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Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 1/2023 

konaného dňa 2. februára 2023 

 

Prítomní:    Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

                        p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš,  

                        Ing. František Mastný 

 

Ospravedlnení: Mgr. Ľudmila Trsťanová, BSBA Marek Luciak, Ing. Marek Plocháň, 

                           Mgr. Denisa Rohošková 

 

Program:   viď. Pozvánka a doplnenie počas rokovania OZ 

 

 

K bodu č. 1   Otvorenie  

 

Zasadanie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Katarína Rentková, PhD., ktorá  

prítomných poslancov, ako aj hostí, privítala na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice. 

 

  Za zapisovateľa starostka obce určila: Ing. Petra Zubereca 

 

 

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice. 

 

  Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla: p. Viliam Čulman 

                                       p. Martin Pôbiš 

 

 OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  p. Viliam Čulman, p. Martin Pôbiš 

 

OZ hlasovalo: za 6, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, proti 0,    

                        zdržalo sa 1 p. Viliam Čulman, 

 

 

 

 K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

  Do návrhovej komisie starosta obce navrhla: Bc. Jana Čelková. 

          Ing. Marek Rendek   

   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení Bc. Jana Čelková, Ing. Marek Rendek   

 

            OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

             p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

             proti 0,  zdržalo sa 0 
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Starostka obce skonštatovala, že je prítomných 7 poslancov a zasadnutie OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

 K bodu č. 5. Program rokovania OZ 

    

  OZ schvaľuje: 

program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ 

 

            OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

             p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

             proti 0,  zdržalo sa 0 

 

 

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 26. januára 2023 

 

Starostka oboznámila členov OZ so zápisnicou z rokovania z obecnej rady zo dňa 

26. januára 2023.  

 

OZ berie na vedomie: 

správu rokovania z obecnej rady zo dňa 26. januára 2023.  

 

           

K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 13. decembra 2022 

 

Starostka oboznámila členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ 

dňa 13. decembra 2022. 

 

 OZ berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 13. decembra 2022. 

 

 

K bodu č. 8  Návrh správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  

                                 obce Most pri Bratislave 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri    

Bratislave za II. polrok 2022. 

 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave v II. polroku  2022 

bola zameraná na kontrolu poskytovania, čerpania a vyúčtovania dotácii z 

rozpočtu obce Most pri Bratislave za rok 2021 a dodržiavanie zákona č. 357/2015 

Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov so 

zameraním na administratívnu finančnú kontrolu,  

 

OR odporúča predložiť Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Most pri Bratislave za II. polrok 2022 na rokovanie OZ dňa 2. februára 2023 a 

odporúča OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri 

Bratislave za II. polrok 2022 zobrať na vedomie. 
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OZ berie na vedomie: 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave  

za II. polrok  2022. 

 

OZ berie na vedomie:  

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave 

           za rok  2022. 

 

K bodu č. 9 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri               

                    Bratislave na I. polrok 2023 

 

Hlavná kontrolórka obce Most pri Bratislave v súlade s ustanovením § 18 f, odst. 

1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 s týmto 

zameraním : 

 

• Kontrola dodržiavania čerpania rozpočtu Obce Most pri Bratislave podľa  

jednotlivých položiek na základe štvrťročných závierok v RISSAME v roku  

2021 podloženými schválenými rozpočtovými opatreniami obecným  

zastupiteľstvom alebo starostom obce s odvolaním na zákon č. 583/2004 Z. z  

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov 

• Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Most pri  

Bratislave za rok 2022 

• Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 

• Operatívne kontroly 

 

• Ostatná činnosť HK : 

 

o Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva 

o Účasť na rokovaniach Obecnej rady 

o Vzdelávanie, účasť na seminároch 

o Spolupráca s inými (štátnymi a samosprávnymi) kontrolnými  

  orgánmi – konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie,  

   zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v  

   konkrétnych prípadoch, 

 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

OR odporúča predložiť Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Most pri Bratislave za I. polrok 2023 na rokovanie OZ dňa 2.2.2023 a odporúča 

OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave 

za I. polrok 2023 schváliť 

 

OZ schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave 

           na I. polrok 2023.  
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             OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

             p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

             proti 0,  zdržalo sa 0 

          

K bodu č. 10  Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených 

so stravovaním v školách a školských zariadeniach 

 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov ukladá zriaďovateľovi škôl a školských zariadení, 

aby formou všeobecne záväzného nariadenia určil výšku príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni. 

V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 je upravená výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí na základe návrhu 

riaditeľa školy v zmysle § 5 ods. 3 písm. i zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška 

príspevku sa zvyšuje z pôvodných 18,- EUR na 23,- EUR. 

 

V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 je upravená výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni z nasledovných dôvodov: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 01. 01. 2023 

určilo nové finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov. Návrh nového VZN navrhuje zaradiť stravníkov materskej 

školy do finančného pásma A 3, stravníkov základnej školy do finančného pásma 

A 2, zamestnancov škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby do finančného 

pásma B 2. 

 

K návrhu VZN č.1/2023 neboli obdržané žiadne pripomienky. 

 

OR odporúča predložiť VZN č.1/2023 na rokovanie OZ dňa 2.2. 2023 a odporúča 

OZ VZN č.1/2023 schváliť. 

 

OZ schvaľuje: 

VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Most pri 

Bratislave.  

 

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

             p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

             proti 0,  zdržalo sa 0 

 

 

K bodu č. 11 Návrh VZN č.2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa MŠ a školských zariadení 

Obec ako zriaďovateľ upravuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v 

zriaďovateľskej pôsobnosti podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o 

rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa tohto výnosu je 
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stanovený jednotkový koeficient (očakávaná ročná suma pripadajúca na jedného 

prepočítaného žiaka) na financovanie originálnych kompetencií. Hodnota 

jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok závisí od výšky výnosu 

dane z príjmov fyzických osôb a od prepočítaného počtu žiakov v základných 

umeleckých školách, poslucháčov v jazykových školách a detí v materských 

školách a školských zariadeniach. Hodnota jednotkového koeficientu pre rok 

2023 je 107,54 Eur na jedného prepočítaného žiaka. Pre výpočet dotácií na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení bol použitý 

jednotkový koeficient 107,54 Eur x koeficienty z prílohy č. 3 Nariadenia vlády 

SR. č. 668/2004 Z. z.).  

 

OR vyhodnotila pripomienky VZN č.2/2023 v počte 4 pripomienky. O 

pripomienkach vyhotovila záznam. Všetky pripomienky boli akceptované. 

 

OR odporúča upraviť VZN č.2/2023 o akceptované pripomienky a predložiť VZN 

č.2/2023 na rokovanie OZ dňa 2.2. 2023 a odporúča OZ VZN č.2/2023 schváliť. 

 

OZ schvaľuje: 

VZN č.2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 

školy a školských zariadení so sídlom na území obce Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 6, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

             p. Viliam Čulman, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

             proti 0,  zdržalo sa 1 Bc. Jana Čelková 

 

K bodu č. 12 Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku súkromnej MŠ 

 

Dôvodom predloženia tohto všeobecne záväzného nariadenia je zosúladenie s 

legislatívnou úpravou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmena zákona sa 

obsahovo týka dvoch vecných okruhov: - zavádza sa dvojaký právny režim 

financovania škôl a školských zariadení v závislosti od zriaďovateľa. Spôsob 

financovania škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Most pri Bratislave zostáva bez zmeny, t.j. prostredníctvom VZN. Zmenil sa 

spôsob financovania súkromných škôl a školských 4 zariadení, a to na základe 

zmluvy medzi súkromným zriaďovateľom a obcou Most pri Bratislave. Z 

uvedených dôvodov je predkladaný návrh nového Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 2/2023, ktorý upravuje pravidlá a podmienky poskytovania dotácií 

len pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Most pri 

Bratislave. Pre poskytovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

súkromnej materskej školy predkladáme návrh Zmluvy o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej materskej školy. 

 

OR odporúča predložiť Návrh – Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku súkromnej MŠ na zasadnutie OZ dňa 2.2.2023 a odporúča OZ 

zmluvu schváliť. 

 

 

OZ schvaľuje:  
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Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej 

materskej školy Chrobáčikovo, s.r.o.. Zmluva tvorí neoddeliteľnú prílohu 

uznesenia. 

 

OZ hlasovalo: za 5, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec, p. Viliam Čulman, p. 

Martin  Pôbiš, Ing. František Mastný, proti 0,  zdržalo sa 2 Ing. Marek Rendek, 

Bc. Jana Čelková 

 

 

K bodu č. 13 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Most pri 

Bratislave na roky 2023-2027 

  

Obsah Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na 

roky 2023 - 2027 je v súlade s Metodikou na vypracovanie programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (podľa zákona č. 539/2008 Z. 

z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.).  

 

Jednotlivé kapitoly sú zamerané na analýzu vnútorných a vonkajších zdrojov, 

analýzu silných a slabých stránok územia, identifikáciu hlavných vonkajších 

faktorov rozvoja územia, analýzu možných rizík a hrozieb, identifikáciu 

východísk a možných riešení, návrh stratégie, vrátane strategických cieľov, priorít 

a opatrení, proces implementácie a identifikáciu dostupných finančných zdrojov 

a nástrojov. Posúdenie materiálu z hľadiska vplyvov na životné prostredie (SEA) 

prebehne v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.. 

 

OR odporúča aktualizovať dokument o zmenu štatutára a predložiť Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na roky 

2023- 2027a odporúča OZ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Most pri Bratislave na roky 2023-2027 schváliť. 

 

Na zasadnutie OZ bol predložený dokument doplnený o požadované informácie. 

 

OZ schvaľuje: 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Most pri Bratislave na 

roky 2023-2027. 

            

OZ hlasovalo: za 6, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, Bc. Jana Čelková, proti 0,   

            zdržalo sa 1 p. Viliam Čulman 

 

 

K bodu č. 14  Návrh na počty prijímaných žiakov do ZŠ 

 

V zmysle § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe 

vyjadrenia Rade školy pri ZŠ Milana Rastislava Štefánika v Moste pri Bratislave 

bol predložený návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried v školskom 

roku 2023/2024.  
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60 žiakov prvého ročníka v troch triedach Tento návrh vyplýva z kapacitných 

možností školy a zohľadňuje priestorové a kapacitné možnosti učební s výhľadom 

na ďalšie školské roky s garanciou zabezpečiť povinnú školskú dochádzku 

prijatým deťom až do deviateho ročníka základnej školy. Z návrhu vyplýva 

nutnosť spájania týchto troch tried po ukončení prvého stupňa ZŠ do dvoch tried 

od 5. ročníka po 30 žiakov.  

Termín zápisu detí do prvého ročníka školského roka 2023/2024 navrhujem 

vykonať v dňoch 4. - 5. apríla 2023 elektronicky.  

Podrobnosti súvisiace so zápisom a informácie pre zákonných zástupcov budú 

zverejnené najneskôr 30 dní pred jeho uskutočnením na webových stránkach 

zriaďovateľa, základnej školy a materskej školy. 

 

OR odporúča vyžiadať informácie o počte tried, počte žiakov v každej triede (s 

trvalým pobytom a bez trvalého pobytu), počte výučbových miestností a učební a 

následne odporúča predložiť Návrh na počty prijímaných žiakov do ZŠ na 

zasadnutie OZ dňa 2.2.2023. OR odporúča vytvoriť 4 triedy 1. ročníka. OR 

odporúča OZ zobrať dátum o zápise do 1. ročníka školského roka 2023/2024 na 

vedomie a odporúča zobrať na vedomie návrh na počty prijímaných žiakov do ZŠ. 

 

OZ berie na vedomie: 

Oznámenie o zápise detí do prvého ročníka základnej školy v školskom roku 

2023/2024.      

 

OZ berie na vedomie: 

 Informáciu o počtoch prijímaných žiakov do Základnej školy Milana Rastislava  

Štefánika, Športová 470/84, 900 46 Most pri Bratislave v školskom roku  

2023/2024. 

 

OZ odporúča: 

 Vytvoriť 4 triedy 1. ročníka v Základnej škole Milana Rastislava Štefánika,  

Športová 470/84, 900 46 Most pri Bratislave v školskom roku 2023/2024. 

 

OZ hlasovalo: za 6, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, Bc. Jana Čelková, proti 0,   

            zdržalo sa 1 p. Viliam Čulman 

 

K bodu č. 15 Zámer o prenájom pozemkov Bratislavskému samosprávnemu kraju 

– cyklotrasa 

 

V zmysle budovania cyklotrasy Bratislava (Vrakuňa) – Most pri Bratislave – 

Zálesie, a to Bratislavským samosprávnym krajom, je potrebné predložiť OZ na 

schválenie nasledovné dokumenty: 

 • Dohoda o postúpení práv a povinností z obce Most pri Bratislave na 

Bratislavský samosprávny kraj  

• Zmluvu o prevode projektovej dokumentácie a o prechode práv a povinností 

stavebníka a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania a 

Dohodu o spolupráci medzi obcou Most při Bratislave a Bratislavským 

samosprávnym krajom.  

• Zámer o prenájom častí pozemkov reg. KN „C“:  
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o parc. č. 2465/2, o výmere 5.699 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, evidovanom Okresným úradom Senec, na LV. č. 818, a   

o parc. č. 2465/4, o výmere 1.812 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a 

nádvorie, evidovanom Okresným úradom Senec, na lv. č. 818 z dôvodu 

osobitého zreteľa, a to je výstavba stavby cyklotrasy v zmysle príslušného 

stavebného povolenia Bratislavskému samosprávnemu kraju. 

 

 

OR odporúča predložiť Zmluvu o prevode projektovej dokumentácie a o prechode 

práv a povinností stavebníka a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka 

stavebného konania a Dohodu o spolupráci uzatvorené podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka medzi obcou Most pri Bratislave a Bratislavským 

samosprávnym krajom na rokovanie OZ dňa 2.2.2023 a odporúča OZ Zmluvu o 

prevode projektovej dokumentácie a o prechode práv a povinností stavebníka a o 

potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania a Dohodu o 

spolupráci uzatvorené podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi obcou 

Most pri Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom schváliť.  

 

OR odporúča predložiť Dohodu o postúpení práv a povinností uzatvorenú v 

zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi 

obcou Most pri Bratislave a Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny 

podnik na Bratislavský samosprávny kraj. na rokovanie OZ dňa 2.2.2023 a 

odporúča OZ Dohodu o 6 postúpení práv a povinností uzatvorenú v zmysle § 51 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi obcou Most pri 

Bratislave a Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik na 

Bratislavský samosprávny kraj. schváliť.  

 

OR odporúča predložiť Zámer o prenájom časti pozemkov z dôvodu osobitého 

zreteľa, a to je výstavba stavby cyklotrasy v zmysle príslušného stavebného 

povolenia Bratislavskému samosprávnemu kraju predložiť na zasadnutie OZ dňa 

2.2.2023 a OZ odporúča Zámer o prenájom časti pozemkov z dôvodu osobitého 

zreteľa, a to je výstavba stavby cyklotrasy v zmysle príslušného stavebného 

povolenia Bratislavskému samosprávnemu kraju schváliť. 

 

 

 OZ schvaľuje: 

 Zmluvu o prevode projektovej dokumentácie a o prechode práv a povinností      

 stavebníka a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania a      

 Dohodu o spolupráci uzatvorené podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

 medzi obcou Most pri Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom.  

 

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

            proti 0,  zdržalo sa 0 

 

 OZ schvaľuje: 

Dohodu o postúpení práv a povinností uzatvorenú v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení medzi obcou Most pri Bratislave 

a Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik na Bratislavský 

samosprávny kraj.  
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OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

            proti 0,  zdržalo sa 0 

          

            OZ schvaľuje: 

           Zámer o prenájom častí pozemkov reg. KN „C“: 

a) parc. č. 2465/2, o výmere 5.699 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

evidovanom Okresným úradom Senec, na LV. č. 818, a 

b) parc. č. 2465/4, o výmere 1.812 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 

evidovanom Okresným úradom Senec, na lv. č. 818 

z dôvodu osobitého zreteľa, a to je výstavba stavby cyklotrasy v zmysle 

príslušného stavebného povolenia Bratislavkému samosprávnemu kraju, a to na 

dobu 25 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, nájomné 25,- EUR 

na celú dobu nájmu. 

 

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

            proti 0,  zdržalo sa 0 

 

  

K bodu č. 16 Prenájom telocvične v budove obecného úradu OZ MPB Darts Club 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave prijalo na rokovaní dňa 13. 10. 

2022 nasledovné uznesenia:  

Uznesenie č. 110/6/2022  

Obecné zastupiteľstvo:  

Schvaľuje:  

Zámer prenajať telocvičňu v budove obecného úradu OZ MPB Darts Club, M. R. 

Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 52 293 866 na 5 rokov, 

nájomné 1,- € ročne z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je športová činnosť – 

šípkarské súťaže.  

 

OR odporúča upraviť prenájom na 1 rok, nájomné 1,- Eur ročne z dôvodu 

osobitného zreteľa, ktorým je športová činnosť – tréning šípkarského OZ MPB 

Darts Club, v čase utorok od 15:00 do 22:00. Dôvodom časovej úpravy je, aby bol 

presne vymedzený tréningový čas OZ MPB Darts Club a tým nebola prenajatá 

telocvičňa v budove centra voľného času na čas a dni neobmedzene. OR taktiež 

odporúča upraviť dobu nájmu na 1 rok, aby bolo možné zistiť počet členov OZ 

MPB Darts Club z obce Most pri Bratislave, a rovnako aj deklarovaný záujem o 

aktivity zamerané na deti. 

 

OR odporúča predložiť Prenájom telocvične v budove Centra voľného času OZ 

MPB Darts Club, M. R. Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave na rokovanie 

OZ dňa 2.2.2023 a odporúča OZ prenájom schváliť v navrhnutej úprave. 
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OZ schvaľuje: 

Prenájom telocvične v budove Centra voľného času OZ MPB Darts Club, M. R. 

Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 52 293 866 na 1 rok, nájomné 

1,- € ročne z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je športová činnosť – tréning 

šípkarského OZ MPB Darts Club, v čase utorok od 15:00 do 22:00. 

 

P. Viliam Čulman, požiadal o prehodnotenie nájmu po roku pre OZ MPB Darts  

           Club na základe počtu obyvateľov a počtu detí z obce, ktoré trénujú za tento klub. 

 

OZ hlasovalo: za 5, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

           p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, proti 0,   

           zdržalo sa 2 p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková 

            

K bodu č. 17 Fridrich Kasák - Žiadosť o zriadenie vecného bremena – 

                     „tlaková kanalizácia“ 

 

OZ schválilo dňa 28.4.2022 Uznesenie č. 48/3/2022  

Obecné zastupiteľstvo:  

Schvaľuje:  

Žiadosť spoločnosti R&F Slovakia s. r. o. ,Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín, IČO 

46 805 982 o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov registra KN „C“:  

1. parc. č. – 1943/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

2. parc. č. – 1943/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

 katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedené na LV 

č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave, z dôvodu vybudovania verejnej 

kanalizačnej siete.  

 

Dňa 20.12.2022 predložil zástupca R&F Slovakia s.r.o. - Návrh zmluvy o vecnom 

bremene. Kontrolou návrhu zmluvy bolo zistené:  

1) vecné bremeno je schválené v uznesené iba na časť pozemkov nie tak ako je 

uvedené v návrhu zmluvy, kde sa zriaďuje vecné bremeno na celú výmeru 

nehnuteľností vo vlastníctve obce.  

2) v uznesení OZ nie je uvedené, aké konkrétne vecné bremeno sa zriaďuje, t.j. 

jeho rozsah. V zmluve to už je obsiahnuté, ( v čl. III. bod 1 a je spomenuté je VB 

in rem) ale katastrálny úrad bude ten istý text žiadať aj v uznesení obecného 

zastupiteľstva.  

3) ďalej v uznesení OZ nie je uvedené, či zriadenie vecného bremena je odplatné 

alebo bezodplatné. Až v samotnej zmluve je uvedená bezodplatnosť vecného 

bremena. Katastrálny úrad by taktiež mal požadovať pri povolení vkladu do KN 

v uznesení informáciu o bezodplatnosti. 

                        

OR odporúča predložiť Žiadosť o zriadenie vecného bremena na rokovanie OZ 

dňa 2.2.2023 po doplnení žiadosti a odporúča OZ Žiadosť o zriadenie vecného 

bremena po jej doplnení schváliť. 

Starostka obce odporučila OZ hlasovať o zrušení uznesenia č. 48/3/2022. 
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OZ schvaľuje : 

Zrušenie Uznesenia č. 48/3/2022: 

Obecné zastupiteľstvo:  

Schvaľuje:  

Žiadosť spoločnosti R&F Slovakia s. r. o. ,Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín, IČO 

46 805 982 o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov registra KN „C“:  

1. parc. č. – 1943/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

2. parc. č. – 1943/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  

 katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedené na LV 

č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave, z dôvodu vybudovania verejnej 

kanalizačnej siete.  

 

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

            proti 0,  zdržalo sa 0 

 

OZ schvaľuje : 

Žiadosť spoločnosti R&F Slovakia, s.r.o., Veterná 1775/31, 93101 Šamorín, IČO 

46 805 982 o zriadenie vecného bremena na časti pozemku reg. KN „C“ parc. číslo 

1943/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV č. 611 vo 

vlastníctve obce Most pri Bratislave a časti pozemku parc. číslo 1943/2, druh 

pozemku zatavaná plocha a nádvorie, vedený na LV č. 611 vo vlastníctve obce 

Most pri Bratislave, k.ú. Most pri Bratislave. Skutočná výmera nehnuteľnosti bude 

vymedzená geometrickým plánom podľa skutočného vyhotovenia. Vecné 

bremeno sa zriaďuje v prospech žiadateľa in rem v celom rozsahu: 

a) zriadenie a uloženie kanalizačnej siete,  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, 

modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy kanalizačných zariadení a ich 

odstránenie,  

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami žiadateľa za účelom výkonu 

povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b).  

       Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne.  

 

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

            proti 0,  zdržalo sa 0 

 

Ing. František Mastný požiadal, aby spoločnosť R&F Slovakia, s.r.o. vybudovala 

na svoje náklady taktiež predĺženie chodníka a verejné osvetlenie o počte 2 lampy. 

 

K bodu č. 18 Ing. Jana Čuchtová – Návrh na zmenu účelu využitia pozemku  

           zmenou ÚP zmenami a doplnkami 

 

OZ berie na vedomie: 

Žiadosť Ing. Jany Čuchtovej – Návrh na zmenu účelu využitia pozemku zmenou 

ÚP zmenami a doplnkami.  

 

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 
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            proti 0,  zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 19  Šimon Skalický, Veronika Tanzerová – Návrh na zmenu územného 

plánu formou zmien a doplnkov 

 

 OZ berie na vedomie: 

 Žiadosť Šimona Skalického a Veroniky Tanzerovej – Návrh na zmenu územního 

plánu formou zmien a doplnkov 

 

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

            proti 0,  zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 20 Návrh na verejné obstarávanie 

 

Starostka obce navrhuje schváliť VO na spoločnosť ktorá by pre obec realizovala 

verejné  

obstarávanie v roku 2023.  

 

Predmetom zákazky budú:  

- 4 zákazky s nízkou hodnotou  

- 4 podlimitné zákazky  

 

V roku 2023 plánuje obec realizovať nasledovné projekty:  

1. Rekonštrukcia starej ZŠ na MŠ – vybavenie MŠ  

2. Rekonštrukcia ulíc  

3. Prechod pre chodcov Studené – ul. Tomášovská k detskému ihrisku  

4. Rozšírenie detského ihriska  

5. Dodanie služby doprava a ochrana obce 

 

Ing. František Mastný odporúčal VO na spoločnosť ktorá by pre obec realizovala 

verejné obstarávanie v roku 2023. 

 

Predmetom zákazky budú:  

- 6 zákazky s nízkou hodnotou  

- 6 podlimitné zákazky  

 

Nakoľko sa môže stať, že obec bude mať viac ako 4 zákazky s nízkou hodnotou 

a 4 podlimitné zákazky. 

 

OZ schvaľuje: Verejné obstarávanie na spoločnosť, ktorá bude pre obec 

realizovať verejné obstarávanie  v roku 2023. Predmetom zákazky budú 4 zákazky 

s nízkou hodnotou a 4 podlimitné zákazky. 

 

OZ hlasovalo: za 0, proti 4 Jozef Máté, p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. 

Martin Pôbiš, zdržalo sa 3 Ing. Marek Rendek, Ing. Peter Zuberec, Ing. František 

Mastný 
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OZ schvaľuje: Verejné obstarávanie na spoločnosť, ktorá bude pre obec 

realizovať verejné obstarávanie  v roku 2023. Predmetom zákazky bude 6 

zákaziek s nízkou hodnotou a 6 podlimitných zákaziek. 

 

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

            proti 0,  zdržalo sa 0 

 

            OZ poveruje: 

             Starostku obce realizáciou verejného obstarávania na spoločnosť, ktorá bude pre     

             obec realizovať verejné obstarávanie v roku 2023.  

             

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

            proti 0,  zdržalo sa 0 

 

 

K bodu č. 21 Rôzne 

             

           Do bodu rôzne predložila p.starostka obce schválenie uznesenia na 

spolufinancovanie projektu: Triedený zber odpadov v obci Most pri Bratislave, 

z dôvodu, že obci bola schválená dotácia. K príprave zmluvy k NFP je nutné 

predložiť uznesenie o spolufinancovaní.  

  

OZ schvaľuje:  

Spolufinancovanie projektu: Triedený zber odpadov v obci Most pri Bratislave,   

NFP310010BVX7“, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72, vo výške 6206,92 

Eur, tzn. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 124 138,37 

Eur, a dofinancovanie prípadných nákladov spôsobených nepredvídateľnými 

okolnosťami.  

 

 

OZ hlasovalo: za 7, Ing. Marek Rendek, p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,  

            p. Viliam Čulman, Bc. Jana Čelková, p. Martin Pôbiš, Ing. František Mastný, 

            proti 0,  zdržalo sa 0  

 

 

K bodu č. 21 Diskusia  

            

Starostka obce informovala: 

• začatí prác na prestavbe bývalej budovy ZŠ na novú MŠ na ulici Bratislavská, 

a teda o odovzdaní stavenisku,   

• preplatení nákladov za už vybudovanú modulárnu ZŠ v obci.  

• Informovala o zaslaní žiadosti z obce na Úrad vlády SR, s vedomím na 

Ministerstvo financií SR a ZMOS na odpustenie bezúročného návratného 

finančného príspevku, ktorý obec dostala počas pandémie Covid-19 a mala by 

začať splácať od roku 2024.  

• Informovala o rozmiestnení zberných nádob v obci  na zber drobného 

elektroodpadu.  
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• Informovala o aktuálnej vytriedenosti odpadu cca 57,8%, o zefektívnení zberu 

„BRKO“ vďaka zavádzanému systému s QR kódom.  

• Informovala o zapojení sa pri zbere vianočných stromčekov od občanov obce 

do projektu v spolupráci s mestom Bratislava a spoločnosťou OLO, kedy 

vyzbierané stromečky budú spracované cirkulárne, čo zabezpečuje spoločnosť 

OLO v spolupráci so spoločnosťou IKEA.  

                        

Ing. František Mastný informoval o potrebe realizácie nového verejného 

obstarávania na spoločnosť zabezpečujúcu zber a nakladanie s odpadmi v obci 

Most pri Bratislave, nakoľko zmluva končí v roku 2023. Naďalej si ľudia v obci 

môžu bezodplatne prebrať na obecnom úrade komposter. 

             

p. Jozef Máté informoval, že bola ukončená rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a 

dokončuje sa aj kolaudácia. Požiadal o pripojenie požiarnej zbrojnice na verejný 

vodovod a kanalizáciu. 

 

K bodu č. 17 Záver  

                          

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na Obecnom  

zastupiteľstve a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

 

        Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

                              starostka obce 

 

 

 

 Overovatelia zápisnice:  p. Viliam Čulman     

                                

 

                                          p. Martin Pôbiš 

 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Peter Zuberec 


