
obecné zastupitel'stvo Miloslavov
3. zasadnutie obecného zastupitel'stva obce Miloslavov v roku 2020

konané dňa 30. 4.2020

A. Uznesenia

Uznesenle č. 'l4

obecné zastupitel'stvo v Miloslavove schva!'uje:

a, návrhovú komisiu v zloŽení : lng. Renáta Bačová a JUDr. Lucia Falbová

prĺtomnĺ poslanci: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech

za: 6 - lng. Renáta Bačová, ĺng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Faĺbová, lng. Jarmila Grujbárová'
lvan Húska' lng' Martin Majerech

proti: 0

zdżal sa: 0
neprítomný/á,ĺ/ : 1 - Milan Matušek

b, návrh programu rokovania podlä pozvánky

prítomnĺ poslanci: 6 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmĺla
Grujbárová, lvan Húska, lng' Martin Majerech

za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,
ĺvan Húska, lng' Martin Majerech

proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,ĺ/ : 1 - Milan Matušek

a overovatel'ov zápisnice a uznesenia : lng. Martin Majerech a lng. Tatiana Cabalová, PhD.

prĺtomní poslanci: 6 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabaĺová' PhD.' JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech

za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, ĺng' Martin Majerech

proti: 0
zdżalsa:0
neprítomný/á,í/: '| _ Milan Matušek

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenle č.45

obecné zastupitel'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
berie na vedomie plnenie uznesenízo zasadnutí obecného zastupitel'stva a kontrolu plnenia úloh zo
zápisníc.

Tabul'ka je neoddelitel'nou prílohou č. í k uzneseniam.
prítomní poslanci: 6 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila

Grujbárová, lvan HÚska, lng. Martin Majerech
za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech
proti: 0

zdżal sa:0
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neprĺtomný/á,ĺ/ : 1 - Milan Matušek

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 46

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálov berie na
vedomie:

a) podielové dane a financie k 31.3.2020 ak20.4.2020

b) sp!ácanie istín úverov k 31.3.2020

c) splácanle úrokov k úverom k31'3.202020

d) celkový dlh obce k 30.3.2020 a prehl'ad dlhu za roky 2010 až2020

e) dlhová sluŽba obce k 31'3'2020 ak31.12'2020

f) prehl'ad faktúr za obdobie od 01.02.2020 do 23'04'2020

g) informácia o pouŽitípoplatku zaĺozvĄ k 31.03.2020

h) informácia o čerpaní rozpočtu k 3í.03.2020

i) informácia o príjme poplatku zarozvoj k24'4'2020.

prítomní poslancĺ: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martĺn Majerech

za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová'
lvan Húska, lng. Martin Majerech

proti: 0
zdrŽal sa:0
neprĺtomný/á,ĺ/ : 1 - Milan Matušek

Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.47

obecné zastupite!'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovanĺ predloŽených materiálov berie
na vedomie stav projektov k27.3.2020 aschval'uje ich doplnenie azmeny termínov realizácie podl'a

predloŽeného návrhu v znení uvedenom v zápisnici.

prítomnĺ poslanci: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Fałbová, lng' Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech

za: 6 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Faĺbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Hťlska, lng. Martin Majerech

proti: 0

zdrŽal sa: 0

neprĺtomný/á,ĺ/: 'ĺ - Milan Matušek

Uznesenie bolo schválené



Uznesen

obecné zastupitel'stvo v Mlloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených materiálov
schval'uje uzatvorenie Darovacej zmluvy na bezodplatné prevedenie pozemku par.č. 27112, druh
pozemku ostatné plochy vo výmere 27 m2 vo vlastníctve darcov Jana Lachová a Dana Malá, do
vlastníctva obce, za účelom vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou z dôvodu
rekonštrukcie Lesnej ulice.

prĺtomnĺ poslanci: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech

za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD'' JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Hrlska, lng. Martin Majerech

protĺ: 0
zdżal sa:0
neprítomný/á,ĺ/ : 1 - Milan Matušek
Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č.49

obecné zastupitel'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených materiálov

a) Berie na vedomle výsledok verejného obstarávania na Spracovanie projektovej dokumentácle
pre stavebné povolenie výstavba novej materskej školy v Miloslavove na Orgovánovej u!ici.

b) Schval'uje uzatvorenie predloŽenej zmluvy o dielo so spoloěnost'ou M Pro s.r.o., Kadnárova 23,

831 52 Bratislava, zastúpenú lng. AndĘ Marcik, konatel', ktorej predmetom je vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby Výstavba novej materskej školy
v Miloslavove na Orgovánovej ulici, cena predmetu diela je na základe výsledkov veĘného
obstarávania vo výške 43 140'00 EuR.

prĺtomní poslanci: 6 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Mańin Majerech

za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, ĺng. Martin Majerech

proti: 0
zdżal sa: 0
neprĺtomný/á,ĺ/ : 1 - Milan Matušek
Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 50

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní predIožených materiálov
schvaI'uje nákup záhradného traktora RM 40 14,51102 za kúpnu cenu 600,00 Eur.
prĺtomní poslanci: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila

Grujbárová, lvan Húska, lng. Mańin Majerech
za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová' lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech
proti: 0

zdżal sa:0
neprĺtomný/á,í/ : 1 - Milan Matušek
Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 5í

obecné zastupĺtel'stvo obce Miloslavov súhlasís prevzatím miestnych komunikáciía verejného
osvetlenia do majetku obce, a to na základe kúpnejzmluvy medzi obcou Miloslavov, so sĺdlom Radničné
námestie č,.181t1,900 42 Miloslavov, lco: oo 3()4 948 na strane kupujúceho a obchodnou spoločnost'ou:
GAINER, s.r.o.' so sídlom: Pekná cesta í5, 834 04 Bratislava, lco: łł 085 01() na strane predávajúceho za
kúpnu cenu 'l,- EUR. (dhlej len ,,Kúpna zmluva"). Predmetom prevodu podt'a Kúpnejzmluvy sú:

a) stavebný objekt ,,s0 07 Miestne komunikácie", ktorý je súčast'ou stavby ,,Komunikácie
ainŽinierske siete 59 RD", vybudovanej na pozemkoch,,cKN" parceIy č. 185/101, 1851217,
185/159' 1851216, 1851215, 1851214, í85/230, 1851212, 1851211, 1851213, 1851210,409/1, 185/205 a
1851218, k. ú. Miloslavov' na základe stavebného povolenia č. D-957/2012-2013lFL zo dňa
24.10.2013, vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatné dňa 16.í2.2013,
skolaudovaného na základe kolaudačného rozhodnutia č. sÚ-1900/20ĺ6/Cse zo dňa 11.11.2016,
vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa í4.1í. a

b) stavebný objekt ,,s0 05 veĘné osvetlenie", ktoý je súčast'ou stavby ,,Komunikácie
ainžinierske siete 59 RD", vybudovanej na pozemkoch,,CKN" parcely č. 185/94, 185/í01,
1851114, 1851208-214, 1851217, í85/í59, 1851213,185/205, 1851228,185/230, 185/209, í85/175 a
1851218, k. ri. Mitoslavov' na základe stavebného povolenia č. sÚ.9o4/2012-2o13tFL zo dňa
23.10'2013, vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa 16.í2.20í3,
skolaudované na základe kolaudačného rozhodnutia č. sÚ-1899/20í6/Cse zo dňa 30'09.20í6,
vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa 07.í1.2016.

obecné zastupitel'stvo obce Mĺloslavov súčasne súhlasí s uzatvorením predloženej Zmluvy o postúpení
práv a prevode povinností medz! obcou Miloslavov, so sídlom Radničné námestie č,.18111, 900 42
Miloslavov, lco: oo 3o4 948 na strane nadobúdatel'a a obchodnou spotočnost'ou: GAINER, s.r.o.' so
sídlom: Pekná cesta 15,834 04 Bratistava, lČo: łło8501() na strane prevodcu, predmetom ktorej je
bezodplatné postúpenie práv a povinností prevodcu ako objednávatel'a zo Zmluvy o dielo uzatvorenej so
spoločnost'ou spoločnost' D A P 0 X, spol. s r.o., lCO: 3í 349 587 ako zhotovitel'om vyplývajúcich zo
záruky za akost' Komunĺkácií a Verejného osvetlenia a z nárokov zo zodpovednosti za vady diela
Komunikácií a VeĘného osvetlenia na nadobúdatel'a.

prĺtomní poslanci: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech

za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech

proti: 0

zdżal sa: 0
neprĺtomný/á,ĺ/ : 1 - Milan Matušek
Uznesenle bolo schválené.

Uznesen

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí a po prerokovaní predložených materiálov súhlasí
s uzavretím dohody o spolupráci obce s DHZ Miloslavov.
prĺtomníposlanci: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila

Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech
za: 6 - lng' Renáta Bačová' lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng' Martin Majerech
proti: 0

zdrŽal sa: 0

neprĺtomný/á,ĺ/ : 1 - Milan Matušek
Uznesenie bolo schválené.
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Uznesen

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schval'uje zriadenie
elokovaného pracoviska pre súkromnú základnú umeleckú školu RuŽová dolina 29, Bratislava
v prlestoroch ZŠ Miloslavov'
prítomní poslanci: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila

Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech
za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová'

lvan Húska, lng. Martin Majerech
proti: 0
zdrŽal sa:0
neprĺtomný/á,í/ : 1 - Milan Matušek
Uznesenie bolo schválené.

Uzn

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutĺ po prerokovaní predložených materiálov
berie na vedomie:

a) Predloženú darovaciu zmluvu od Milana Bad'anského na finančný dar vo výške 300,"€
b) PredIoŽenú darovaciu zmluvu od Martina Čierneho na 1000 ks sadeníc stromov a kríkov

v celkovej hodnote í050,"€
c) Predloženú darovaciu zmluvu od Martina čierneho na vecný dar v hodnote 700,€
d) PredloŽenú darovaciu zmluvu od 3R Consulting s.r'o., lČo: 36856002, Matodunajská 'l7,

Bratislava na vecný dar v hodnote720,.€.

Uznesenie č. 55

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
berie na vedomie oznámenie Mestskej časti RuŽinov o zámere zrušenia školského obvodu pre obec
Miloslavov na základnej škole Borodáč,ova2, Bratislava.

prĺtomnĺ poslanci: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech

za: 6 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr' Lucĺa Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng' Martin Majerech

proti: 0

zdżalsa:0
neprítomný/á,ĺ/ : 1 - Milan Matušek
Uznesenie bolo schválené.

návrhová komisia: overovatelia uznesenia:

lng.Renáta Bačová lng'Tatiana Cabalová, PhD.

JUDr. Lucia Falbová lng. Martin Majerech

ĺarosta obce:
Milan Bad'anský
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Príloha č. 1 k uzneseniu č. 45/2o2o zo dňa 30.04.2020

KoNTRoLA PLNENlA ÚLol Z UZNEsENíz RorovłNlÍoggcNÉHo ZASTUPITEĽsTVA

zA ROK 2020

6t2020

5t2020

4t2020

3t2020

2t2020

1t2020

Cislo
uznesenia

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove v sÚlade s čl. 4
Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce

Miloslavov schvaľuje plán zasadnutĺ obecného zastupiteľstva

na rok 2020. obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo

zmeny termĺnu v odÔvodnených pripadoch.

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svo.jom zasadnutĺ

po prerokovani maleriálov beĺie na vedomĺe:

a) podielové dane a financie k 31.12.2019'

b) splácanie istĺn úverov k 31.12.2019,

c) splácanie úrokov k úverom k 31.12.2019'

d) celkotĺý dlh obce k 31,12'20'l9'

e) dlhová sluŽba obce k 31.12.2019

f) prehľad faktúr za obdobie o d 26'11 '2019 do 31 .1 .2020

s) informácia o plneni a čerpanĺ ĺozpočtu k 3í.12.2019

h) informácia o pouŽitĺ poplatku za ĺozuoi k 31 .'l2.2019

i) infoľmácia o prijme poplalku za rozvoj k 3'l.12.20'19

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po

prerokovanĺ predlożeného materiälu berie na vedomie

Spĺávu o kontrolnej činnosti hlavného kontrollra za ľok 2019.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnuti

po prerokovani predlożených materiálov beĺie na vedomie

plnenie uznesenĺ zo zasadnuti obecného zastupiteľstva a

kontrolu plnenia úloh zo zápisníc.

Tabuka je neoddeliteľnou prilohou č. 1 k uzneseniam.

0becné zastupiteľstvo zobralo na vedomie iníormáciu o stave

konanĺ vo veci obnovenia prevádzky v areáli býVale.i

spoločnosti SAMAT v miestnej časti Miloslavov: ,'Výroba

okenných sklovláknových proÍilov - Miloslavov" - noý
prevádzkovateľ: LlVlNN systems s.r.o. Miloslavov. oZ trvá na

dodrŽani všetkých podmienok platného územného plánu

obce a Íegulativov rozvojového zámeru č. Rz 2-112013,

najmä, prevádzka svojou činnosťou nesmie zhoršiť kvalitu

Životnóho prostredia obyvateľov Žijticich vbezprostredne

blĺzkosti prevádzky alebo ohroziť ich zdravie.

obocnó zastupitoľstvo v Miloslavove schvaľuje:

a, návrhovú komisiu v zlożení: JUDr. Lucia Falbová, lng

Martin Majerech

b, návrh progĺamu rokovania v znení pozmeňujúceho

návrhu starostu Milana Baďanského

obecná zastupiteľstvo v Miloslavove určuje za

zapisovateľku/a : lng. Jarmilu GrujbárovÚ

a ovorovatoľov zápisnice a uznesenia : lng. Tatiana

Cabalová, PhD, lvan Húska

Predmet uznesenia

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

Pľijaté

Termĺny

zverejnené na

webe obce

Zverejnené na

web stránke obce

12.02.2020

Splnené
-ako?

Dátum splnenia Nesplnené
dôvod



15t2020

1412020

13t2020

12t2020

11t2020

10t2020

st2020

8t2020

712020

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po

prerokovanĺ predloŽených materiálov schvaľuje Kúpnu

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po

prerokovanĺ pĺedložených materiálov schvaľuje objednávku
pre spoloČnosť AMA Group s.r.o., Kadnárova 23' 831 52

Bratislava, na úpravu a spracovanie projektovej

dokumentácie pre stavebné povolenie stavby Cyklokasa
Miloslava 1. etapa na parc č. 170/3, cena sluŽby vo výške 2

450,00 EUR.

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnuti po pĺerokovaní

predloŽených materiálov schvaľuje realizäciu veĘného
obstaräVania a näslednej realizäcie pĄektu vybudovania

multifunkčného ihriska vZoR z Dotačného systému Úradu

Vlády Slovenskej republiky, program Podpora ĺozvoja športu

2019' podprogram č'1 Výstavba multifunkčných ihrĺsk,

V predpokladanej hodnote zäkazky 66 586,62 EUR
s poskytnutou výškou đotácie 38 000'00 EUR' oz schvaľuje
predpokladané spolufinancovanie obce Vo výške do

28 586,62 EUR s DPH.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnuti po

prerokovanĺ predloŽených materiálov berie na vedomie stav
projektov k27 .1.2020 v znení uvedenom v zápisnici.

obecné zaslupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí
po prerokovanĺ predloŽených materiálov schvaľuje

uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sluŽieb technickej

podpory a správy PC a siete obce so spoločnostbu EMEL|X
s.r.o., Modra ( lČ0:35804386 ) na správu lT pre obec

Miloslavov v celkovej výške 7 200'00 Eur s DPH na obdobie

od 1.3.2020 do 31.12.2020 vznenĺ pozmeňujúceho návrhu

poslankyne L.Falbovej.

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnuli
po prerokovani predloŽených materiálov schvaľuje Zmluvu

o poskytnutĺ auditorských sluŽieb so spoločnostbu Ekorda

s.r.o. Bratislava (llO:31 364438 )na obdobie rokov 2019-

2022.

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnuti
po prerokovani predloŽených materiálov schvaľuje Prilohu č.1

k Zmluve o súčinnosti s občianskym zdruŽenim oMAPo o'z'
zo dňa 12'12.2017, ktorou sa určuje prĺspevok obce

Miloslavov na rok 2020 vo výŠke 6 042'31 Eur.

obecné zaslupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnuti
po prerokovanĺ predloŽených materiálov na základe

odporučania Komisie športu a veĄného poriadku a v súlade

s $ 4 ods. 2. pism e) VZN č. 3/2009 o poskytovaní dotácii:

a) schvaľuje dotáciu pre Śportový klub obce Miloslavov ( lČo
30868106 ) vo výŠke 10 000'00 Eur;

b) schvaľuje RámcovÚ zmluvu o poskytnutí dotácie

uzatvorenÚ medzi obcou Miloslavov a Športovým klubom

obce Miloslavov.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove po prerokovanĺ

predloŽených mateĺiálov schvaľuie VZN - dodatok č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č,.4I201s o určeni názvov

ulic a iných verejných priestranstiev.

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06,02.2020

06.02.2020

Zmluva

podpisaná

Vystavená

objednávka

Projekt je

v realizácii,

prebieha

výbeĺové konanie

a z vĺt'azom bude

podpĺsaná zoD

Zmluva

podpisanä

a zverejnenä na

webe obce

Zmluva

podpĺsaná

a zverejnenä na

webe obce

Priloha

zverejnená na

webe obce

Zmluva

podpisaná'

zverejnená na

webe obce

Zverejnené na

web stránke a Vo

vývesných

tabuliach obce

Miloslavov

13,02.2020
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22t2020

21t2020

20t2020

19t2020

18ĺ2020

17t2020

16t2020

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnuti po prerokovanĺ

predloŽených materiálov schvaľuje ľealizáciu projektu

vybudovania nového prĺstrešku kontajnerového stojiska pre

separovaný zber včasti Miloslavov, ulica Kjazeru' parc.

č.:68/1 v predpokladanej cene do 8 300'-€'

obecné zastupiteľsfuo na svojom zasadnuti po prerokovanĺ

predloŽených materiálov schvaľuje realizáciu projektu

osadenia hybridného osvetlenia parkoviska Železničnej

stanice v Miloslavove v predpokladanej cene realizácie do

5500 € s DPH.

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ po prerokovani

predloŽených materiálov schvaľuje realizáciu a vybudovanie

druhého prĺstreŠku pre bicykle na Železnične| stanici v obci,

parc. č. 399/33 v predpokladanej cene do 7000 € s DPH'

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovani

predloŽených maleÍiálov schvaÍuje uzatvorenie ná|omnej

zmluvy pre pána Junja Kvačku a pani Andľea Walters

Kvačkovú; predmetom nájmu je pozemok p.č.426l107 za

účelom výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry

v lokalite RZ-12lll na dobu prenájmu 48 mesiacov za 1,- eur

na celú dobu prenájmu.

obecné zastupileľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutĺ

a po prerokovanĺ materiálov schvaľuje nájomnú zmluvu na

byt č. 3 v bytovom dome obce, súpisné čĺslo 999

s nájomcom Nikolou Havlĺkovou na dobu určitú, a to do

31,01.2023.

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 Julián Egyed na dobu určitú, a to do 31'01'2023'

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ a po prerokovanĺ

materiálu schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy s právom

stavby ,,Prístrešok pre bicykle ll" k prenájmu pozemku p.č.

399/33 nachádzajúcom sa na LY 277, k.ú Miloslavov

o výmere 37,80 m2 so spo|očnosťou 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 z nehnuteľnosti za

Predmet nájmu vzmysle zákona ě,' 58212004 Z' z' o

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskorŠĺch

predpisov.

zmluvu o prevode vlastníctva pozemkov parc. č. 216i8' druh

pozemku záhrada o výmere 824 n2 a parc. č. 216/5, druh

pozemku zähĺada o výmere 167 m2 vedených na LV 503'

k.ú. Miloslavov za kúpnu cenu vo výške 89 190'00 EUR za

účelom rozŠirenia školského areálu na výstavbu telocvične

pre Základnú školu. Predávajúci: Tatiana Csölleová, rod.

Zgodavová, Kritniky, SR a Mgr. Dana Maralĺková, rod.

Zgodavová, Stařeč, ČR.

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02,2020

Je zĺealizované

Je zrealizované

Je v realizácii

Zmluva

podpĺsaná

a zverejnená na

webe obce

5.3.2020

Zmluva

podpísaná

zvere.jnená na

webe obce

20,02.2020

Zmĺuva

podpĺsaná

zveĘnená na

webe obce

27.02,2020

zverejnená na

webe obce

12.02.2020

uhradená

17.12.2020
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31t2020

30t2020

29t2020

28n020

27t2020

26t2020

25t2020

24t2020

23n020

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove berie na vedomie

Prihläšku za člena regionálneho vzdeláVacieho centra

Rovinka na rok 2020 a zaplatenie Ölenského poplatku vo

výške 243'95€.

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutĺ
po prerokovanĺ predloŽených materiálov berie na vedomie
predloŽené darovacie zmluvy na poskytnutie ÍinanČného daru

vo výŠke 130'00 EUR s darcami: p.Jozefom Enderlom a p.

Kamilou Zajičkovou.

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ po prerokovani
predloŽených materiálov schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o zriadenĺ vecného bremena so spoločnstbu LT INVEST, s. r.

o., so sidlom AlŽbetin Dvor'l452, 900 42 Miloslavov, lČo: 51

002 566' na pozemok vo vlastnicfue obce parc. č. 133/3, LV
č. 440' katastrálne územie Miloslavov, za účelom
umiestnenia, prevádzky, údrŽby rozvodov tepla, ktoré budú v
súlade so stavebnými povoleniami spájať strojovňu tepelných
čerpadiel umiestnenú v bytovom dome Square 27 na parcele
č. í33/344 s ostalnými bvtovými domami v uvedenei lokalite.

obecné zastupiteľstvo na svoiom zasadnuti po prerokovanĺ

predloŽených materiälov schvaľu.|e obstaranie a realizáciu

stavebných úprav spojených s prĺpravou dobudovania
jednotlivých bodov napo.|enia pre úspešné ukončenie projektu

',WlFl4EU - Podpora internetového pripojenia v miestnych

spoločenslvách" z rozpočtových proskiedkov obce
v predpokladanej cene 20.000 € s DPH.

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ po prerokovanĺ

pľedloŽených materiälov schvaľuje realizáciu obstarania a

vybudovania priechodu pre chodcov na kriŽovatke ulic

Centrálna/JazernálVeterná v predpokladanej výške investicie

20 000 EUR s DPH.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnuti po

prerokovanĺ pĺedlożených materiálov schvaľu.ie výber

obstarávateľa na zrealizovanie Vo na dodävateľa 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

prerokovanĺ predloŽených materiálov schvaľuje výber

obstarávateľa na zrealizovanie sluŽby V0 na dodávateľa

stavby Telocvičňa pri ZŠ Miloslavov: spoločnosť obstaráme

s.r'o., určenä cena za uvedenÚ sluŽbu vo výŠke do 5 7ô0,00

EUR s DPH.

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnuti po prerokovanĺ

predloŽených mateÍiälov schvaľu'je objednávku na realĺzáciu

odstránenia stavby ĺodinného domu pri základnej škole na

parcele č. 22115 a221l6 vpĺedpokladanej cene za dielo

18.000 € s DPH pre spoločnosť P+K s'ľ.o', lČo 35 Bo9 787

so sĺdlom Vajnorská 89' 831 04 Bratisĺava'

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ po prerokovanĺ

predložených materiálov schvaľuje zámer obstarania, zmluvu

o dielo a realizáciu projektu vybudovania pristreŠku s grilom

v Zóne rekreácie a oddychu Miloslavov v predpokladanej

cene realizácie do 15 000 € s DPH.

06.02.2020

06,02.2020

06.02.2020

06.02.2020

06,02,2020

06.02.2020

06.02.2020

06.02.2020

0ô.02.2020

Na vedomie

Zmluvy sú

zverejnené na

webe obce

Żiadateľ

informovaný

lĺstom zo dňa

14.02.2020

a vyzvaný na

predloŽenie zmlúv

na podpis

Je v realizácii

Je v procese,

odkúpenie

pozemku je

v agende OZ

Zmluva

podpisaná

z našej strany,

čakáme na

podpis obstaľáme

s.r.o.

Je v procese

objednávka je

vystavená,

realizuje sa

odstránenie

stavby

Zmluva

podpisaná

a zverejnená na

webe obce

26.02..2020
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39t2020

38n020

37 t2020

36t2020

35t2020

34t2020

3312020

32t2020

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom

zasadnutĺ a po prerokovaní materiálov schvaľu'je

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.

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom

zasadnutí po prerokovanĺ predloŽených materiálov

schvaľuje nájomntj 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.

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ po

prerokovanĺ predloŽených materiálov schvaľuje zámer

na odkúpenie pozemku p. č. 66i2 o výmere 24 n2 od

p, Romana Kudriho, ktorý je potrebný získať do

majetku obce na realizáciu priechodu pre chodcov na

križovatke ulĺc Centrálna/Jazerná/Veterná.

obecné zastupileľstvo v Miloslavove na svojom

zasadnutĺ po prerokovanĺ predloŽených materiálov

schvaľuje účasťobce na draŽbe pozemku p,č,43112

a zloŽenie draŽobnej zábezpeky vo výške 1 085'{
v zmysle draŽobnej vyhlášky 222Ex230118-54.

obecné zastupiteľslvo v Miloslavove na svojom

zasadnutĺ po prerokovanĺ predlożených materiálov

berie na vedomie stav projektov k25.3.2020

a schvaľuje ich plnenie podľa predloŽeného návrhu

v znenĺ uvedenom v zápisnici.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom

zasadnutÍ po prerokovaní predloŽených materiálov

berie na vedomie plnenie uznesení zo zasadnutĺ

obecného zastupite[stva a kontrolu plnenia úloh zo

zápisnĺc'

Tabuľka je neoddeliteľnou prĺlohou č. 1 k uzneseniam.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje:

a, návrhovú komisiu vzloŹeni : lng. Renáta Bačovä, Milan

Matušek

b, návrh programu rokovania v znenĺ pozmeňujriceho návrhu

J. Grujbárovej

a overovateľov zápisnice a uznesenia :

lng. Tatiana Cabalová' PhD. a lvan Húska

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov schvaľuje vytvorenie

odbornej komisie pre proces odčlenenia Základnej školy

v Miloslavove (samostatná právna subjektivita) v zlożenĺ: 3

poslanci 0Z (lng. Jarmila Grujbárovä, lng. Renáta Bačová,

lng. Tatiana Cabalová) a zástupcovia obecného úradu

a zákĺadnej školy' ktoých menuje starosta.

26.03.2020

26.03.2020

26.03.2020

26,03.2020

26.03.2020

26.03.2020

26.03.2020

06.02.2020

Zmluva bola

zverejnenä.

Zmluva bola

zverejnená.

objednaný

znalecký

posudok.

Termĺn draŽby bol

z dÔvodu

pandémie

legislativne

zrušený. Nouý

termin bude

oznámený.

Zverejnené na

webe

1. stretnutie sa

uskutočnilo

6.3.2020

(za ZŠ PaedDr.

Alena Jančeková

za ocÚ Alena

Čeľnayová, Hana

Pokorná, Dana

Šurková)
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4312020

42t2020

41il2020

40t2020

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ po

prerokovanĺ predloŽených materiálov schvaľuje

pouŽitie prostriedkov rezervného fondu obce na beŽné

výdavky v zmysle ustanovenia $ 10 odsek 9 zákona č.

583/2004 Z' z' orozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov

v znení neskoršĺch predpisov vo výške 6 864,_ Eur na

dofinancovanie odstránenie havarijného stavu

sanácie vlhnutia obvodových mÚrov Remeselného

dvora.

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ po

prerokovanĺ predloŽených materiálov schvaľuje zámer

a realizáciu sanácie vlhnutia obvodových mÚrov

Remeselného dvora v Miloslavove v predpokladanej

cene do 'ĺ 4 939'- € z prostriedkov rozpočlu obce.

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom

zasadnutĺ po prerokovanĺ predloŽených materiálov

schvaľuje objednanie a realizáciu sluŽby verejného

obstarávania na dodávateľa stavby Prestavba budovy

obecného úradu Miloslavov spo|očnosťou Obstaráme

s.r.o,; cena za uvedenú sluŽbu bude maximálne do 1

140,00 EUR.

obecné zastupileľstvo obce Miloslavov na svojom

zasadnutĺ po prerokovanĺ predlożených materiálov

schvaľuje nájomnú zmluvu na byt č. 2 v bytovom dome

obce, súpisné č. 404 s nájomcom Petrom Šuliakom na

dobu určitú, a to do 30.04.2023.

26.03.2020

26,03,2020

26.03.2020

26.03.2020

Zrealizované.

Uzavreté'

Zĺealizouané.

Účtovne

Uzavľeté.

V procese.

Zmluva bola

zverejnená.

JUDr' Mário Vanc' LL.M.

Hlavný kontrolÓr obce Miloslavov
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