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obecné zastupitel'stvo Miloslavov
zasadnutie obecného zastupite!'stva obce Miloslavov v roku 2020
konané dňa 06. 2.2020

A. Uznesenia

Uznesenie

č' 1

obecné zastupiteI'stvo v Miloslavove schval'uje:

a, návrhovú komisiu
prĺtomní poslanci: 6

v zložení: JUDr' Lucia Falbová, lng. Martin Majerech

-

lng' Tatiana Cabaĺová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za: 6 - lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová' lng' Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa:0
neprĺtomný/á ,ĺl : 1

-

lng Renáta Bačová

b, návrh programu rokovania v znení pozmeňujúceho návrhu starostu Milana Baďanského
prítomnĺ poslanci: 6

-

lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, |van Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za: 6 _ lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan HÚska, lng. Mańin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0

neprítomný/á ,lĺ : 1 _ lng Renáta Bačová

obecné zastupite!'stvo v Miloslavove určuje za zapisovatel'ku/a

: lng.

Jarmilu Grujbárovú

a overovatelbv zápisnice a uznesenia : lng. Tatiana Cabalová, PhD, lvan Húska
prĺtomní poslanci: 6

-

lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmĺla

Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za: 6 - lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa 0

neprítomný/á ,il : 1 _ lng Renáta Bačová

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenle č. 2

obecné zastupitel'stvo zobralo na vedomie informáciu o stave konaní vo veci obnovenia prevádzky

v areáli bývalej spoločnosti SAMAT v miestnej čast! Miloslavov: ,,Výroba okenných sklov!áknových

profilov - Miloslavov" - nový prevádzkovatel': LlVlNN systems s.r.o. Miloslavov. oZ trvá na dodÉaní
všetkých podmienok platného územného plánu obce a regulatĺvov rozvojového zámeru č,. Pz.2-112013,
najmä, prevádzka svojou činnostbu nesmĺe zhoršĺt' kvalitu životného prostredia obyvateľov Žijúcich
v bezprostredne blízkosti prevádzky alebo ohrozlt'ich zdravie.
prítomnĺposlanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska' lng. Martin Majerech, Milan Matušek
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zai7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr' Lucia Falbová,

lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0 zdrŽal sa: 0

neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie č. 3

obecné zastupĺteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
berie na vedomie plnenie uznesenízo zasadnutí obecného zastupĺteľstva a kontrolu plnenia úloh zo
zápisníc.
Tabuľka je neoddelitel'nou prílohou č. í k uzneseniam.
prĺtomnĺ poslancĺ: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová' lng. Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan MatuŠek
za:7 -lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová,lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa:

0

neprítomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č.4

obecné zastupltel'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽeného materiálu berie
na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.
prĺtomnĺ poslanci: 7 - ĺng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za''7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa:

0

neprĺtomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 5

obecné zastupitel'stvo obce M!loslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní materiálov berle na
vedomie:

a)

podielové dane a financie k31'12.2019,

b)

splácanle istín úverov k31J2.2019,

c)

splácanie úrokov k úveľom k31.12.2019,

d)

celkový dlh obce k31.12.2019,

e)

dlhová služba obce

f)

prehľad faktúr za obdobie od 26.11'2019 do 3í.1.2020

g)

informácia o plnení a čerpanírozpočtu k31.12.2019

k

31.12'2019
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h)

informácia o použitípoplatku zarozvoj k31'12.2019

i)

informácia o príjme poplatku zarozvoj k31.12.2019

prítomní poslanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD'' JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Mańin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 6

obecné zastupite!'stvo v Miloslavove v súlade s čl. 4 Rokovacieho poriadku obecného zastupitel'stva
obce Miloslavov schva!'uje p!án zasadnutíobecného zastupite!'stva na rok 2020. obecné zastupitel'stvo si

vyhradzuje právo zmeny termínu v odôvodnených prĺpadoch.

prĺtomnĺ poslanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng' Martĺn Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schváIené.

Uznesenie č. 7

obecné zastupite!'stvo v Miloslavove po prerokovaní predložených materiálov schvaľuje VZN . dodatok č.
í k Všeobecne záväznému nariadenlu č;.412019 o určenínázvov ulíc a iných veĘných priestranstiev.
prítomnĺposlanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za 7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa:

0

neprítomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č' 8

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených materiálov na
základe odporúčania Komisie športu a veĘného poriadku a v súlade s $ 4 ods. 2. písm e)VZN č. 3/2009
o poskytovaní dotácií:

a) schvaľuje dotáciu pre Športový klub obce

Miloslavov ( lČo 30868106 )vo výške 10 000,00 Eur;

b)schval'uje Rámcovú zmluvu o poskytnutí dotácie uzatvorenú medzi obcou Miloslavov a Športovým
klubom obce Miloslavov.

prítomní posĺanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan MatuŠek
za:7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
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lvan Húska, ĺng' Martĺn Majeľech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa:

0

neprĺtomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 9

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schvaľuje Prĺlohu č.íkZmluve osúčinnosti sobčianskym združenímOMAPo o.z. zo dřn 12'12.2017,
ktorou sa určuje príspevok obce Miloslavov na rok 2020 vo výške 6 042,31 Eur.
prítomnĺ poslanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa: 0
neprĺtomný/á,í/ : 0
Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č.'l0

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schval'uje Zmluvu o poskytnutĺ audítorských sluŽieb so spoločnost'ou Ekorda s.r.o. Bratlstava 1lČo:sĺ
364 438 ) na obdobie rokov 2019-2022.
prĺtomní poslanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Mańin Majerech, Milan Matušek
za:7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,
ĺvan HÚska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdźal sa:

0

neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č. í í

obecné zastupiteľstvo obce MilosIavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb technickej podpory a správy PG a siete obce so
spoločnost'ou EMELIX s.r'o., Modra ( lČ0:35804386 ) na správu !T pre obec Miloslavov v celkovej výške
7200'00 Eur s DPH na obdobie od 1.3.2020 do 31.12'2020 vznení pozmeňujúceho návrhu poslankyne
L.Falbovej.

prĺtomní poslanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 - lng. Renáta Bačová, ĺng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
ĺvan Húska, lng. Mańin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 12

obecné zastupite!'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov berie
na vedom!e stav projektov k27.1.2020 v znení uvedenom v zápisnlci.
prĺtomnĺ poslanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan MatuŠek
za:7 -lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdržalsa: 0
neprítomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené
Uznesenie č. 13
Obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutípo prerokovanípredložených materiálov schval'uje realizáciu

veĘného obstarávania.

a následnej realizácie pľojektu vybudovania multifunkčného ihriska v ZoR
Dotačného
z
systému Uradu Vlády Slovenskej republiky' program Podpora rozvoja športu 2019,
podprogram ě.í Výstavba multifunkčných ihrísk, v predpokladanej hodnote zäkazky 66 586,62 EUR
s poskytnutou výškou dotácie 38 000'00 EUR. oz schval'uje predpokladané spolufinancovanie obce vo
výške do 28 586'62 EUR s DPH.
prítomní poslanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatĺana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng, Renáta Bačová, lng, Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa:

0

neprĺtomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č'14

obecné zastupite!'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schval'uje objednávku pre spoločnost'AMA Group s.r.o., Kadnárova 23, 831 52 Bratislava, na úpravu a
spracovanle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby Cyklotrasa Miloslava í. etapa na
parc č. 170/3, cena služby vo výške 2 450,00 EuR.

prĺtomnĺ posĺanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek

za:7 -lng' Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,

lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
pľotĺ:0

zdżal sa:

0

neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. í5

Obecné zastupitel'stvo

v

Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených materlálov

schval'uje Kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemkov parc. č. 216/8, druh pozemku záhrada o výmere
824 m2 a parc. ć,.21615, druh pozemku záhrada o výmere 167 m2 vedených na LV 503, k.ú. Miloslavov za
kúpnu cenu vo výške 89 190,00 EUR za účelomrozšíreniaškolského areálu na výstavbu telocvične pre
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Základnú školu' Predávajúci: Tatiana Csölleová, rod. Zgodavová, KútniĘ, SR a Mgr. Dana Maralíková,
rod. Zgodavová, Stařeč, ČR.
prítomní poslanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD,, JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Mańin Majerech' Milan Matušek
za:7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., jUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan MatuŠek
proti: 0

zdrial sa:0
neprĺtomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č' ĺ6

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí a po prerokovanĺ materiálu schval'uje uzatvorenie Nájomnej
zmluvy s právom stavby,,Prístľešokpre bicykle ll" k prenájmu pozemku p.č. 399/33 nachádzajúcom sa na
Lv 277, k.ú Miloslavov o výmere 37,80 m2 so spoloěnost'ou Žeteznice Slovenskej repubtiky, s dobou
nájmu na dobu neurčitú'Celkové ročnénájomné tvorí nájomné (A)za Predmet nájmu vo výške 8'32 EUR
spolu s nájomným (B) vo výške dane z nehnutel'nosti za Predmet nájmu v zmysle zákona č,.58212004Z. z'
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov.
prĺtomnĺposĺanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek

za:7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. í7

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutĺ po prerokovaní predložených materiá|ov
schvaľuje nájomnú zmluvu na byt č. 1 v bytovom dome obce, súpisnéč. 404 s nájomcom Julián Egyed
na dobu určitú,a to do 31'01.2023.
prĺtomní poslanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng, Tatiana Cabalová, PhD', JUDr' Lucia Falbová, lng' Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng' Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbovä, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. í8

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materiálov schval'uje
nájomnú zmluvu na byt č. 3 v bytovom dome obce, súpisnéčíslo999 s nájomcom Nikolou Havlíkovou na
dobu určitú,a to do 31.01.2023.
prítomníposlanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
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za:7 -lng' Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Huska, lng' Martin Majerech, Milan MatuŠek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 'l9

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schval'uje
uzatvorenie nájomnej zmluvy pre pána Juraja Kvačku a pani Andrea Walters Kvačkovú;predmetom

je pozemok p.ě.426l107 za účelomrĺýstavby dopravnej a technickej infraštruktúry v lokalite RZ.
12lll na dobu prenájmu 48 mesiacov za í,. euľ na celú dobu prenájmu.
prĺtomnĺ poslanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová' lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng, Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek

nájmu

proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené'
Uznesen!e č' 20

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schval'uje
realizáciu a vybudovanie dľuhéhopľístreškupre bicykIe na železničnejstanici v obci, parc. č. 399/33

v predpokladanej cene do 7000 € s DPH.

prĺtomnĺ poslanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová' lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan MatuŠek
za:7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majeľech, Milan Matušek

proti:0

zdržalsa:0
neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 21
Obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených mateľiálov schvaľuje realizáciu
projektu osadenia hybridného osvetlenia parkoviska železničnej stanice v MilosIavove v predpokladanej
cene realizácie do 5500 € s DPH.
prĺtomnĺ poslanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng' Martin Majerech' Milan Matušek

za:7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0

neprítomný/á,í/: 0

Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 22

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schval'uje

realizáciu projektu vybudovania nového prístreškukontajnerového stojiska pre separovaný zber v časti
Miloslavov, ulica K jazeru, parc. č.:68/'| v predpokladanej cene do 8 300,. €.
prítomní poslanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek

za:7 - lng, Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa:

0

neprítomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schvá!ené.

Uznesenle č. 23

Obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schvaľuje zámer
obstarania, zmluvu o dielo a realizáciu projektu vybudovania prístrešku s grilom v Zóne rekreácie
a oddychu MiIoslavov v predpokladanej cene realizácie do 15 000 € s DPH.
prítomní poslanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD.' JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng' Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska' lng' Martin Majerech, Milan Matušek
protĺ: 0

zdżal sa:

0

neprítomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 24

Obecné zastupite!'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schval'uje
objednávku na realizáciu odstránenia stavby rodinného domu pri základnej škole na parcele ě,. 22115
a22116 vpredpokladanej cene za dlelo 18.000 € sDPH pre spoločnost'P+K s.r.o., lČo 35 809 787 so
sídlom Vajnorská 89' 831 04 Bratislava.
prĺtomnĺ poslanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 25

obecné zastupitel'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schval'uje výber obstarávatel'a na zrealizovanie služby Vo na dodávateľa stavby Telocvičňa pri ZŠ
Miloslavov: spoločnost'obstaľáme s.r.o', určená cena za uvedenú službu vo výške do 5 760,00 EUR s
DPH,
prítomnĺposlanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
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ĺvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa:

0

neprĺtomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č.26

obecné zastupitel'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schval'uje výber obstarávatel'a na zrealizovanle Vo na dodávatel'a stavby Dostavba pavi!ónu ZŠ
Miloslavov: spoločnost'obstaráme s.r.o., uľčená cena za uvedenú službu vo výške do 3 120,00 EUR s
DPH.
prĺtomní poslanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng' Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa:

0

neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 27

obecné zastupite!'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schval'uje

realizáciu obstarania a vybudovania priechodu pre chodcov na križovatke ulíc centrálna/Jazerná/Veterná
v predpokladanej výške investície 20 000 EUR s DPH.
prítomnĺ poslanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Mańin Majerech, Milan Matušek

za:7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 28

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní pred!ožených materiálov schval'uje

obstaranie a realizáciu stavebných úprav spojených s prípravou dobudovanla jednotlivých bodov
napojenia pre úspešnéukončenie projektu ,,WlFl4EU _ Podpora internetového pripojenia v miestnych
spoločenstvélch" z rozpočtových prostriedkov obce v predpokladanej cene 20.000 € s DPH.
prítomnĺposlanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan MatuŠek
proti; 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenie č. 29

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených materiálov schval'uje

uzatvorenle zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnstbu LT lNVEsT, s. r. o.' so sídlom AlŽbetin
Dvor 1452,900 42 Mlloslavov, Éo:sĺ 0o2 566, na pozemok vo vtastníctve obce parc. č. í33/3, LV č. 440,
katastrálne územie Miloslavov, za účelomumiestnenia, prevádzky, údržbyrozvodov tepla, ktoré budú v
súlade so stavebnými povoleniami spájat'stĘovňu tepelných čerpadiel umiestnenú v bytovom dome
Square 27 na parcele č. 133/344 s ostatnými bytovými domami v uvedenej lokalite.
prítomnĺposlanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatĺana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprítomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 30

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
berie na vedomie predloženédarovacie zmluvy na poskytnutie finančnéhodaru vo výške 130,00 EUR
s darcami: p.Jozefom Enderlom a p. Kamilou Zajíčkovou.

prĺtomníposlanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng' Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, lng' Martĺn Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdrŽal sa: 0
neprĺtomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č' 31

obecné zastupitel'stvo v Miloslavove berie na vedomie Prihlášku za člena regionálneho vzdelávacieho
centra Rovinka na ľok 2020 a zaplatenie členského poplatku vo výške 243,95€.

prítomníposlanci: 7 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD', JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 -lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr' Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, ĺng. Mańin Majerech, Milan Matušek
proti: 0

zdżal sa:

0

neprĺtomný/á,í/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Uznesenie č. 32

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov schval'uje vytvorenie odbornej komisie pre proces odčlenenia
Základnej školy v Miloslavove (samostatná pľávna subjektivita)v zloženĺ:3 poslanci oZ (lng' Jarmila
Grujbárová, lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová) a zástupcovia obecného úradu a základnej školy,
ktoých menuje starosta.
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prítomnĺ poslanci: 7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDr. Lucia Falbová, lng. Jarmila
Grujbárová, lvan Húska, lng' Martin Majerech, Milan Matušek
za:7 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., JUDľ. Lucia Falbová, lng. Jarmila Grujbárová,
lvan HÚska, lng. Martin Majerech, Milan Matušek

proti:0

zdżal sa:

0

neprĺtomný/á,ĺ/ : 0

Uznesenie bolo schválené.

Návrhová komisia:

overovatelia uznesení:

JUDr. Lucia Falbová

lng. Tatiana C{Ďplová, PhD,

lng. Martin Majerech

lvan Húska

starosta obce:

Milan

Bad'anský

-1.1--

Príloha č.]- k uzneseniu 3 zo dňa 06.02.2oŻo
KoNTROLA PLN EN lA

lislo

Ú

Lol

norovłĺvĺ o grcN ÉHoZASTU
zA ROK 2019

Z UZN ESE

N ĺz

Predmet uznesenia

Splnené
-ako?

Prijaté

uznesenia
120t2019

05.12.2019

obecné zaslupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje:

a'

návrhovÚ komisiu v zloŽeni : lng. Renála Bačová, lng Mańin

Majerech
b, návrh programu rokovania v znenĺ pozmeňujúceho návrhu

J.Grujbárovej
obecné zastupiteľstvo v Miloslavove určuje za zapisovateÍlĺu/a : lng.
Jaĺmilu GľujbárovÚ a overovateľov zäpisnĺce a uznesenia

:

lng.Tatiana

Cabalovä, PhD.' JUDľ. Lucia Falbová
121t2019

Obecné zaslupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po
prerokovanĺ pĺedloŽených materiálov berie na vedomie plnenie

05.í 2.2019

a zverejnené na

uzneseni zo zasadnutí obecného zastupiterstva a kontĺolu plnenia úloh

webe

zo zápisnĺc.
TabuÍka je neoddeliteľnou prilohou č. 1 k uzneseniam.

122t2019

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po

uznesenia
podpisané

12.12.2019
05.12.201

I

prerokovanĺ materiálov berĺe na vedomie:

a)
b)
c)
d)
e)
í)
s)
h)
i)
123t2019

podielové dane a Íinancie k 31.'l0.20'l9 a29'11.2019,
splácanie istin úverov k 3'ĺ.10.2019'
splácanie úrokov k Úverom k 31.10.2019,
celkový dlh obce k 31.10'20'ĺ9'
dĺhová sluŽba za rok 2019 a k 31.10.2019

prehľadfaktúrzaobdobieod 15.10.2019do25.11.2019
informácia o plneni a čerpanĺrozpočtu k

29.íí.2019

infoĺmácia o pouŽiti poplatku za rozvoj k 3í.'l0.2019
informácia o prijme poplatku za rozvoj k 31.í0'2019

obecné zastupileľstvo v Milosĺavove na svojom zasadnutĺ po

05.12.2019

prerokovani predlożených materiálov berie na vedomie stanovisko
hlavného konlroĺóra obce k návrhu Rozpočtového opahenia č. 2/2019
12Ąl2019

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po

05.12.2019

12.12.2019

2t2015.
125t20',tg

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnuti po pÍerokovanĺ

05.12.2019

predložených materiálov schvaľuje pouŽitie prostriedkov rezervného
fondu obce na kapitálově výdavky vo výške 45 773,16 Eur na stavebné
úpravy Železničnej ulice.

126t2019

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnuti po prerokovanĺ
predloŽených materiálov schvaľuje v zmysle uslanovenĺa s 1 0 odsek 9
zákona č' 58312004 Z. z. o ľozpočtovýchpravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ
neskoĺŠichpredpisov poużitie prostrĺedkov rezervného fondu obce na
beŽné výdavky vo výŠke 3 157'28 Eur na odstránenie havarijného stavu
majetku obce, v,ýmenu plynového kotla v budove obecného úradu

Miloslavov.

Zverejnené na
webe obce

prerokovani predloŽených materiálov schvaľuje Rozpočtové opatľenie č'

05.12.2019

P|TEĽSTVA

Dátum

splnenia

Nesplnené
dôvod

_

127t2019

05.12.2019

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ po prerokovani
predloŽených materiálov schvaľuje v zmysle ustanovenia $ 1 0 odsek 9
zákona č. 58312004z' z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplneni niektoých zákonov v znenĺ
neskorŠĺchpredpisov pouŽitie prostriedkov rezervného fondu obce na
beŽné výdavky vo výške 3 188'35 Eur na odstránenie havarijného

stavu majetku obce, opravu chodnika popri Hlavnej ulici (č.d.ô8) smer
na

128t2019

Žs.
05.12.2019

0becné zastupiteľstvo na svojom zasadnuti po prerokovani
predloŽených materiálov schvaľuje v zmysle ustanovenia $ 1 0 odsek 9
zákona č. 583/2004 Z' z' o rozpočtových pravidlách Územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zäkonov v znenĺ
neskoršĺch predpisov pouŽitie proslriedkov rezervného fondu obce na
beŹné výdavky vo výŠke4

'l

1

0'00 Eur

na odstránenie havarijného

stavu majetku obce, odvodnenie kullúĺnehodomu v časti Miloslava.
129t2019

05.'12.2019

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnuti po prerokovanĺ
predloŽených materiálov schvaľuje v zmysle ustanovenia s 1 0 odsek 9
zákona č. 583/2004 Z' z. o rozpočtových pľavidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplneni niektoých zäkonov v zneni
neskoršich predpisov pouŽitie prostriedkov rezervného fondu obce na
beŽné výdavky vo výške 5 700,00 Eur na odstránenie havarijného stavu
majetku obce, odvodnenie daŽďových zvodov od základov budovy

a vybudovanie vsakovacej zdrże v RSC v A. Dvore.
1

30/20

1

I

05.12.2019

obecné zastupiteľstvo v Milos|avove na svojom zasadnuti po
pľerokovani predloŽených mateľiálov berie na veđomiestav projektov
k 2s '11 ,2019 a schvaľuje ich doplnenie podľa predloŽeného návrhu

v znenĺ uvedenom v zápisnici.

131t2019

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove po pĺerokovanĺ predložených
materiálov schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrollra na
obdobie od

132t2019

01 .01

05.12.20't9

.2020 do 30.06.2020.

05.12'20ĺ 9

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnuti po
prerokovani predloŽených materiälov berie na vedomie:

a)
b)
133t2019

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návľhu rozpočtu obce na
ľok 2020

projekciu rozpočtuobce naĺoky 2021 a2022'
05.12,2019

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutĺ po

Zverejnené na
webe 12.í2.2019

prerokovani predloŽených materiálov schvaľuje rozpočet obce
Miloslavov na rok 2020.
134t2015

05.12.2019

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po
prerokovani predloŽených mateÍiálov schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenie

Ö.

podpĺsané
a zverejnené na

úradných tabu|iach

5/2019 o mieslnych daniach a miestnom poplatku za

obce a webe

komunálne odpady a drobné slavebné odpady'

12.12.2019
účinnosť
01.01.2020

'135/2019

05.12.2019

obecné zastupiteľstvo v Milosĺavove na svojom zasadnuti po
prerokovani predloŽených materiálov schvaľuje VZN ô/2019 o miestnom
poplatku za rozvoj.

podpisané
a zverejnené na

úradných tabuliach
obce a webe
12.12.2019
Účinnosť
0'1.01.2020

2

í36/20í9

obecné zastupiteľstvo na

svo.jom

05.12.201

zasadnutĺ po prerokovani

I

Zmluva podpisaná

pĺedloŽených materiálov schvaľuje v zmysle ustanovenia $ 1 0 odsek 9
zákona č. 58312004z. z. o rozpočtotĺých pravidlách územnej

zverejnená na

samosprávy a o zmene a doplneni niektoých zákonov v znenĺ
neskoršich predpisov zmluvu o dielo so spoločnosťou LZ-STAV s.r.o.,

12.12.2019

12.12.2019

webe obce

so sídlom AlŽbetin dvor 705, 900 42 Miloslavov, lČo: 45399166 na
realizäciu slavby,'Spevnené a nespevnené plochy pri Železničnej stanici
Miloslavov"; konečná cena diela je 4'l.660'57 EUR bez DPH'
137t2019

0becné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje v zneni prijatého
pozmeňujúceho návrhu L'Falbovej Zmluvu o Dielo na spracovanie

05.1 2.201

I

Zmluva podpisaná
zverejnená na

Urbanistickej śtúdiena Nové polyfunkčné centrum v Miloslavove, ktorá
je rozpĺacovanĺm vĺťaznéhosúťaŽného návrhu urbanistickej sút'ażena

webe obce
19.12.20'ĺ9

Nové polyfunkčné centrum v Miloslavove v roku 2019 autorov lng. arch.
Michal Bogár' lng. arch. Mária Bogárová' lng. arch. lng. Ema Ruhigová'
lng. arch' lng. Roman Ruhig, zároveň schvaľuje zadanie urbanistickej

v Prĺlohe č. 1 ktorá je súÖasťou
'
zmluvy o Die|o; konečná cena diela je 39.000,00 EUR bez DPH.
Štúdiea rozsah predmetu plnenia

138t2019

05.12.2019

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnuti po
prerokovanĺ predloŽených mateľiälov schvaľuje podpis darovacej

-

zmluvy s Viera Jašurová - Verona na zhodnotenie majetku obce
rekonštrukciu budovy sÚpisné öĺslo 369 postavenej na parc, č' 275117
vedenej na LV 440' k.ú. Miloslavov

(

RŠAAlŽbetin Dvor ) vo výške 9

600,00 EUR.
139/20't9

Zmluva bude

05.1 2.2019

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po

prerokovaná dňa

prerokovani prelożených materiálov schvaľuje Kúpnu zm|uvu o prevode

06.02.2020

vlastnictva pozemkov paľc. č. 2'l618, druh pozemku záhrada o výmeré

naOZ

z dÔvodu zmeny

824 m2 a paÍc' č,' 216ĺ10, druh pozemku záhĺada o výmere 171 m2

výmery.

vedených na LV 503' k.ú. Miloslavov za kúpnu cenu vo výške 89'550'00

EUR za účelomrozšiľenia školského areálu na výstavbu telocvĺčnepre
Základnú Školu'Predävajúci: Tatiana Csölleová,
Kútniky,

140t2019

SR a

rod' Zgodavová,

Mgr, Dana Maralĺková, rod. Zgodavová' stařeč, ČR.

05.12.2019

0becné zastupĺteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnuli po

Zmluva podpisaná
a

pÍerokovanĺ materiálov schvaľuje podpisanie zmluvy o spolupráci a

zveĘnená

na

webe obce

poskytnutĺ finančných prĺspevkov na projekt: RekonŠtrukcia Lesnej

17,12.2019

ulice a prĺľahlých spevnených povrchov so záujemcom o spoluprácu, a
to spoloćnosťou lsmonls.r.o, lČo455931141, Strojárenská 1c,917 02

Trnava.
141t2019

05.12.2019

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnuti po

Zmluva podpisaná
a zveľejnená na

pľerokovani materiálov schvaľuje podpĺsanie zmluvy o spolupráci a

webe obce

poskylnutí finančných príspevkov na projekt: Rekonšhukcia Lesnej

17.12.2019

ulice a priľahlých spevnených povrchov so záujemcom o spoluprác, a
to spoločnosťou Vikinela s.r.o.,

lČo 46001263,

AlŽbetin dvor 1859,

Miloslavov.
142t2019

05.'t2.2019

obecné zastupiteľstvo obce Miĺoslavov na svojom zasadnutĺ po

Zmluva podpisaná
a zverejnená na

prerokovaní materiálov schvaľuje podpísanie zmluvy o spolupráci a

webe obce

poskytnutĺ finančných príspevkov na projekt: RekonŠtrukcia Lesnej

17.12.2019

ulice a priľahlých spevnených povrchov so záujemcom o spolupľäcu, a
to spoločnosťou Wertika s.r'o., lČo 35843080, Agátová 'l, 841 01

Bratislava.
143t2019

05.12.2019

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po
prerokovaní predloŽených materiálov schvaľuje nájomnú zmluvu pre

Zmluva podpisaná
a

zveĘnená

lc'917 o2Trnava, lČo:
45593141 na prenájom pozemkov vo vlastnictve obce, parcely čĺslo
spoločnosť lSMoNT s.r.o., Strojárenská

480/541 a 480/5 za účelom vybudovania technicke.j infraŠtľuktúry
:

So-02 Komunikäcie a spevnené plochy
S0_03 vodovod, čerpacia stanica splaŠkových vÔd

3

na

webe obce
14.1.2020
1,_

eur zaplatené

19.1

2.20 19

So_04 splašková kanalizácia

S0{5

prĺpojky VN

S0_06 sekundárne rozvody NN
a lo za

1

,- euĺo za celú dobu nájmu, najdlhšie na obdobie 3ô mesiacov

od nadobudnutia účinnostĺtejto zmluvy

144t2019

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnuti a po prerokovanĺ materiálu

05.12.2019

odkladá prerokovanie nájomnej zmluvy pĺe pána KVačku Juraja
a KvačkovúAndreu' p,ć'426l107 a predmetnú záleŽitosť posÚva na

predmetom agendy

0z 01-0ô022020

preĺokovanĺe do Komĺsie rozvoja obce.
145t2019

05. 1 2.201 9

0becné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnuti po

Prerokované
v KROM 27.1. a je

Zmluva podpĺsaná
a zveĄnená na

prerokovani predlożených materiálov schvaľuje näjomnú zmluvu pľe

webe obce

spoĺočnosťVlKlNELA s.r'o,' 900 42 Miloslavov AlŽbelin Dvoĺ 1859, lČ0:

14,1,2020

46001 263 na prenájom pozemkov vo vlastnictve obce, parcely čislo
4801129 a 4801144, za účelom vybudovania technickej infraštruktúry:

1,- eur zaplatené

So_02 Komunikácĺe a spevnené plochy

So-03 vodovod, čerpacia stanica splaškových vÔd
So-04 splašková kanalĺzäcia
SO-05 pripojky VN

So-0ô sekundárne rozvody NN

S0

06.1 Distribučný rozvod NN

SO 06.2 Pripojky NN
alo za 1,- euĺo za celú dobu nájmu' najdlhšie na obdobie 60 mesiacov
od nadobudnutia Účinnosti teito zmluvy.

146t2019

05.12.2019

0becné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnuti po

Zmluva podpisaná
a zveĄnená na

preĺokovani predloŽených mateľiälov schvaľuje nájomnú zmluvu pre

webe obce

spoločnosť WERT|KA s'ĺ.o', Agátová ĺ,841 01 Bralislava, lČO:

14.1.2020

35843080 na prenájom pozemkov vo vlastnictve obce, parcely čĺslo
43611 a 43612, za účelomvybudovania technickej infraštruktÚry

:

1,_

eur zaplatené

So-02 Komunikácie a spevnené plochy
SO-03 vodovod

S0-04 splaŠková kanalizácia
SO-05 pripojky VN

S0-06 dishibučná sieť NN
ato za

1,- euro

za celú dobu nájmu, najdlhšie na obdobie 60 mesiacov

od nadobudnutia Účinnosti teito zmluvy'

147t2019

05.12.2019

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po
prerokovaní predloŽených mateĺiálov schvaľu|e Zmluvu o zriadeni

zo dňa 16.'l2.2019'

vecných bremien na umiestnenie elektroenergetických zariadenĺ v

predloŽi zmluvu na

prospech trelej osoby Západoslovenská distribučnä,a.s' na stavbu

podpis

,,Dopravná a technická infraśtruktúra' lBV Miloslavov AlŽbetin Dvoŕ' na
pozemkoch CKN parc. č.439/130 a parc. č.480/164' k. Ú' Miloslavov,
vo vĺastnictve obce Miloslavov pre investora REALlTY

Żiadateľ
informovaný listom

MlLosLAVOV

s'r.o., Podunajská 25'821 06 Bratislava 2í4.
148t2019

05.12.2019

obecné zastupileľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po
prerokovaní predloŽených materiálov schvaľuje uzatvorenie Nájomnej
zmluvy s práVom stavby č. 837628xxx_2-2019-NZsPS na prĺstrešokna
bicykle č. 1 na pozemku na parc, Č. 399/33, k. tj. Miloslavov vedenom

4

ZSR inÍoĺmovaná
e-mailom, pošlÚ
zmluvu aj dohodu

na podpis

naLY 277 s pľenajímateľom Zeleznice Slovenskej republiky' prenajatá
plocha 37,80 m2 za cenu 0,22 Eur/ m2l rok bez DPH.

obecné zastupiteľstvo ďalej schvaľuje Dohodu o uznani dlhu č'
837628xxx-2-20ĺ9_DUD medzi obcou Miloslavov a Żeleznicami
Slovenskej republiky ako nährady odplaý za pouŽĺvanie pozemku parc.
č. 399/33' vedenom na LV 277 vo výmere 37,80 m2 ; odplata je vo
výške 0'02 EUR/deň za obdobie od 17.09.2018 do nadobudnutia
platnosli a Účinnosti nájomnej zmluvy s pĺávom stavby na dotknutý
oozemok.
149t2019

05.12.2019

0becné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnuti po

Podpĺsaná zmluva
a

prerokovanĺ predložených materiálov schvaľuje Zmluvu o poskytnuti

zveĘnená

v centrálnom

dotácie medzi obcou Miloslavov a Ministerstvom školstva, vedy'

registri zmlúv

výskumu a Špońu SR vo výške 200.000'00 EUR na kapitálové výdavky

20.12.2019

na pristavbu v Základnej Škole Miloslavov, AlŽbelin Dvor 81 900 42

a odkaz na webe

'

Miloslavov v zmysle Výzvy na predloŽenie Žiadostĺ o poskytnutie dotácie

obce27.12.2019

Mĺnisterstva školstva, Vedy, \ĺýskumu a ŠportuSlovenskej republiky na
zlepšenie a revitalizáciu materiálnołechnického zabezpečenia
základných ŠkÔl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a
odstránenim dvojzmennej prevädzky v základných Školách na rok 2019
zveĺejnenej na Webovom sídle poskytovateľa dotácie.
'ĺ50/2019

05.ĺ 2.2019

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po
preľokovaní predloŽených materiálov schvaľuje zmluvu o dielo uzavretú
medzi zhotovitelom spoločnosťouSlovak Telekom, a.s., so sídlom
Bajkalská 28' 817 ô2 Bralislava a Obcou Miloslavov na vybavenie a
inštaláciu prístupových bođovdo siete Wi-Fi pre bezplatný prĺstup do
siete na verejných priestranstvách
WlF14EU

_

v rámci projeklu Európskej komisie

Podpora internetového pripojenia v miestnych

spoločenstvách, za cenu 14.999,64 EUR s DPH'
15112019

27.12.2019

0becné zastupiteľstvo v Miloslavove schvaľuje:

a, návrhovú komisiuvzloŽeni

:

lng. Renáta Bačová, JUDr. Lucia

Falbová
b, návĺh programu rokovania

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove určuje za zapisovateku/a
Jarmilu Grujbárovú a overovaleľov zäpisnice a uznesenia

:

:

lng.

lng.Tatiana

Cabalová' PhD.' Milan MatuŠek
152t2019

27j2.2019

obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutĺ po prerokovanĺ
predloŽených materiálov schvaľuje poużitie pľostriedkov rezervného
Íondu obce na beŽné výdavky v zmysle ustanovenia $ 10 odsek 9
zákona Č. 583/2004 Z, z, o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ
neskoršĺch predpisov Vo výške 8 705'39 Eur na odstránenie havarijného
stavu majetku obce_ oprava veĘného osvetlenia v obci Miloslavov.
153t2019

27.12.2019

obecné zastupitelstvo obce MiĺoslaVoV na svojom zasadnutĺ po
prerokovani predlożených materiälov schvaľuje investiciu vo výške
6 964'80€

na zakúpenie 6 ks nových PC a 4 ks SSD diskov pre potreby

obecného úradu Miloslavov.
15412019

27.12.2019

obecné zastupiteľstvo v Mĺloslavove na svojom zasadnuti po
prerokovanĺ predlożených materiálov

a)

zverejnenä na

berie na vedomie výsledok veĘného obslarávania na

webe obce

Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

09.01.2020

stavby Telocvičňa pri ZŠMiloslavov;

b)

Zmluva podpĺsaná

schvaľuje podpĺsanie predloŽenej zmluvy o dielo so spoloćnostbu
M Pro s.r.o.' Kadnárova 23,831 52 Bratĺslava, zastúpenou lng.

Andrejom Marcikom, konateľom, ktorej predmetom je
spracovanĺe projektovej dokumenläcie pre stavebné povolenie
stavby Telocvična pri ZŠMiloslavov v znenĺ schválených
pozmeňujúcich návrhov č.1 a č.2; cena predmetu diela je na

5

09.01.2020

základe výsledkov verejného obstaľävania vo výške 53 6ô4'00

EUR.

155t2019

27.12.2019

obecné zastupiteľsfuo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po
prerokovanĺ predloŽených materiálov

a)

Zmluva podpĺsaná

09.01.2020

zverejnená na

berie na vedomie výsledok veĘného obstaráVania na
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

webe obce
09.01.2020

stavby Dostavba pavillnu ZŠMiloslavov

b)

schvaľuje podpĺsanie predloŽenej zmluvy o dielo so spoločnostbu
M Pľo s.r.o., Kadnárova 23,831 52 Bratislava, zastúpenou lng.
Andľeom j Marcikom, konateĺom, ktoĘ predmetom je
spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
stavby Dostavba pavillnu ZŠMiloslavov v znenĺ schváleného
pozmeňujÚceho návrhu č. 1; cena predmetu diela je na zäklade
výsledkov verejného obstarávania vo výške 18 048'00 EUR'

1

56/201

I

0becné zastupiteľstvo v Miloslavove na svojom zasadnutĺ po
prerokovanĺ predloŽených materiálov schvaľuie vybudovanie pripojok
NN vedenia pre potreby konania kultÚľno_spoločenských akcii
a realizáciu servisných a údżbárskych prác na námestĺ pri obecnom
úrade Miloslavov v celkovej výŠke 8 041

'0ô8

Eur bez DPH.

JUDr. Mário Vanc, LL.M'
Hlavný kontrolór obce Miloslavov

6

