
                   OBEC  MOST  PRI  BRATISLAVE 

      Obecný úrad Most pri Bratislave, Bratislavská 96/98, 900 46 Most pri Bratislave 

 

 

Zmena prevádzky obecného úradu obce Most pri Bratislave a stavebného 

úradu Most pri Bratislave od 21. 12. 2020 – do odvolania 

 

Pre verejnosť bude obecný úrad k dispozícii výlučne na mailovej,  telefonickej, alebo 

komunikácii prostredníctvom elektronickej pošty.   

 

1. Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu 

 

Do e-mailu na matrika@mostpribratislave.sk : 

 

 uviesť súpisné a orientačné číslo domu + číslo bytu, 

 priložiť naskenované občianske preukazy z obidvoch strán, deti do 15 rokov rodné 

listy, 

  ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo, 

  taktiež uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie 

ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia, 

 do emailu uveďte aj telefonický kontakt, 

 po spracovaní Vás bude príslušná  pracovníčka kontaktovať a dohodne si s Vami  čas 

podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť). 

 

2. Vystavenie rodného, sobášneho alebo úmrtného listu 

 

 v prípade potreby vystavenia rodného listu, sobášneho alebo úmrtného listu je 

potrebné zaslať mail na: matrika@mostpribratislave.sk a dohodnúť sa s matrikárkou 

na ďalšom postupe. 

 overovanie listín a podpisov nie je v tejto situácií možné. 

 

 

3. Prihlasovanie na vývoz odpadov  

 

 mailom na: dane@mostpribratislave.sk , do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte 

vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na: 

https://www.mostpribratislave.sk/dokumenty/dokumenty na stiahnutie/daňové tlačivá    

 po spracovaní Vás bude príslušná pracovníčka kontaktovať a dohodne si s Vami ďalší 

postup, 
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 uvedený mail je potrebné využiť aj pre daňové účely, otázky ohľadne cintorína, 

územnoplánovacie informácie, životné prostredie, 

 v prípade otázok môžete volať na t. č. 0910 480 538 

 

4. Prevádzka stavebného úradu  

 

Pre verejnosť bude stavebný úrad k dispozícii výlučne na mailovej, telefonickej, alebo 

komunikácií prostredníctvom elektronickej schránky počas stránkových hodín. Všetky 

nové stavebné konania sa presunú na termín, ktorý bude stanovený po otvorení stavebného 

úradu pre verejnosť. 

 v prípade otázok môžete volať na t. č. 0911 372 012 

 

5. Kontakty na obecný úrad 

 

 Pevná linka – 02/4595 12 15 + klapka 

 sekretariát - Mária Mazáková - sekretariat@mostpribratislave.sk 

 oddelenie daní - Janka Pôbišová - dane@mostpribratislave.sk 

 matrika - Katarína Dimoulatos - matrika@mostpribratislave.sk 

 stavebný úrad: Ing. Roman Valašík - stavebnyurad@mostpribratislave.sk 

Iveta Kvasnicová  - kvasnicova@mostpribratislave.sk 

 ekonomické oddelenie - Jana Cingelová - ekonom@mostpribratislave.sk 

 

 

 

Ing. František Mastný, v. r. 

           starosta obce 
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