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

V Miloslavove dňa: 02.12.2022

P O Z V Á N KA

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov na deň
8. decembra 2022 (t. j. štvrtok) o 17.30 hodine

v budove obecného úradu.

NÁVRH PROGRAMU:

1. Otvorenie zasadnutia, 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 Miloslavov;
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023;
6. Plán verejného obstarávania na rok 2023;
7. Projekty a projektové zámery obce;
8. Zmluva o dielo na stavbu „Novostavba Elokovaného pracoviska k 

plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov“ na Orgovánovej ulici 
s víťazom verejného obstarávania;

9. Zmluva na činnosť stavebného dozoru pre stavbu „Novostavba Elokovaného 
pracoviska k plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov“ na Orgovánovej 
ulici;

10. Zmluva o dielo na stavbu „Rekonštrukcia Čerešňová ulica“ s víťazom 
verejného obstarávania;

11. Schválenie rekonštrukcie časti chodníka na Lesnej ulici po realizácii 
prekládky vzdušného vedenia spoločnosťou Západoslovenská distribučná, 
a.s.;

12. Zámer podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy pre 
projekt „Dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov“;

13. Zmluva o poskytnutí poradenských služieb so spoločnosťou EUFC SK s.r.o. 
pre účely žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre 
projekt „Dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov“;
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14.Zámer realizácie verejného obstarávania na spracovateľa projektovej 
dokumentácie k stavebnému povoleniu pre stavbu „Obnova historickej 
budovy Komunitného centra v Miloslavove“;

15. Žiadosť o poskytnutie Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny vyhlásenú 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - výstavba detského 
ihriska;

16. Nájomná zmluva pre umiestnenie “Z-boxu“ na parcele reg. „C“ KN č. 355/1 
medzi prenajímateľom Obec Miloslavov a nájomcom Packeta Slovakia s.r.o.

17. Nájomná zmluva o nájme obecného bytu č, 3 v bytovom dome s. č. 999 
v obci Miloslavov medzi nájomcom Nikola Havlíková a prenajímateľom 
Obec Miloslavov.

18.Schválenie faktúry za nákup Kombinovaného robota Robot Coupe od firmy 
A-Z Gastro s.r.o., Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica pre účely školskej

• v

jedálne pri MS Miloslavov;

19. Návrh na použitie rezervného fondu;

20. Voľba členov Komisie pre rozvoj obce;

21. Voľba členov Komisie pre školstvo;

22. Voľba členov Komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity;

23. Interpelácie poslancov;

24. Rôzne;

25. Diskusia od 18.00 hod. do 18.30 hod.;

26. Záver;

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa bude vyhotovovať zvukový záznam, 
ktorý bude ukladaný a verejne dostupný. O priebehu rokovania Obecného 
zastupiteľstva sa vyhotoví zápisnica.

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.

Milan Baďanský 
starosta obce


