
OBECNÝ ÚRAD MILOSLAVOV
.Miloslavov 181,900 42 Miloslavov

V Miloslavove dňa: 19. 3. 2020

POZVÁNKA
Podľa § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov na deň 
26. marca 2020 ft. j. štvrtok) o 17.30 hodine

v sále kultúrneho dom na prízemí obecného úradu

NÁVRH PROGRAMU:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na uznesenia;
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Projekty a projektové zámery obce;
4. Dražba na pozemok pod miestnou komunikáciou, pare. č. 431/19, výmera 394m2;
5. Kúpa pozemku pre priechod pre chodcov od Kurdi Roman, pare. č. 66/2, výmera 24m2;
6. Nájomná zmluva na nájomný byt s p. Babačovou;
7. Nájomná zmluva na nájomný byt s p. Pukačovou;
8. Nájomná zmluva na nájomný byt s p. Suliakom;
9. Prevzatie verejného osvetlenia v lokalite RZ1/1, stavebník Gainer s.r.o. do majetku obce
10. Obstarávanie na dodávateľa stavby Prestavba OcÚ;
11. Použitie prostriedkov rezervného fondu na sanáciu stropu v MŠ A. Dvor;
12. Použitie prostriedkov rezervného fondu na výmenu kotla UK v MŠ Miloslavov;
13. Použitie prostriedkov rezervného fondu na sanáciu muriva budovy Remeselný dvor;
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov;
16. Diskusia;
17. Záver

Žiadame všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou 
svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Žiadame všetkých občanov, ktorí by mali záujem sa zúčastniť tohto zasadnutia, aby vzhľadom na 
okolnosti v súvislosti vyhlásenej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a potrebným 
dodržaním nevyhnutných bezpečnostných opatrení zvážili svoju fyzickú účasť na tomto zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva.
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