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

V Miloslavove  dňa: 03.03.2023

P O  Z  V  Á N  KA

Podl'a  Ep 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

9. marca  2023 (t. i. štvrtok)  o 17.30  hodine

v budove  obecného  úradu.

NÁVRH  PROGRA  MU  :

1. 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  informácie  - Základná  škola  Miloslavov;

5. Projekty  a projektové  zámery  obce;

6. Návrh  zmien  VZN  č. 1/2020  Zásady  hospodárenia  smajetkom  obce

Miloslavov  -  príloha  č. 3: Cenník  odplaty  za zriadenie  vecného  bremena

a nájmu  pozemkov;

7. Zmluva  o dielo  na realizáciu  stavby,,Rozšírenie  komunikácie  -  Lesná  ulica"

so zhotovitel'om:  EUROVIA  SK,  a.s., Osloboditel'ov  66, 040 17 Košice;

8. Zmluva  o dielo  na poskytnutie  služieb  činnosti  stavebného  dozoru  pre  stavbu

,,Rozšírenie  komunikácie  -  Lesná  ulica"  so zhotovitel'om:  Ing.  Karol  Hollý  -

Holing  s.r.o.,  Miletičova  7, 821 08,  Bratislava;

9. Zmluva  o dielo  na  realizáciu  stavby  ,,Dostavba  sociálnych  zariadení

osadením  modulu  - Materská  škola  Miloslavov  -  Alžbetin  Dvor"  na parc.  č.

219/2  so zhotovitel'om:  DOMOV  Slovalďa,  a.s., Račianska  30/A, 831 02

Bratislava;



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

lO. Zmluva  o dielo  na vypracovanie  projektovej  dokumentácie  pre projekt
,,Obnova  historickej  budovy  Komunitného  centra  Miloslavov"  so

zhotovitel'om:  Ing.  Karol  Hollý  - Holing  s.r.o., Miletičova  7, 821 08,
Bratislava  ;

Il.Prevzatie  pozemku  parc.  reg.  ,,C"  č. 482/3,  verejného  osvetlenia  a

komunikácií  do majetku  obce  od spoločnosti  Reality  Miloslavov  s.r.o.;

12. Dodatok  č. 8 k zmluve  o združenej  dodávke  elektriny  so spoločnosťou

Energie  2 a.s. -  nové  odberné  miesto:  Sportová  ulica  -  rozšírenie  cintorína

Alžbetin  Dvor,  parc.  č. 432/1,  Miloslavov;

13. Dodatok  č. 1 k Zmluve  o budúcej  zmluve  o zriadení  vecných  bremien  so

spo}očnosťou  Západoslovenská  distribučná  a.s. zdôvodu  pripokládky

optických  káblov;

14. Nájomná  zmluva  na byt  číslo  2 v bytovom  dome  s. č. 404 v obci  Miloslavov

s nájomcom:  Šuliak  Peter;

15. Nájomná  zmluva  na byt  číslo  4 v bytovom  dome  s. č. 404 v obci  Miloslavov

s nájomcom:  Babačová  Jana;

16. Použitie  rezervného  fondu  na nákup  traktorovej  kosačky;

17. Použitie  rezervného  fondu  na zvýšenie  zabezpečenia  prístrešku  pre  bicykle  -

železničná  stanica;

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 zamestnávaterovi, ktorý je v zmysle fi 25 ods. 5 zákona
SNR  č. 369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení neskorších  predpisov
povinný  umožniť  účasť  na zasadnutí  Obecného  zastupiterstva.
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