2. zasadnutie

obecné zastupitelltvo Miloslavov
obecného zastupitel'stva obce Miloslavov v roku 2020
konané dňa 26. 3'2020

A. Uznesenia

Uznesenie č. 33
obecné zastupitel'stvo v Miloslavove schvaľuje:

a, návrhovú komislu v zložení: lng. Renáta Bačová, Milan Matušek
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. 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,íl:2- JUDr' Lucia Falbová, lng' Martin Majerech
a overovatelbv zápisnice a uznesenia : lng. Tatiana Gabalová, PhD a lvan Húska

prítomníposlanci: 5 - lng' Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmiĺa 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. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.
)

Uznesenie č. 34

obecné zastupitel'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
berie na vedomie plnenie uznesenízo zasadnutí obecného zastupiteľstva a kontrolu plnenia úloh zo
zápisníc.
Tabul'ka je neoddelite!'nou prílohou č. í k uznesenlam.
prítomnĺposlanci: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD', lng. Jarmila Grujbárová,
lvan Húska, Mĺlan Matušek
za: 5 - lng. Renáta Bačová, lng' Tatiana Cabalová, PhD', lng' Jarmila Grujbárová, lvan Hrjska, Milan Matušek
proti:0
zdrŽal sa: 0

neprítomný/á,il:2_ JUDr. Lucia Falbová, lng. Martin Majerech
Uznesenie bolo schválené.
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Uznesenle č. 35
Obecné zastupitel'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutípo prerokovaní predložených materiálov berie
na vedomie stav projektov k 25. 3. 2020 a schval'uje lch plnenie podl'a predloŽeného návrhu v znení
uvedenom v zápisnici.
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

neprítomný/á,ll:2_ JUDr. Lucia Falbová, lng. Martin Majerech
Uznesenĺe bolo schvá!ené

Uznesenie č. 36

obecné zastupite!'stvo v Mlloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predIožených materiáIov
schva!'uje účasťobce na dražbe pozemku p.č;.43112 a zloŽenie dražobnej zábezpeky vo výške 1 085''€
v zmysle draŽobnej vyh lášky 222Ex

2301

18-54.

prĺtomnĺposlanci: 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,íl :2_ JUDr. Lucia Falbová, lng' Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 37

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schvaľuje zámer na
odkúpenie pozemku p. č. 66/2 o výmere 24 m2 od p. Romana Kudriho, ktoý je potrebný získať do
majetku obce na realizáciu pľiechodu pre chodcov na križovatke ulíc Centrálna/Jazerná/Veterná.
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

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

Uznesenie bolo schválené

Uznesenie č. 38

obecné zastupitel'stvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schvaľuje nájomnú zmluvu na byt č. 4 v bytovom dome obce, súpisnéč. 404 s nájomcom Jana Babačová
na dobu určitú,a to do 30.04.2023'
.,

prítomnípos|anci: 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
zdrŽaĺ sa: 0

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

Uznesenie bolo schválené'

Uznesenie ě. 39

obecné zastuplteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí a po prerokovaní materlálov schva!'uje
nájomnú zmluvu na byt č. 3 v bytovom dome obce, súpisnéč. 404 s nájomcom Zuzanou Pukáčovou na
dobu určitú,a to do 30.04.2021.
prítomní 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,ĺl :2_ JUDr. Lucia Falbová, lng' Mańin Majerech

Uznesenie bolo schválené.
Uznesenie č' 40

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov
schvaľuje nájomnú zmluvu na byt ě. 2 v bytovom dome obce, súpisnéč. 404 s nájomcom Petrom
Šuliakom na dobu určitú,a to do 3().o4.2o23.
prĺtomníposlanci: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatiana Cabalová, PhD., lng. Jarmila Grujbárová,
lvan HÚska, Milan Matušek
za: 5 - lng. Renáta Bačová, lng. Tatłana 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. 4í

obecné zastupite!'stvo v Miloslavove na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených materiálov
schvaľuje objednanie a reallzáciu služby verejného obstarávania na dodávate!'a stavby Prestavba budovy
obecného úradu Miloslavov spoločnost'ou obstaráme s.r.o.; cena za uvedenú službu bude maximálne
do I 140,00 EUR.
prĺtomnĺ poslanci: 5 - ĺng. 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' Lucĺa Falbová, lng. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.
J-

Uznesenie č. 42

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predloŽených materiálov schvaľuje zámer
a realizáciu sanácie vlhnutia obvodových múrov Remeselného dvora v Miloslavove v predpokladanej
cene do í 4 939'-

€ z prostriedkov rozpočtu obce.

prĺtomnĺposlanci: 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, |ng. Martin Majerech

Uznesenie bolo schvá!ené

Uznesenie č.43

obecné zastupitel'stvo na svojom zasadnutí po prerokovaní predložených materiálov schval'uje použitie
prostriedkov rezervného fondu obce na bežnévýdavĘ 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 neskoršĺch predpisov vo výške 6 864,- Eur na dofinancovanie odstránenie havarijného stavu sanácie vlhnutia obvodových múrov Remeselného dvora.
prítomníposlanci: 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. Martin Majerech

Uznesenie bolo schválené.

návrhová komisia:

overovatelia uznesenia:

lng.Renáta Bačová

lng.Tatiana,Cabalová, PhD

e

Milan Matušek
t!

'JI,-.

starosta obce:

Milan

Bad'anský

-4-

lvan Húska

Príloha č. ]- k uzneseniu č. 34/2o2o zo dňa 27.036.2020
KoNTROLA PLNENlA ÚLoH Z UZNESENÍz norovłNlíogrcNÉHoZASTUP|TEĽSTVA

Ćĺslo

Pľedmet uznesenia

Prijaté

uznesenia
1t2020

Splnené
-ako?

06.02.2020

obecné zastupiteľstvo v Milosĺavove
schvafuje:

a, návľhovú komisiu v z|ožení:JUDr.
Lucia Falbová' lng. Maľtin Majerech
b, návrh programu rokovania v znenĺ

pozmeňujúceho návrhu starostu Milana
Baďanskóho
obecné zastupiteľstvo v Miloslavove
urěuje za zapisovatenu/a : lng. Jarmilu
Grujbárovú
a overovateľov zápisnice a uznesenia
lng. Tatiana Cabalová' PhD' lvan Húska

2t2020

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie

informáciu

o

stave konani Vo

obnovenia prevádzky
spoločnosti SAMAT

v
v

areáli

06.02.2020

veci

bývalej

miestnej časti

Miloslavov: ''Výroba

okenných

-

Miloslavov' sklovláknových pľofilov
nový prevádzkovateľ: LlVlNN systems

oZ trvá na dodżanĺ
vŠetkýchpodmienok p|atného územného
s.r.o. Miloslavov.

plánu obce

a regulatĺvov rozvojového

zámeru č. Rz2-112013, najmä, prevádzka

svojou činnosťounesmie zhoršiť kvalitu
Životného prostredia obyvateľov Žijúcich
v bezprostredne blizkosti prevádzky alebo
ohroziť ich zdravie.

3t2020

06.02.2020

0becné zastupiteľstvo v Miloslavove na
svojom zasadnutĺ po prerokovani

obce 12.02.2020

predloŽených materiálov berie na vedomie
plnenie uzneseni zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva a kontrolu plnenia úloh zo
zápisnĺc.

Tabuľlĺa |e neoddelileľnou prĺlohou

č,

1

k uzneseniam.

4t2020

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na

06.02.2020

svojom zasadnutĺ po prerokovanĺ
predloŽeného materiálu berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolÓra

5t2020

zaĺok2019'

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na
svojom zasadnutĺ po prerokovanĺ
materiälov beľie na vedomie:

a)
b)
c)

podielové dane a Íinancie
k 31.12.2019,
splácanie istin úverov k

31

splácanie úrokov k úverom

k31.12.2019,

'1

2.201 9'

Zverejnené na web shánke

06.02.2020

Dátum splnenia

Nesplnené - dôvod

d)
e)
í)

celkový dlh obce k 31.12.2019'

dlhovásluŽbaobcek 31'12'2019
prehľad faktúr za obdobie od
26.1 I .2019 do 31 ,1.2020

s)
h)
i)
6ĺ2020

informácia o plnenĺ a čerpanĺ
ĺozpoötu k 31 '12.2019
informácia o pouŽitĺ poplatku za

rozvoj

k

3í.12.2019

informácia o prijme poplatku za
rozvď1 k31,12,2019

obecné zastupiteľstvo vMiloslavove
v

súlade s čl. 4 Rokovacieho

06.02.2020

poriadku

obecného zastupiteľstva obce Miloslavov

schvaľuje plán zasadnuti obecného
zastupiteľstva na

rok 2020.

pripadoch'

lermĺnu v odÔvodnených

7t2020

Obecné

si vyhradzuje právo zmeny

zastupiteľstvo

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove po
prerokovaní predloŽených materiálov

06.02.2020

ZveĘnené na web stránke
a vo vývesných tabuliach

schvaľuje VZN - dodatok č. 1 k Všeobecne

obce Miloslavov 13.02.2020

záväznému naĺiadeniu č' 4/2019 ouľčeni

názvov ulĺc

a

iných

verejných

priestĺanstiev.

8t2020

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

06,02.2020

svojom zasadnutí po prerokovani
predlożených materiálov na základe
odporučania Komisie športu a veĘného
poriadku a

vsúlades $4 ods' 2'

pĺsm e)

VZN č. 3/2009 o poskytovanĺ dotácii:
a) schvaľuje dotáciu pre Športorĺýklub

obce Miloslavov

(lČ0 30868106 )Vo

výŠke10 000,00 Euľ;
b) schvařuje Rämcovt]l zmluvu o poskytnuti

dotácie uzatvorenú medzi obcou
Miloslavov a Špońovým klubom obce
Miloslavov.
9t2020

0becné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnutĺ po

06.02.2020

prerokovani

predloŽených materiálov schvaľuje Prĺlohu

č.1 kZmluve osúčinnostisobčianskym
zdruŽenim
12,12'2017

'

oMAPo o'z.

ktorou

sa

zo

dňa

určuje prĺspevok

obce Miloslavov na rok 2020 vo

v'ýške

6 042,31 Eur.

10t2020

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom

zasadnutí po

06.02.2020

prerokovanĺ

predloŽených maleriálov schvaľuje Zmluvu
o poskytnutí auditorských

spoločnosťou Ekorda

sluŽieb so

s,r.o.

Bĺatislava

(lČo:31 364 438 ) na obdobie rokov 20192022.
11t2020

obecné zastupilelstvo obce Miloslavov na

06.02.2020

svojom zasadnuti po pĺerokovanĺ
pľedloŽených materiálov schvaľuje
uzatvorenie Zmluvy o poskytovanĺ sluŽieb
technickej podpory a správy PC a siete

obce so spoločnosťou EMEL|X

s.r.o''

2

Modra ( 110:35804386 ) na správu lT pre
obec Miloslavov v celkovej výške 7 200'00
Euĺ sDPH na obdobie od 1'3.2020 do
31 '12'2020 v znení pozmeňuiúceho návrhu

poslankyne L.Falbovej.
12t2020

Obecné zastupiteľstvo

svojom zasadnutĺ

v Miloslavove na

po

06.02.2020

prerokovani

pľedloŽených materiálov berie na vedomie

,1'2020

v zneni

obecné zastupiteľstvo na

svojom

stav

pľojektov k27

uvedenom v zápisnici.
13t2020

zasadnutĺ po prerokovanĺ

06.02.2020

predloŽených

materiálov schvaľuje realizáciu verejného

obstaräVania a následnej realizácie
projeklu vybudovania multifunkčného
ihriska v ZOR z Dotačnéhosystému Úradu

Vlády Slovenskej ľepubliky,

progľam

Podpora rozvoja športu 20'ĺ9' podpĺogľam

č.1 Výstavba
v

multifunkčných ihrisk,

predpokladanej hodnote zäkazky

6ô

586'62 EUR

dotácie

38

s poskytnutou výŠkou

oz

000'00 EUR.

schvaluje

predpokladané spolufinancovanie obce vo
výŠke do 28 586'62 EUR s DPH.

14t2020

Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove na

06.02.2020

svojom zasadnutĺ po prerokovani
predloŽených materiálov schvaľuje
objednávku pre spoločnosťAMA GÍoup
s.r.o., Kadnárova 23,831 52 Bratislava, na

úpravu

a

spracovanie

dokumentácie

pľojektovej

pre stavebné povolenie

stavby Cyklotrasa Miloslava 1. elapa na

parc

ć. 170/3, cena

sluŽby vo výške 2

450,00 EUR.
15t2020

obecné zastupiteľstvo

svojom zasadnuti

v

Miloslavove na

po

Zmluva podpisaná

06.02.2020

prerokovanĺ

zverejnená na webe obce

predloŽených materiálov schvaluje Kúpnu

zmluvu

12.02.2020

o prevode vlastnĺctva pozemkov

paĺc' l,' 21618' druh pozemku záhrada
ovýmere 824 n2 a parc. ö. 216i5, druh
pozemku záhrada o výmeĺe 167 m2
vedených na LV 503' k.ú. Miloslavov za
kúpnu cenu vo výške 89 190'00 EUR za
účelomrozŠirenia školského areálu na
výstavbu telocvične pľe ZákladnÚ Školu.

uhradené 17.12.2020

Predávajúci: Tatiana Csölleová' rod.
a Mgr. Dana

Zgodavová, KÚtniky'

SR

Maralĺková, rod. Zgodavová, slařeč, ČR.
16t2020

obecné zastupiteĺstvo na svojom
zasadnuti a po preÍokovanĺmateriálu

06.02.2020

schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy
s právom stavby
k

''PristreŠok

pĺenájmu pozemku

nachädzajúcom

pre bícykle ll"

p'č. 399/33

sa na LV

277,

k.ú

Miloslavov o uýmere 37'80 m2 so
spoloČnosťou Żeleznice Slovenskej

republiky' s dobou nájmu na dobu neurčitú.

Celkové ročnénájomné tvorĺ nájomné (A)
za Predmet nájmu vo výške 8'32 EUR
spolu s näjomným (B) vo výške dane

3

za

z nehnuteľnosti

vzmysle zákona

Predmet

náimu

č. 58212004 Z, z.

o

mieslnych daniach a miestnom poplatku za

a

drobné slavebné
odpady v zneni neskoršich predpisov.
komunálne odpady

17n020

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnuti po prerokovanĺ
predloŽených materiálov schvaľuje

Zmluva podpĺsaná

0ô'02.2020

zveĘnená

č. 1 V bytovom
dome obce, súpisnéč. 404 s nájomcom
Julián Egyed na dobu určĺtú,a to do
nájomnú zmluvu na byt

na webe obce

27.02.2020

31,01,2023.

18t2020

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na

svojom zasadnutĺ a po

Zmluva podpisaná

06.02.2020

prerokovanĺ

zveĘnenä na webe obce

materiálov schvaľuje nájomnú zmluvu na

byt

r. 3

20.02.2020

v bytovom dome obce, súpisné

čĺslo999 s nájomcom Nikolou Havlĺkovou
na dobu určitú,a to do 31.0'l.2023.

19n020

obecné zastupiteľstvo na

zasadnutĺ po prerokovanĺ

svojom

Zmluva podpĺsaná

06.02.2020

predloŽených

a

zveĄnená

na webe obce

5.3,2020

materiálov schvaľuje uzatvorenie nájomnej

zmluvy pre päna Juraja Kvačku a pani
Andrea Waĺters Kvačkovú; predmetom
nájmu.|e pozemok p'č.426/í07 za účelom

výstavby dopravnej
iníraŠtruktúryvlokalite

a technickej

RZl2lll na

dobu

prenájmu 48 mesiacov za 1,- eur na celÚ
dobu prenájmu.

20t2020

obecné zasłupiteľstvo na
po

zasadnuli

materiálov
a

svojom

06.02.2020

prerokovanĺ predloŽených

schvaľuje realĺzáciu

vybudovanie druhého prístrešku pre

bicykle na Žeĺezničnejstanici v obci, parc.
č. 399/33 v predpokladanej cene do 7000
€ s DPH'

21t2020

obecné zastupiteľstvo na
zasadnutí

po

svojom

06.02.2020

prerokovanĺ predlożených

materiálov schvaľuje ľealizáciu projektu
osadenia hybĺidného osvetlenia parkovĺska

Železnilnej stanice

v Miloslavove

v predpokladane.j cene realizácie do 5500
€ s DPH.

22t2020

obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnuti po prerokovani predloŽených

06.02.2020

mateľiálov schvaľuje realizáciu pľojektu

vybudovania

nového pristreŠku

pre separovaný
časti Miloslavov' ulica K jazeru,

kontajnerového stojiska

zber

v

parc. č.:68/'| v predpokladanej

cene

do

8 300'- €.

23t2020

Obecné zastupiteľstvo na svojom
po prerokovanÍ predloŽených

zasadnuli

Zmluva podpĺsaná

06.02.2020

a zverejnená na webe obce

materiálov schvaľuje zámer obstarania,

zmluvu

o

dĺelo a realizáciu

26.02..2020

projektu

vybudovania pristrešku sgrilom vZóne

rekreácie

a

oddychu

Miloslavov
do 'l5

vpredpokladanej cene realizácie

4

000 € s DPH'

24t2020

obecné zastupiteľstvo na svoiom
zasadnutĺ po prerokovani predloŽených
materiálov schvaľuje objednávku na

06.02.2020

realizáciu odstránenia stavby rodinného
domu pľi základnej Škole na paľcele ö.
22115 a22116 vpredpokladanej cene za
dielo 18.000 € s DPH pre spoločnosť P+K

s.r.o.,

lČo 35 809 787 so

sidlom

Vajnonká 89' 831 04 Bratislava.

25n020

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove

svojom zasadnutĺ

po

na

06.02.2020

prerokovani

pľedloŽených materiálov schvaľuje výber
obstarávateľa na zrealizovanie sluŽby

V0

na dodávateľa stavby Telocvičňa pri ZŠ
Miloslavov: spoločnosť Obstaráme s.r'o.,
určená cena za uvedenú sluŽbu vo výške
do 5 760,00 EUR s DPH.

26t2020

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove

svojom zasadnutĺ po

na

06.02.2020

preľokovani

predloŽených materiálov schvaľuje výber

obstaĺávateľa na zrealizovanie

Vo

na

dodávateľa stavby Dostavba pavillnu ZŚ
Miloslavov: spoločnosťobstaráme s.r,o.,
uĺčená cena za uvedenú sluŽbu vo tĺýške
do 3 120,00 EUR s DPH.

27t2020

Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí po preľokovanĺpredloŽených

06.02.2020

materiálov schvaľuje realizáciu obstaĺania

a vybudovania priechodu pre chodcov na
kriŽovatke ulĺc Centrálna/Jazerná/Veternä
v predpokladane| uýške investĺcie 20 000

EUR s DPH.

28t2020

obecné zastupiteľstvo na
zasadnuti

po

svojom

materiálov schvaľuje obstaranie

Zmluva podpĺsaná

0ô.02.2020

prerokovani predloŽených

a zverejnená na webe obce
3.3,2020

a

realizáciu stavebných úprav spojených

sprĺpravou dobudovania

jednotlivých

ukončenie
bodov napojenia pre úspeŠné

projektu ,,WIFBEU

-

spoločenstvách"

z rozpočtových

Podpora

internetového pripojenia vmieslnych
pľostriedkov obce V pľedpokladanej cene

20.000 € s DPH.

29t2020

obecné zastupiteľstvo na

zasadnutĺ po prerokovaní

svo.|om

predloŽených

materiálov schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o zriadenĺ vecného bremena so
spoločnsťou LT lNVEsT' s. r. o., so sídlom
AlŽbetin Dvor 1452' 900 42 Miloslavov,

06.02.2020

Żiadateľ informovaný listom

zo dřla

4'02'2020 a uyzv aný
podpis

lČo: 51 002 5ô6, na pozemok vo
vlastnictve obce parc. č. ĺ33/3' LV ě.440'
katastľálne územie Miloslavov, za úćelom
umiestnenia, prevádzky, údżby rozvodov
tepla, ktoré budú v súlade so stavebnými
povoleniami spájať stľojovňu tepelných
čerpadiel umiestnenú bytovom dome
133/344 s
Square 27 na parcele
ostatnými bytovými domami v uvedenei

v

1

na predloŽenie zmlúv na

č'

5

lokalite.

30n020

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov na
svojom zasadnuti po prerokovani

06.02.2020

predlożených materiálov beĺie na vedomie
predloŽené darovacie zmluvy na
poskytnutie finančnéhodaru vo výške
130,00 EUR s darcami: p.Jozefom

Enderlom a p. Kamilou Zajĺćkovou.
31t2020

obecné zastupiteľstvo v Miloslavove berie

06.02.2020

Na vedomie

06.02,2020

'l. stretnutie sa uskutočnilo

na vedomie PrihláŠku za člena

regionálneho vzdelávacieho centra
Rovinka na rok 2020 a zaplatenie
členského poplatku vo výške 243'95€.
32t2020

obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov

6.3.2020

schvaluje vytvorenie odbornej komisie pre
proces odčlenenia Základnej školy
v Miloslavove (samostatná práVna
subjektivita) v zloŽeni: 3 poslanci oZ (lng.
)

Jarmila Grujbárová, lng. Renáta Bačová'

(za ZŠPaedDr. Alena

Jančeková za ocÚ Alena

Čemayová, HanaPokorná,
Dana Šurková)

lng. Tatiana Cabalová) a zástupcovia

obecného úradu a základnej śkoly,ktoých
menu,ie starosta.

JUDr. Mário Vanc' LL.M.

Hlavný kontrolÓr obce Miloslavov
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