
OBECNÝ ÚRAD  M  I L  O S L  A  V  O V
Radničné  nám.  181/1,  900 42 Miloslavov

V  Miloslavove  dňa:  02.02.2023

P O Z  V  Á N  KA

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

zvolávam  zasadnutie  Obecného  zastupitel'stva  obce  Miloslavov  na  deň

8. februára  2023 (t. i. streda)  o 17.30 hodine

v budove  obecného  úradu.

NÁVRH  PROGRAMU:

l. Otvorenie  zasadnutia,  určenie  overovatel'ov  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  infornnácie  - Základná  škola  Miloslavov;

5. Projekty  a projektové  zámery  obce;

6. Správa  o kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce  Miloslavov  za rok

2022;

7. Zásady  odmeňovania  poslancov  obecného  zastupitel'stva;

8. Zmluva  o odňatí  vyradeného  drobného  majetku  zo správy  Základnej  školy

Miloslavov  do evidencie  a správy  majetku  obce  Miloslavov;

9. Dodatok  č. 1 k Zmluve  o dielo  na  stavbu  ,,Novostavba  elokovaného

pracoviska  ku  plne  organizovanej  ZŠ a MŠ";

10. Zámer  verejného  obstarávania  dodávatel'ov  potravín  pre  školskú  jedáleň  pri

Materskej  škole  Miloslavov;

l1.  Zmluva  o poskytovaní  právnych  služieb  s advokátom:  JUDr.  Soňa  Gašková

a Zmluva  o poskytovaní  odborných  poradenských  a konzultačných  služieb  s

JUDr.  Soňa  Gašková  -  Consulting  s.r.o.;



OBECNY  URAD  M  I L  O S L  A  V  O V
Radničné  nám.  181/1,  900 42 Miloslavov

12. Návrh  na uzatvorenie  Zmluvy  o uzavretí  budúcej  zmluvy  o zriadení  vecného

bremena  pre  stavebníka:  Jana  Jurištová,  Kresánková  7/A,  841 05 Bratislava;

13. Návrh  na uzatvorenie  Zmluvy  o uzavretí  budúcej  zmluvy  o zriadení  vecného

bremena  pre  stavebníka:  Ing.  Peter  Mahút,  Lesná  129,  900  42 Miloslavov;

14. Dodatok  č. 7 k zmluve  o združenej  dodávke  elektriny  s firmou  Energie  2 a.s.

-  nové  odberné  miesto  v Zóne  oddychu  a rekreácie,  Miloslavov;

15.  Dodatok  č. 2 k zmluve  o súčinnosti  s OMAPO  Občianske  združenie,  ktorým

sa  mení  aupravuje  výška  poskytovania  finančného  príspevku

ohl'adom  sociálnej  služby  -  sociálneho  taxíka  na rok  2023;

16.  Predíženie  nájomnej  zmluvy  na byt  číslo  l v bytovom  dome  s. č. 404  v obci

Miloslavov  s nájomcom:  Julian  Egyed;

17. Vol'ba  nových  členov  Komisie  pre  kultúru  a vol'nočasové  aktivity;

18.  Rôzne;

19.  Interpelácie  poslancov;

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

21. Záver;

Zo  zasadnutia  Obecného  zastupitel'stva  sa bude  vyhotovovať  zvukový  záznam,

ktorý  bude  ukladaný  a verejne  dostupný.  0  priebehu  rokovania  Obecného

zastupitel'stva  sa vyhotoví  zápisnica.

Žiadame  všetkých  poslancov,  ktorí  sú v pracovnom  pomere,  nech  sa preukážu

touto pozvánkou svojmu zamestnávatel'ovi, ktorý je v zmysle fl 25 ods. 5 zákona
SNR  č. 369/1990  Zb.  oobecnom  zriadení  vznení  neskorších  predpisov

povinný  umožnit'  účast'  na zasadnutí  Obecného  zastupitel'stva.

Milan  B a d'a  n s k ý

starosta  obce
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