
OBECNÝ ÚRAD MILOSLAVOV
Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov

V Miloslavove dňa: 24.09.2021

P O Z V Á N KA
Podľa § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov na deň 
30, septembra 2021 (t. i. Štvrtok) o 17.30 hodine

v zasadacej miestnosti na prízemí budovy obecného úradu
NÁVRH PROGRAMU:

1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie na 
uznesenia;

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zápisníc;
3. Informácia o stave finančných prostriedkov na účtoch obce, ekonomické 

a daňové informácie;
4. Ekonomické informácie základná škola;
5. Projekty a projektové zámery obce;
6. Zrušenie verejného obstarávania na stavbu - Dostavba pavilónu ZŠ;
7. Návrh na nové verejné obstarávanie na stavbu - Dostavba pavilónu ZŠ;
8. Návrh zmluvy na prenájom dočasnej jednotky pre triedu ZŠ Miloslavov;
9. Dodatok č. 1 k objednávke č. 629/2020 zo dňa 08.12.2020 pre spoločnosť 

EUFC SK s.r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava na podanie žiadosti na 
Environmentálny fond;

10. Návrh Kúpnej zmluvy č. K-HM/009 - 2021/110 na vysporiadanie 
hydromelioračných potrubí na pare. č. 436/2 medzi spoločnosťou 
WERTIKA s.r.o. a Obcou Miloslavov;

11. Návrh splnomocnenia k majetkoprávnemu vysporiadaniu hydromelioračných 
potrubí na pare. č. 482/206, 482/ 221-230 pre spoločnosť REALITY 
MILOSLAVOV s.r.o.

12. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku Obce 
Miloslavov pare.č. 477/1 pre Danubius fruct, s.r.o.;

13. Žiadosť o vysporiadanie nehnuteľného majetku obce Miloslavov, časť pare. 
č. 482/260, k.ú. Miloslavov;v

14. Žiadosť o zníženie nájmu, nájomca: Viera Jašurová - Verona;
15. Zverejnenie Zámeru na prenájom nehnuteľného majetku obce Miloslavovv t

pre: Združenie obcí Horného Žitného ostrova z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa - Zberný dvor Miloslavov;
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16.Zverejnenie Zámeru na prenájom nehnuteľného majetku pre: Marcel Medo, 
bytom Wienerova alej 1413, 900 42 Miloslavov z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa; pozemok Obce Miloslavov pare.č. 65/11.

17. Zverejnenie Zámeru na prenájom nehnuteľného majetku pre spoločnosť 
LEMONS s.r.o., pozemok Obce Miloslavov pare. č. 480/5, 436/1 z dôvodov 
hodných osobitného zreteľa;

18. Zverejnenie Zámeru na prenájom nehnuteľného majetku pre spoločnosť OC 
MILOSLAVOV s.r.o. pozemok Obce Miloslavov, pare.č. 120, 124, 420/9, 
514/1, 514/2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa;

19. Rôzne;
20.Interpelácie poslancov;
21. Diskusia;
22. Záver;

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

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa bude vyhotovovať
ktorý bude ukladaný a verejne dostupný.y ť Obec Miloslavov

Radničné námestie Wl/1
900 42 M í J o s I ä V 

IČO: 00 304 948 DIČ

Milan xB a ď a n s k ý 
starosta obce


