
 

Z á p i s n i c a 
 
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 1/2018 

konaného dňa 22. februára 2018 
 
Prítomní:   viď. prezenčná listina 
 
 
Program:   viď. Pozvánka a doplnenie počas rokovania OZ 
 
 
K bodu č. 1   Otvorenie  
 

Zasadanie otvoril a viedol starosta obce Ing. František Mastný, ktorý  
prítomných poslancov ako aj hostí privítal na dnešnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva.  

 
K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice. 
 
  Za zapisovateľa starosta obce určil: Ing. Mareka Rendeka 
 
  Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: JUDr. Jaroslav Dúha 
            PaedDr. Jozef Trenčan 
 

 OZ schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení  JUDr. Jaroslav Dúha, 
PaedDr. Jozef Trenčan 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0   

 
 K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie  
 
  Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: p. Róbert Pfundtner     
                                                                     Ing. Peter Zuberec 
   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. Róbert Pfundtner, Ing. Peter 
Zuberec. 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0   
 
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 8 poslancov a zasadnutie OZ je 
uznášaniaschopné. 
 
 
 

 K bodu č. 4. Schválenie programu rokovania OZ 
 
  P. Zuberec navrhol doplniť rokovanie o body: 
  Bod. č. 19 - Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
  Bod č. 20 - Sprehľadnenie hlasovania OZ 

 



 

Starosta obce navrhol doplniť rokovanie o bod: 
Bod č. 21 – OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave – Žiadosť o mimoriadnu 
dotáciu na výstavbu tribúny 
  
OZ schválilo program rokovania OZ 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0  

 
K bodu č. 5 Správa z rokovania Obecnej rady zo dňa 15. februára 2018  
 

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní 
Obecnej rady dňa 15. februára 2018.  

 
OZ berie na vedomie: 
správu z rokovania obecnej rady zo dňa 15. februára 2018. 

 
K bodu č. 6 Kontrola uznesení OZ zo dňa  14. decembra 2017  

 
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa 
14. decembra 2017.  
 
OZ berie na vedomie: 
kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa 14. 
decembra 2017. 

 
K bodu č. 7 Plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2017   

  
Plán daňových  príjmov za rok 2017 bol splnený na 109,65%, nedaňových 
príjmov na 122,68%, granty a transfery na 100,64%, t. j. bežné príjmy spolu na 
107,83%. 
Kapitálové príjmy boli splnené na 23,52%, t. j. absentujú príjmy z predaja 
pozemkov.  
Finančné operácie boli splnené na 74,02%, z dôvodu že nebol čerpaný 
rozpočtovaný úver v hodnote 400 000,- €. 
Príjmy obce celkom boli splnené na 84,/0% a v absolútnom vyjadrení dosiahli 
hodnotu 2 779 412,- €. 

 
Výdavky podľa jednotlivých programov boli plnené nasledovne: 
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola  100,22% 
Program 2: Propagácia a marketing   73,10% 
Program 3: Interné služby 89,55% 
Program 4: Služby občanom 58,28% 
Program 5: Bezpečnosť 82,86% 
Program 6: Odpadové hospodárstvo 102,99% 
Program 7: Komunikácie 108,27% 
Program 8: Vzdelávanie 98,36% 
Program 9: Šport 98,61% 
Program 10: Kultúra 88,13% 
Program 11: Prostredie a život 90,56% 
Program 12: Sociálne služby 90,83% 



 

Program 13: Administratíva 100,58% 
Bežné výdavky spolu 97,19% 
Kapitálové výdavky spolu 52,87% 
Finančné operácie 67,76% 
Výdavky spolu  75,60% 

 
OZ berie na vedomie: 
plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave k 31. decembru 2017. 

 
 
K bodu č. 8 Návrh rozpočtového  opatrenia obce Most pri Bratislave č. 1/2018  

 
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14 , predkladáme Rozpočtové 
opatrenie č. 1/2018 na zmenu rozpočtu obce na rok 2018.  

Úprava v príjmovej časti je navrhnutá na základe východiskových  štatistických údajov 
a rozpočtovaných podieloch obcí na výnose dani z príjmu FO  pre rok 2018, 
zverejnených na web sídle ministerstva financií.  

Výnos dane z príjmov:                                                                  +  131 970,- €    

Upravené sú príjmy – transfery zo ŠR o objem určených  normatívnych  a 
nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 pre základnú školu, zverejnených 
na web sídle ministerstva školstva. 

Transfery zo ŠR:                                                                             +  70 000,- €                    

Celkové príjmy navyšujeme          o                                              + 201 970,- €  

Celkový rozpočet príjmov sa upraví na   3 326 070,- €. 
 

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme zmenu rozpočtu: 

Program 8: Vzdelávanie:  

Základná škola  

610 – ZŠ – mzdy                                                                                 + 20 200,- € 
620 -  ZŠ – poistné                                                                              +   5 840,- € 
630 – ZŠ tovary a služby                                                                    +  35 000,- €   
Výdavky sú upravené  v zmysle rozpisu finančných prostriedkov na osobné náklady a 
prevádzkové náklady zverejnené na web sídle Ministerstva školstva vo výške 29 853,- 
EUR, z rozpočtu obce finančné prostriedky vo výške 31 187,-  na správu školských 
objektov v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.Z. o rozdeľovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve.   

 

Školský klub detí 

630 – ŠKD – tovary a služby                                                              + 11 500,- € 

Výdavky sú navýšené o prevod  poplatkov od rodičov za pobyt v ŠKD na prevádzkové 
náklady. 



 

Školská jedáleň 

630 – ŠJ – tovary a služby                                                                 +   7 700,- €  

Výdavky sú navýšené o prevod  réžie, určenej  na prevádzkové náklady.   

Celkové výdavky v RO č. 1/2018 odporúčame   navýšiť o             +   80 240,- € 

Celkový rozpočet  výdavkov sa upraví na  3 175 540,- €. 
 

Upravený rozpočet je nastavený ako prebytkový s prebytkom  150 530,- €. 
  

 OZ schvaľuje: 
návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 1/2018. 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 

K bodu č. 9 Spoločenstvo vlastníkov bytového domu č. 57 – Odkúpenie pozemku – 
žiadosť o udelenie výnimky  

  
Dňa 16. 2. 2018 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami Spoločenstva 
vlastníkov bytového domu č. 57, ktorí opätovne požiadali o udelenie výnimky 
pri kúpe predmetného pozemku.  
 
Návrh na splácanie: 

  Akontácia:                                         Mesačné splátky: 
Byt. č. 1  - 276,94 €                                 50,- € 
Byt. č. 2  - 276,94 €                                 50,- € 
Byt. č. 4  - 276,94 €                                 50,- € 

 
Pri takto navrhnutom splátkovom pláne by jednotlivý majitelia splatili cenu za 
pozemok za 8,3 roka.  
 
Na rokovanie OZ sa dostavili zástupcovia Spoločenstva vlastníkov bytového 
domu a navrhli nový splátkový kalendár, pričom by boli odkupované všetky 
podiely na predmetnom pozemku.  

  Akontácia:                                         Mesačné splátky: 
Byt. č. 1  - 300,- €                                   60,- € 
Byt. č. 2  - 300,- €                                      60,- € 
Byt. č. 3  - 300,- €                                      60,- € 
 Byt. č. 4  - 300 ,-€                                      60,- € 
 
Pri takto navrhnutom splátkovom pláne by jednotlivý majitelia splatili cenu za 
pozemok za 6 rokov.  
 
OZ schvaľuje: 
uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy medzi obcou Most pri Bratislave 
a jednotlivými vlastníkmi bytov bytového domu č. 57, pričom v prospech obce 
Most pri Bratislave by bolo zriadené záložné právo, vrátane návrhu splácania: 

 
Akontácia:                                         Mesačné splátky: 
Byt. č. 1  - 300,- €                                   60,- € 



 

Byt. č. 2  - 300,- €                                      60,- € 
Byt. č. 3  - 300,- €                                      60,- € 
 Byt. č. 4  - 300,- €                                      60,- € 

 
OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 2 
 

K bodu č. 10 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy 
 

Dodatkom č. 2/2016 zo dňa 29. 3. 2016 k zriaďovacej listine, schváleného OZ 
obce Most pri Bratislave dňa 23. 3. 2016 uznesením č. 29/2/2016 bol zmenený 
názov materskej školy na „ Materská škola, ul. 29. augusta 384, 900 46 Most pri 
Bratislave.  
Dodatok č. 3/2018 upravuje zmenu názvu materskej školy na „Materská škola“ 
a súčasne je v ňom riešená právna subjektivita Materskej školy, ktorú Materská 
škola nadobudla 1. januára 2018.  
 
OZ schvaľuje: 
dodatok č. 3/2018 k Zriaďovacej listine Materskej školy, ul. 29. augusta 384, 
900 46 Most pri Bratislave zo dňa 7. 1. 2002,  č. 2791/2002 vydanej Okresným 
úradom v Senci Hurbanova 21, Senec, v znení Dodatku č. 1/2002 zo dňa 1. 7. 
2002, spis. zn. 425/2002, Dodatku č. 2/2016 zo dňa 29. 3. 2016, č. j. 1043/2016, 
vydaných obcou Most pri Bratislave.  

 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 

K bodu č. 11 Návrh VZN č. 1/2018 – o elektronických službách obce Most pri 
Bratislave  

 
Návrh na schválenie predmetného VZN vyplynul zo zákona č. č. 305/2013 Z. z. 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších 
právnych predpisov, a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov. 

 
OZ schvaľuje: 
návrh VZN č. 1/2018 o elektronických službách obce Most pri Bratislave. 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 

 
 

K bodu č. 12 Návrh VZN č. 2/2018 - o podmienkach používania miestnych 
pozemných komunikácií, verejných účelových pozemných komunikácií, 
neverejných účelových pozemných komunikácií, cestné ochranné pásmo v 
katastrálnom území  Most pri Bratislave a katastrálnom území Studené  

 
Návrh VZN je spracovaný tak, aby určoval povinnosti, ekonomicky zaťažoval  
správu obce čo najmenej, odzrkadľoval približnú rovnováhu predpisov 
a záujmov občanov tak, aby verejný priestor v tomto prípade - komunikácie boli 
skutočne verejnými pre všetkých obyvateľov obce.   



 

 
 

OZ schvaľuje: 
návrh VZN č. 2/2018 o  podmienkach používania miestnych pozemných  
komunikácií, verejných účelových pozemných komunikácií, neverejných 
účelových pozemných komunikácií, cestné ochranné pásmo v katastrálnom 
území  Most pri Bratislave katastrálnom území Studené. 

 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 

 
K bodu č. 13 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri 

Bratislave za II. polrok 2017 
 

Kontrola bola vykonaná podľa §18 ods. 1, §18e zák. č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení, ďalej § 13-25 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v platnom znení, podľa zákona č. 357/2015 o 
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 
II. polrok 2017. Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup zamestnancov obce Most 
pri Bratislave pri vedení a nakladaní s pokladničnou hotovosťou príjmov a 
výdavkov pokladne za obdobie I. štvrťrok 2015 bol v súlade so zákonmi a so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
  
OZ berie na vedomie: 
správu hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za II. polrok 2017. 

 
K bodu č. 14 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri 

Bratislave za rok  
 

V roku 2017 boli vykonané kontroly: 
Kontrola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 
pre oblasť školského stravovania.  
Kontrola pokladničných dokladov a pokladničných operácií za 1. štvrťrok 2015 
na obecnom úrade v Moste pri Bratislave. 
 
OZ berie na vedomie: 
správu hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za rok 2017. 

 
K bodu č. 15 Kanalizácia M&M, s. r. o. – Žiadosť o prenájom nebytových 

priestorov    
 

Spoločnosť Kanalizácia M&M s. r. o., Bratislavská 96, 900 46 Most pri 
Bratislave, IČO 35 776 498 požiadala dňa 7. 12. 2017 o prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v budove súp. č. 367 vo vlastníctve obce Most pri 
Bratislave – Dom služieb. Budova sa nachádza na pozemku registra KN „C“ 
parc. č. 76/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 187 m2, 
vedená na LV  č. 818, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 
Bratislave. 

 



 

Kancelária má výmeru 25,55 m2. Navrhujú cenu 20,- €/m2/rok, doba prenájmu 
6 mesiacov. 

 
Návrh ceny prenájmu v zmysle uznesenia OZ č. 134/7/2017 zo dňa 14. 
decembra 2017: 25,- €/m2/rok, t. j. za 25,55 m2; suma za 6 mesiacov 319,38 €. 

 
Zámer obce prenajať predmetné nebytové priestory bol zverejnený na úradnej 
tabuli od 15. 12. 2017 do 2. 1. 2018. 

 
OZ schvaľuje: 
prenájom nebytových  priestorov  spoločnosti Kanalizácia M&M s. r. o., 
Bratislavská  96, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 35 776 498,  o výmere 25,5 
m2, nachádzajúce sa v budove súp. č. 367, par. č. 76/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, výmera 187 m2, LV č. 818 vo vlastníctve obce Most pri 
Bratislave – Dom služieb, z dôvodu osobitného zreteľa podľa par. 9, ods. 2, 
písm. a) v zmysle zákona č. 137/91 Z. z., ktorým je zriadenie kancelárie pre 
vybavovanie klientov uvedenej spoločnosti, t. j. obyvateľov  obce Most pri 
Bratislave a Malinovo. 

 
Výška nájomného: 25,- €/m2/rok, t.j. za 25,55 m2 suma za 6 mesiacov 319,38 €. 
Doba prenájmu: 6 mesiacov. 

 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 

 
K bodu č. 16 Mykola Kocipak – Žiadosť odkúpenie nehnuteľného majetku obce – 

pozemok    
 

Mykola Kocipak, Jasovská 3042/6, 851 07 Bratislava požiadal dňa 2. 1. 2018  o 
odkúpenie nehnutelného majetku obce, pozemku registra KN „C“, parc. č. 
40/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 522 m2, vedený na 
LV č. 1, katastrálne územie Studené, obec Most pri Bratislave. 

 
Predmetný pozemok susedí s jeho pozemkami a podľa jeho žiadosti je dlhodobo 
nevyužívaný a neudržiavaný, narúša krajinný ráz. 

 
Starosta obce neodporúčam schválenie predaja tohto pozemku z dôvodu, že sa 
na ňom nachádza prečerpávacia šachta kanalizácia. Šachta je vo vlastníctve 
Vodohospodárskej výstavby š. p. . 

 
OZ neschvaľuje: 
žiadosť Mykolu Kocipaka, Jasovská 3042/6, 851 07 Bratislava o odkúpenie 
nehnuteľného majetku obce, pozemku registra KN „C“, parc. č. 40/23, druh 
pozemku zastavané  plochy a nádvoria, výmera 522 m2, vedený na LV č. 1, 
katastrálne  územie Studené, obec  Most pri Bratislave. 

 
OZ hlasovalo: za 0, proti 8, zdržalo sa 0 

 
 
 



 

K bodu č. 17 BRUK s. r. o. – Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na 
parc. č. 1533/30 a parc. č. 1533/31 k. ú. Most pri Bratislave   

 
Spoločnosť BRUK s. r. o., Šuleková 68, 811 03 Bratislava, IČO 46 776 486 
požiadala dňa 14. 2. 2018 o súhlas so zriadením vecného bremena na časť 
pozemku registra KN „C“ , parc. č. 1533/30, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, výmera 936 m2, vedený na LV č. 611, katastrálne územie Most pri 
Bratislave, obec Most pri Bratislave, a časť pozemku registra KN  „C“  par. č. 
1533/31, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3071 m2, vedený 
na LV č. 611, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 
v prospech BRUK s. r. o. na: 

 
a) Zriadenie a uloženie vodnej stavby – kanalizačného a vodovodného rozvodu 

a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním 
poverenými osobami; 

b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy vodnej stavby – 
kanalizačného a vodovodného rozvodu a jej odstránenie a vstup, prechod a 
prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním poverenými 
osobami. 

 
Skutočná výmera bude stanovená v porealizačnom zameraní a vypracovaní 
 geometrického plánu.  

 
Na pozemku parc. č. 1533/30 sa nachádza trávový porast, na par. č. 1533/31 sa 
nachádza chodník a cesta vo vlastníctve obce na ul. M. R. Štefánika.  
 
Ing. Peter Zuberec upozornil na možné budúce problémy pri žiadaní povolenia 
od vlastníka stavby (kanalizačného a vodovodného potrubia) na výstavbu 
(cyklotrasa a pod.), ktorú by nad stavbou realizovala obec Most pri Bratislave 
ako vlastník pozemku. 

 
OZ schvaľuje: 
žiadosť spoločnosti BRUK s. r. o., Šuleková 68, 811 03 Bratislava, IČO 
46 776 486  o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemky registra KN 
„C“ , parc. č. 1533/30, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 936 
m2, vedený na LV č. 611, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 
Bratislave, a pozemok registra KN  „C“  par. č. 1533/31, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 3071 m2, vedený na LV č. 611, katastrálne 
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, v prospech spoločnosti 
BRUK s. r. o. Šuleková 68, 811 03 Bratislava, IČO 46 776 486 na: 

 
a) Zriadenie a uloženie vodnej stavby – kanalizačného a vodovodného rozvodu 

a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním 
poverenými osobami; 

b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy vodnej stavby – 



 

kanalizačného a vodovodného rozvodu a jej odstránenie a vstup, prechod a 
prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 
strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním poverenými 
osobami. 

 
OZ hlasovalo: za 5, proti 0, zdržalo sa 3 

 
 
K bodu č. 18 Návrh úpravy organizácie dopravy ul. Športová, ul. Školská a okolie 

základnej školy  
 

Na ul. Športovej sa nachádza športový areál, materská škola, základná škola. 
Z dôvodu zvýšeného pohybu chodcov a osobných automobilov  vyplynula 
potreba riešiť v tejto lokalite dopravu, hlavne z hľadiska zvýšenia bezpečnosti 
chodcov (detí). Predložený návrh je odsúhlasený na DI v Senci. 

 
Návrh spočíva v úprave dopravného značenia: 
Od križovatky Športová – Orgovánová až po križovatku Športová – Poľná bude 
vytvorená školská zóna – t. j. max. rýchlosť vozidiel 20 km/hod. Podobne to 
bude aj od križovatky ul. 29.  augusta – Školská smerom na ul. Športovú. Na ul. 
Školskej budú vytvorené parkovacie miesta. Ďalšie parkovacie miesta budú 
vytvorené na ul. Športovej, posunutím plota do areálu školy a následnou 
úpravou priestoru.  

 
Ďalšou zmenou je na križovatke ul. Športovej a Poľnej zamedzenie vjazdu áut 
smerom k základnej škole,  t. j. osadením dopravnej značky č. B2 Zákaz vjazdu 
všetkým druhom vozidiel – jednosmerná cesta z druhej strany.  
Taktiež pred základnou školou nebude možné odbočiť zo Športovej na ul. 
Školskú, ktorá bude jednosmerná od ul. 29. augusta.  
 
PaedDr. Trenčan navrhol na Športovej ulici (v časti od Základnej školy po 
križovatku Poľná/Športová) osadiť tabuľu „Mimo cyklistov“. Starosta obce bude 
o uvedenej možnosti rokovať s Dopravným inšpektorátom Senec.  

 
OZ berie na vedomie: 
návrh úpravy organizácie dopravy na ul. Športovej, ul. Školskej a okolí 
základnej školy.  
 
 

K bodu č. 19 Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
 
 Ing. Peter Zuberec navrhol dať vypracovať geometrické zameranie a následné 

vypracovanie projektové dokumentácie  na rekonštrukciu ďalších ciest v obci. 
  

 OZ žiada: 
starostu obce, aby zabezpečil geometrické zameranie, vypracovanie projektovej 
dokumentácie na rekonštrukciu Budovateľskej ulice v celej dĺžke.  

 
 OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 1 

 



 

 
K bodu č. 20 Sprehľadnenie hlasovania OZ 

 
Ing. Peter Zuberec navrhol aby z dôvodu väčšej transparentnosti bolo pri 
jednotlivých uzneseniach OZ uvedené, ktorý poslanec ako hlasoval.  
 
OZ schvaľuje: 
zverejňovanie hlasovania poslancov k jednotlivých uzneseniam OZ od 
nasledujúceho rokovania OZ.  

 
 OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 2 
 
 

K bodu č. 21 OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave – Žiadosť o mimoriadnu 
dotáciu na výstavbu tribúny 

 
OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave požiadalo o schválenie jednorazovej 
mimoriadnej dotácie vo  výške 19 000,- €.   

 
OZ schvaľuje: 
poskytnutie mimoriadnej jednorazovej dotácie vo výške 19 000,- € pre OZ FK 
SLOVAN Most pri Bratislave za účelom spolufinancovania výstavby futbalovej 
tribúny a 2 ks striedačiek. 

 
 OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 1 

 
K bodu č. 22 Rôzne   

 
  Starosta obce informoval: 

- o havarijnom stave domu služieb (strecha, štíty); 
- o plánovanej rekonštrukcii vodovodu na Bratislavskej ulici; 
- o prípravách na Deň obce Most pri Bratislave, reklamné predmety 
- o možnostiach výstavby zberného dvoru 
-  

K bodu č. 23 Diskusia    
 

K bodu č. 24 Záver   
 

 
 
 

        Ing. František Mastný 
                             starosta obce 

 
 

 Overovatelia zápisnice:  JUDr. Jaroslav Dúha 
          PaedDr. Jozef Trenčan 
 
 
 Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 



 

 


