
oBECNÝ Únło MILoSLAvov
Radničné nám. 181/1,900 42 Miloslavov

V Miloslavove dňa: 21'. 5.2020

P O Z V A N KA
Podľa $ 13 ods. 4 zźlkona SNR ě' 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce Miloslavov na deň
)'* mőiq )'fi).n (ł i šŕwrfnlł\ n 171o hnĺlinp

v sále kultúľneho domu na pľízemí budoly obecného rĺradu

NAVRH PROGRAMU:

1. otvoręnie a urěenie oveľovateľov zápisnice a členov návľhovej komisie na uznesenia;

Ż. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o Stave finaněných pľostriedkov na účtoch obce, ekonomické a daňové informácie;

4. Pľojekty a projektové zźlmery obce;

5. Kúpna zmluva na pozemok od Roman Kudri, paľc. č. 6612,výmera24mŻ;
6. Návľh Nájomnej zmluvy na obecný pozemok z dôvodu stavby infraštruktliry So Stavebníkom

BAUGROUP s.r.o.;

7. Nájomná zmluva na nájomný byt s p. Romanom Schulczom;
8. Prevzatie veľejného osvetlenia a miestnej komunikácie v lokalite RZ1'l1', stavebník Gainer s.r.o. do

majetku obce formou kúpnej zmluvy;
9. Návrh dodatku k zmluve o poskytovaní právnych sluŽieb s Mattos Law firm s.r.o.;

10. Návrh zmluvy o spolupráci s advokátskou kanceláriou JUDr. Soňa Gašková;

11. Menovanie velitel'a, strojníka a pľeventiváraDHZO;
12. Rőzne;
13. Interpelácie poslancov;

14. Diskusia;
1'5' Záver;

Żiadame všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomęrę' nech sa pľeukaŽu touto pozvánkou
svojmu zamestnávatel'ovi, ktorý je v zmysle $ 25 ods. 5 zákona SNR ě. 36911990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskoľších pľedpisov povinný umoŽniť úěasť na zasadnutí obecného zastupitel'stva.

Żiadame všetkých občanov' ktorí by mali záujem sa zúčastniť zasadnutia oZ, aby vzhľadom na
okolnosti v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na tnęmí Slovenskej republiky
a potrebným dodľŽaním nevyhnutných bezpečnostných opatrení zvźůili svoju fyzickú účasť na tomto
zasadnutí. V prípade, Že sa tak rozhodnú, źiadame o príchod s časovou ľezervou' aby bolo moŽné
vykonať a ukoněiť všetky nariadené opatľenia ešte pred začatím rokovania oZ.
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