan Matušek
za: 5 _ lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD', lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska, Milan MatuŠek

proti: 0

zdżalsa: 0
neprĺtomný/á,íl:2- JUDr. Lucia Falbová, lng' Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 35

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených materiálov berie

na vedomle stav pĘektov k 25. 3, 2020 a schva!'uje ich plnenle podľa predloženého návrhu v znení

uvedenom v záplsnici.

prĺtomnĺ poslanci: 5 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., lng' Jarmila Grujbárová, lvan Húska,

Milan Matušek
za: 5 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska, Milan Matušek

proti: 0

zdżal sa:0
neprĺtomný/á,íl :2_ JUDr. Lucia Falbová' lng, Martin Majerech

Uznesenie bo!o schválené

Uznesenie č. 36

obecné zastupitel'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po prerokovaní predloŽených materiálov
schvaľuje účasť obce na dražbe pozemku p'č;.43112 a zloženie dražobnej zábezpeky vo výške í 085',€
v zmysle draŽobnej vyhlášĘ 222Ex230/1 8-54.

prĺtomní poslanci: 5 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska,
Milan Matušek

za: 5 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,il :2_ JUDr. Lucia Falbová, lng. Mańin Majerech

Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 37

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schvaľuje zámer na
odkripenie pozemku p. č' 66/2 o výmere 24 m2 od p. Romana Kudriho, ktoý je potľebný získat' do
majetku obce na realizáclu priechodu pre chodcov na križovatke uIíc GentrálnďJazerná/Veterná.

prítomní poslanci: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbärová,
lvan Húska, Milan Matušek
za: 5 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,il''2_ JUDr. Lucia Falbová, lng' Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 38

obecné zastupltel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schval'uje nájomnú zmluvu na byt č. 4 v bytovom dome obce, súpisné č. 404 s nájomcom Jana Babačová
na dobu určitú, a to do 30.04.2023.
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prĺtomnĺ poslanci: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová,
ĺvan Húska, Milan Matušek
za: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Hrjska, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa:0
neprĺtomný/á,il :2_ JUDr. Lucia Falbová, lng. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 39

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálov schvaľuje
nájomnú zmluvu na byt č. 3 v bytovom dome obce, súpisné č. 404 s nájomcom Zuzanou Pukáčovou na
dobu určitú, a to do 30,04'2021,

prítomnĺ poslanci: 5 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD', lng. Jarmila Grujbárová,
lvan HÚska, Milan Matušek
za: 5 _ lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska, Milan Matušek
proti: 0

zdźalsa: 0
neprĺtomný/á ,il :2 _ JUDr. Lucia Falbová, lng. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 40

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schvaľuje nájomnú zmluvu na byt č, 2 v býovom dome obce, súpisné č. 404 s nájomcom Petrom
Šuliakom na dobu určitú, a to do 30.04'2023.

prĺtomnĺ poslanci: 5 - lng. Renáta Bačová, ĺng. Tatiana Cabalová, PhD., lng' Jarmila Grujbárová,
lvan HÚska, Milan Matušek
za: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,iĺ :2- JUDr' Lucia Falbová, lng. Mańin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 41

obecné zastupite!'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schvaľuje objednanie a realizáciu služby verejného obstarávania na dodávateľa stavby Prestavba budovy
obecného úradu Miloslavov spoločnostbu obstaráme s.r.o.; cena za uvedenú službu bude maximálne
do 1 ĺ40'00 EUR.

prĺtomnĺ poslanci: 5 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska,
Milan Matušek

za: 5 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan HÚska, Milan Matušek
proti:0
zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,il ''2_ JUDr. Lucia Falbová, lng' Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.
a
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Uznesenie č.42

Obecné zastupite!'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených materiálov schvaľuje zámer
a reallzáciu sanácie vlhnutia obvodových múrov Remeselného dvora v Miloslavove v predpokladanej
cene do 14 939'-€ z prostriedkov rozpoětu obce.

prítomnĺ poslanci: 5 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', lng' Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, Milan Matušek

za: 5 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan HÚska, Milan

Matušek
proti:0
zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á ,Íl :2 - JUDr' Lucia Falbová, lng. Mańin Majerech

Uznesenie bolo schváIené.

Uznesenie č. 43

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených mateľiálov schvaľuje použitie
prostriedkov rezervného fondu obce na bežné výdavĘ v zmysle ustanovenia $ 10 odsek 9 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoných zákonov
v znení neskorších predpisov vo výške 6 864'- Eur na dofinancovanie odstránenle havarijného stavu -

sanácle vlhnutia obvodových múrov Remeselného dvora.
prítomnĺ poslanci: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, Milan Matušek
za: 5 - lng. Renáta Bačová, |ng' Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová, lvan Húska' Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á ,il :2 _ JUDr. Lucia Falbová, lng' Martin Majerech

Uznesenie bolo schvá!ené.

návrhová komisia: overovateliauznesenia: l

lng.Renáta Bačová lng.Tatiana Cabalová, PhD./

Milan Matušek

o

ĺL

starosta obce:
Milan Bad'anský
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Príloha č. ]. k uzneseniu č. 34/2020 zo dňa 27 '036.2020

KoNTROLA PLNENlA ÚLoĺ Z UZNESENĹz RorovRNlĹogrcNÉHo ZASTUPlTEĽSTVA

5t2020

Ą12020

3t2020

2t2020

1t2020

Cĺslo
uznesenia

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnutĺ po prerokovani

materiálov berĺe na vedomie:

a) podielové dane a ĺinancie
k 31.12.2019,

b) splácanie istĺn úverov k 31.12'2019,

c) splácanie úrokov k Úverom

k31,12.2019,

Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na

svojom zasadnuti po prerokovanĺ

predloŽeného materiálu berie na vedomie

Správu o kontro|nej činnosti hlavného

konholóra za rok 20ĺ9.

0becné zaslupiteľstvo v Miloslavove na

svojom zasadnuli po prerokovanĺ

predloŽených materiálov berie na vedomie

plnenie uznesenĺ zo zasadnutĺ obecného

zaslupiteľslva a konholu plnenia úloh zo
zápisnic.

Tabuľlĺa ie neoddeliteľnou prilohou č. 1
k uzneseniam.

obecné zastupiterstvo zobralo na vedomie

informáciu o stave konanĺ vo veci

obnovenia prevádzky v aľeáli bývalej

spoĺočnosti SAMAT v miestnej časti

Miloslavov: ''Výĺoba okenných

sklovláknoých proÍilov - Miloslavov" -
nový prevádzkovateľ: LlVlNN systems

s.r.o, Miloslavov. oZ trvá na dodżani
všetkých podmĺenok platného územného

plánu obce a reguĺatĺvov rozvojového

zámeru č' Rz2-112013, najmä, prevádzka

svojou činnosťou nesmie zhoršiť kvalitu

Životného prostredia obyvateľov Žijúcich

v bezprostredne blĺzkosti prevádzky alebo

ohroziť ich zdravie.

obecnó zastupiteľstvo v Miloslavove
schvaľuje:

a, návrhovú komisiu v zloŽení: JUDr,

Lucia Falbová, lng. Mańin Majerech

b, návrh progľamu rokovania v znení
pozmeňujúceho návrfi u starostu Milana

Baďanskóho

obecnl zastupiteľstvo v Miloslavove

určuje za zapisovateľku/a : ĺng' Jarmilu

Grujbárovú

a oveľovateĺov zápisnice a uznesenia
lng. Taliana Cabalová, PhD, lvan Húska

Predmet uznesenia

06.02,2020

06.02.2020

06,02.2020

06.02.2020

06.02.2020

Prijaté

Zverejnené na web stránke

obce 12.02,2020

Splnené
-ako?

Dátum splnenia Nesplnené _ dôvod



1112020

10t2020

9t2020

8t2020

7t2020

6t2020

0becné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnutí po prerokovanĺ

predloŽených mateľiálov schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o poskytovani sluŽieb

technickej podpory a správy PC a siete

obce so spoločnosťou EMEL|X s.ľ.o''

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnuti po prerokovanĺ

predloŽených materiálov schvaľuje Zmluvu

o poskytnuti audĺtorských sluŽieb so

spoločnosťou Ekordas,r.o. Bratislava

(lČo:31 3ô4 438 ) na obdobie rokov 2019-

2022.

obecné zastupileľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnuti po prerokovanĺ

predloŽených materiálov schvaluje Prĺlohu

č.1 kZmluve osúčĺnnosti sobčianskym
zdruŽenĺm OMAPo o'z. zo dňa

12'12'2017' ktorou sa určuje prĺspevok

obce Miloslavov na rok 2020 vo výške

6 042,31 Eur.

0becné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnuti po pľerokovaní

pĺedloŽených materiálov na základe

odporúčania Komisie špoľtu a veĘného
poriadku a vsúlade s $4 ods, 2. pĺsm e)

VzN č. 3/2009 o poskytovanĺ dotáciĺ:

a) schvaľuje dotácĺu pre Športový klub

obce Miloslavov ( lČ0 30868106 )Vo
výške 10 000,00 Eur;

b) schvaľuje Rámcovú zmluvu o poskytnutí

dotácie uzatvorenú medzi obcou

Miloslavov a Športovým kĺubom obce

Miloslavov.

obecné zastupiteľstvo v Milos|avove po

prerokovanĺ predloŽených materiálov

schvaľuje VZN - dodalok č. 1 k VŠeobecne

záuäznému nariadeniu č. 4i20í9 o určenĺ

názvov ulĺc a iných veĘných
priestranstiev.

obecné zastupiteľstvo vMiloslavove
vsúlade sčl. 4 Rokovacieho poriadku

obecného zastupiteľsfua obce Miloslavov

schvaľuje plán zasadnutí obecného

zastupiteľstva na rok 2020' obecné
zastupiteľstvo si vyhradzuje právo zmeny

terminu v odÔvodnených prĺpadoch.

d) celkový dlh obce k 31 .'ĺ2.20'l9'

e) dlhová služba obce k 31.12.20ĺ9

f) prehľad faktúrza obdobie od

26.11 .2019 do 31 .1 ,2020

s) informácia o plnenĺ a čerpanĺ
rozpočtu k 31.12.2019

h) informácia o pouŽitĺ poplatku za
rozvď1 k31.12'2019

i) informácia o prijme poplatku za
rozvoj k 3'l.12.20í9

06.02.2020

06,02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

Zverejnené na web slránke

a vo vývesných tabuliach

obce M iloslavov 13.02.2020

Ż



16t2020

15t2020

14t2020

13t2020

12n020

Obecné zastupiteľstvo na svojom

zasadnutĺ a po prerokovani mateľiálu

schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy

s právom stavby 
"Pristrešok 

pre bicykle ll"

k prenájmu pozemku p.č. 399/33

nachádzajúcom sa na LV 277, k.ú

Miloslavov o výmere 37'80 m2 so

spoločnosťou Železnice Slovenskej

republiky' s dobou nájmu na dobu neurčitú.

Celkové ročné nájomné tvorĺ nájomné (A)

za Predmet nájmu Vo výške 8'32 EUR

spolu s nájomným (B) vo výške dane

obecné zastupiteľslvo v Miloslavove na

svojom zasadnutí po prerokovanĺ

predloŽených materiálov schvaľuje Kúpnu

zmluvu o prevode vlastnictva pozemkov

paĺc' č,. 21618' druh pozemku záhrada

ovýmere 824 n2 a parc' č. 216/5' druh

pozemku záhrada o výmere 167 m2

vedených na LV 503' k'ú. Miloslavov za

kúpnu cenu vo výŠke 89 190,00 EUR za
účelom rozšírenia ško|ského aĺeálu na

výstavbu telocvične pre Základnú školu.

Predávajúci: Tatiana Csolleová' rod.

Zgodavová, Kútniky' SR a Mgr. Dana

Maralĺková, rod. Zgodavová, Stařeč, ČR.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na

svojom zasadnutĺ po prerokovanĺ

predloŹených materiálov schvaľuje

objednávku pre spoločnosť AMA Group

s,r,o., Kadnárova 23,831 52 Bratislava' na

úpľavu a spracovanie projektovej

dokumentácie pre stavebné povolenĺe

stavby Cyklotrasa Miloslava 1, etapa na

parc č,' 17013' cena sluŽby vo výŠke 2
450,00 EUR.

obecné zastupiteľstvo na svojom

zasadnutí po prerokovanĺ predloŽených

materĺálov schvaľuje realizáciu veĘného
obstarávania a näslednej realizácie

projektu vybudovania multifunkčného

ihriska v ZoR z Dotaćného systému Úľadu

Vlády Slovenskej republiky' program

Podpora rozvoja Športu 2019, podprogram

č.1 Výstavba multifunkčných ihrísk'

v predpokladanej hodnote zákazky

66 586'ô2 EUR s poskytnutou výškou

dotácie 38 000'00 EUR. oz schvaľuje

predpokladané spolufinancovanie obce vo

výśke do 28 586'62 EUR s DPH.

obecné zastupiteľstvo v Miĺoslavove na

svojom zasadnuti po prerokovanĺ

predložených materiálov berie na vedomie

slav projektov k27 ,1,2020 v znenĺ

uvedenom v zápisnici.

Modra ( lCo:35804386 ) na správu lT pre

obec Miloslavov v celkovej výŠke 7 200,00

Eur sDPH na obdobie od 1.3.2020 do

31 '12'2020 v znení pozmeňujÚceho návrhu

poslankyne L.Falbovej,

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

0ô.02.2020

06.02.2020

Zmluva podpisaná

zverejnená na webe obce

12.02.2020

uhradené 17.12'2020
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23t2020

2212020

21t2020

20t2020

19t2020

18t2020

1712020

obecné zastup|teľstvo na svojom

zasadnutĺ po preľokovani predloŽených

materiálov schvaľuje zámer obstarania,

zmluvu o dielo a realizáciu projektu

vybudovania príslrešku sgrilom Vzóne
rekreácie a oddychu Miloslavov

vpredpokladanej cene ĺealizácie do 15

Obecné zaslupiteľstvo na svojom

zasadnuti po prerokovani predloŽených

materiálov schvaľuje realizáciu projektu

Vybudovania nového prĺstreŠku

kontajnerového stojiska pÍe separovaný

zber včasti Miloslavov, ulica Kjazeru,

parc. č':68/1 v predpokladanej cene do

8 300'_ €'

Obecné zastupiteľstvo na svoiom

zasadnutí po prerokovani predĺożených

materiálov schvaľuje realĺzáciu projektu

osadenia hybĺidného osvetlenia parkoviska

Železničnej stanice v Miloslavove

V predpokladanej cene realizácie do 5500

€ s DPH.

obecné zastupileľstvo na svojom

zasadnutĺ po preľokovanĺ predloŽených

materiálov schvaľuje realizáciu

a vybudovanie druhého prĺstreŠku pre

bicykle na Železničnej slanici v obci, parc.

č. 399/33 v predpokladanej cene do 7000

€ s DPH.

obecné zastupiteľstvo na svojom

zasadnutĺ po prerokovani predloŽených

materiálov schvaľuje uzafuoľenie nájomnej

zmluvy pre pána Juraja Kvačku a pani

Andľea Walters Kvačkovú; predmetom

nájmu je pozemokp,č,.426fi07 za účelom

výstavby dopravnej a lechnickej

iníraštĺuktÚry vlokalite RZ-12lll na dobu

prenájmu 48 mesiacov za 1,_ eur na celú

dobu prenájmu.

Obecné zastupiteľsfuo obce Miloslavov na

svojom zasadnuti a po prerokovanĺ

materiálov schvaľuje nájomnú zmluvu na

byt č. 3 v bytovom dome obce, súpisné

ěĺslo 999 s nájomcom Nĺkolou Havlĺkovou

na dobu určitú' a to do 31.0'ĺ.2023.

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnutĺ po prerokovanĺ

predloŽených materiálov schvaľuje

nájomnú zmluvu na byt č. 1 v bytovom

dome obce, sÚpisné č. 404 s nájomcom

Juliän Egyed na dobu určitú, a to do

31.01.2023.

z nehnuteľnosti za Predmet nájmu

Vzmysle zákona č. 58212004 Z' z. o

miestnych daniach a mieslnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné

odpady v zneni neskoršich predpisov.

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

Zmluva podpĺsaná

a zverejnenä na Webe obce

26.02..2020

Zmluva podpĺsaná

a zveĘnená na webe obce

5.3.2020

Zmluva podpĺsaná

zverejnená na webe obce

20.02.2020

Zmluva podpísaná

zverejnená na webe obce

27.02.2020
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29t2020

28t2020

27t2020

26t2020

25n020

2412020

obecné zastupiteľstvo na svojom

zasadnuli po prerokovanĺ predloŽených

materiálov schvaľuje uzalvorenie zmluvy
o zriadenĺ vecného bremena so
spoločnstbu LT lNVEsT' s. r. o., so sĺdlom
AlŽbetin Dvor 1452' 900 42 Miĺoslavov'
lČo: 51 o02 566, na pozemok vo

vlastnictve obce parc. č. 133/3, LV č. 440'
katastrálne územie Miloslavov, za účelom
umiestnenia, prevádzky' údżby rozvodov
tepla' ktoré budt] v súlade so stavebnými
povoleniami spájať strojovňu tepelných
čerpadiel umiestnenú v bytovom dome
Square 27 na parcele č.133/344 s
ostatnÝmi bvtovÝmi domami v uvedenei

obecné zastupiteľstvo na qvojom

zasadnuti po prerokovaní predloŽených

materiálov schvaľuje obstaranie a

rea|ĺzáciu stavebných úprav spojených

sprĺpravou dobudovania jednotlivých

bodov napojenia pre úspešné ukončenie

projektu ',WIFBEU - PodpoÍa

internetového pripojenia vmiestnych

spoločenstvách" z rozpočtových

prostriedkov obce v predpokladanej cene

20.000 € s DPH.

Obecné zastupiteľstvo na svojom

zasadnutí po prerokovaní predloŽených

materiálov schvaľuje realĺzáciu obstarania

a vybudovania priechodu pre chodcov na

krĺŽovatke ulĺc Centrálna/Jazerná/ýeterná

v predpokladanej výške investície 20 000

EUR s DPH,

obecné zastupiteľslvo v Miloslavove na

svo|om zasadnutí po prerokovanĺ

predloŽených materiálov schvaľuje výber

obstarávateľa na zrealizovanie V0 na

dodávaleľa stavby Dostavba pavilónu ZŠ
Miloslavov: spoločnosť Obstaráme s.r.o.,

určená cena za uvedenú sluŽbu vo výške

do 3 120,00 EUR s DPH.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na

svojom zasadnutĺ po prerokovani

predloŽených maleriálov schvaľuje výber

obstarávateľa na zrealizovanie sluŽby V0
na dodávateta stavby Telocvičňa pri ZŠ
Miloslavov: spoločnosť obstaráme s.r.o.,

uľčená cena za uvedenú sluŽbu vo výŠke

do 5 760,00 EUR s DPH.

obecné zastupiteľstvo na svojom

zasadnuti po prerokovanĺ predloŽených

materiálov schvaľuje objednávku na

ľealizáciu odslránenia stavby rodinného

domu pri základnej škole na parceĺe č.

22115 a22116 vpredpokladanej cene za

dielo ĺ8.000 € s DPH pre spoločnosť P+K

s.r.o., lČ0 35 809 787 so sidlom

Vajnorská 89' 831 04 Bratislava.

000 €s DPH.

06.02.2020

0ô.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

Żiadateľ informovaný listom

zo dřla 14'02,2020 a vyzvaný

na pĺedloŽenie zmlúv na

podpis

Zmluva podpisaná

a zverejnenä na webe obce

3.3.2020
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32t2020

31t2020

30t2020

0becné zastupiteľstvo obce Miloslavov

schvaľuje vytvoĺenie odbornej komisie pre

proces odčlenenia Základnej Školy

v Miloslavove (samoslatná právna

subjektivita) v zlożenĺ: 3 poslanci oZ (lng'

Jarmila Gru.jbárová, lng. Renáta Bačová,

lng' Tatiana Cabalová) a zástupcovia

obecného úradu a základnej školy' ktoých
menuje starosta.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove berie

na vedomie Prihlášku za člena

regionálneho vzdeĺávacieho centra

Rovinka na rok 2020 a zaplatenie

členského popĺatku vo ýŠke 243'95€.

0becné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnutĺ po prerokovanĺ

predloŽených materĺálov berie na vedomie

predloŽené darovacie zmluvy na

poskytnutie Íinanöného daru vo výške

130'00 EUR s darcami: p'Jozeíom

Enderlom a p' Kamilou ZajÍčkovou.

lokalite.

06,02.2020

06.02.2020

06.02,2020

1, shetnutie sa uskutočnilo

6.3.2020

(za ZŠ PaedDr. Alena

Jančeková za ocÜ Alena

Čemayová, HanaPokorná,

Dana Šurková)

Na vedomie

JUDľ. Mário Vanc' LL.M.

Hlavný kontrolór obce Miloslavov
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