
 

Z á p i s n i c a 
 
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 2/2018 

konaného dňa 12. apríla 2018 
 
Prítomní:   Marek Rendek, Jozef Máté, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Róbert 

Pfundtner, Paedr. Jozef Trenčan, JUDR. Jaroslav Dúha, Radoslav Ragan, 
Ing. Peter Zuberec 

 
Ospravedlnení: René Záhorský 
 
Program:   viď. Pozvánka  
 
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: p. Radoslav Ragan 
            p. Róbert Pfundtner 
 

 OZ schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení  p. Radoslav Ragan, p. 
Róbert Pfundtner. 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0   

 
 K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie  
 
  Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Katarína Rentková, PhD.  
                                                                           p. Jozef Máté 
   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení Mgr. Katarína Rentková, PhD., p. 
Jozef Máté. 
 
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 
    

OZ schválilo program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu 
rokovania OZ 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0  



 

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

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní 
Obecnej rady dňa 5. apríla 2018.  

 
OZ berie na vedomie: 
správu z rokovania obecnej rady zo dňa 5. apríla 2018. 

 
K bodu č. 6 Kontrola uznesení OZ zo dňa  22. februára 2018  

 
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa 
22. februára 2018.  
 
OZ berie na vedomie: 
kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa 22. 
februára 2018. 

 
K bodu č. 7 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018   

  
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. 2/2018 na zmenu rozpočtu obce na rok 2018.  

Úprava vo výdavkovej časti je vykonaná v zmysle Uznesenia OZ  č. 20/1/2018 zo dňa 
22. 02. 2018, ktorým 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..  

Upravené výdavky sú kryté z prebytku bežného rozpočtu.  

Program 9: Šport:  

Kapitálové výdavky:  

722 –  Dotácia FK Slovan Most pri Bratislave                                  + 19 000,- € 
 

Celkový rozpočet  výdavkov sa upraví na  3 194 540,- €. 
 

OZ schvaľuje: 
návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 2/2018. 

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

 
K bodu č. 8 Základná škola Most pri Bratislave – Žiadosť o navýšenie počtu 

žiakov v 5. Ročníku pre školský rok 2018/2019 
 

Počty žiakov v triedach stanovuje § 29 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  



 

V bode 5 ods. e) je uvedený najvyšší počet žiakov v triede základnej školy a pre 
2. stupeň , ktorý určuje, že v triede 5. až 9. ročníka je povolený maximálny počet 
žiakov v triede 29. 
Súčasne  bod 13 hovorí, že ak sú splnené požiadavky podľa osobitného 
predpisu, najvyšší počet žiakov v triede podľa odseku 5 sa môže zvýšiť o troch 
žiakov z dôvodu: 

a) zmeny trvalého pobytu žiaka, 
b) opakovania ročníka žiakom, 
c) prestupu žiaka z inej školy, 
d) osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. 

a) až e), 
e) preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania 

predchádzajúceho ročníka alebo 
f) preradenia žiaka do základnej školy. 

Nakoľko financovanie základných a stredných škôl je postavené na 
normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a 
ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 
597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov a pre 
školský rok 2018/2019 máme voľnú kapacitu pre prijatie žiakov do 5. ročníka 
z Malinova, kde doposiaľ chýba stupeň pre nižšie stredné vzdelávanie . 
V tomto aktuálnom školskom roku 2017/2018 máme zriadené 2 štvrté triedy 
s počtom žiakov 18 a 19. Z uvedeného vyplýva, že škola je kapacitne schopná 
doplniť počet žiakov v triede do 29. 
Navrhujeme doplnenie počtu max. do 26 žiakov na triedu s ohľadom na možné 
prisťahovanie žiakov s trvalým pobytom v obci. 

 
OR navrhuje súhlasiť s prijatím takých žiakov, ktorý budú mať v školskom roku 
2018/2019 v 6., 7., 8. alebo 9. ročníku súrodenca. (aby rodičia nemuseli dávať 
druhé dieťa do inej školy). 

  
 OZ schvaľuje: 
žiadosť Základnej školy Most pri Bratislave, t. j. súhlasí s navýšením počtu 
žiakov v 5. ročníku na 26 žiakov v triede pre školský rok 2018/2019 za 
podmienok, že prijatý žiak v školskom roku 2017/2018 navštevoval 4. ročník na 
ZŠ v Malinove a v školskom roku 2018/2019 bude mať súrodenca, ktorý bude 
navštevovať 6. až 9. ročník ZŠ v Moste pri Bratislave, tj. ide o žiaka ktorý 
v školskom roku 2017/2018 už navštevoval ZŠ v Moste pri Bratislave. 
 
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržal sa 1(PaeDr. Jozef Trenčan) 
 

K bodu č. 9 R&F Slovakia s. r. o. – Žiadosť o povolenie uloženia sietí – 
elektrického vedenia a vodovodu  

  
Spoločnosť R&F Slovakia s. r. o., Veterná ulica 1775/31, 9,3 101 Šamorín, 
požiadala dňa 4. 4. 2018 o povolenie uloženia sietí – elektrického vedenia 
a vodovodu na pozemkoch registra KN „C“, parc. č. 1943/1, 1943/2, druh 



 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Most pri Bratislave, 
obec Most pri Bratislave, vedené na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri 
Bratislave.  
Predmetné siete by viedli k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, parc. č. 
1870/57, 1870/58, 1870/59, 1870/38. 
 
OZ schvaľuje: 
žiadosť spoločnosti R&F Slovakia s. r. o., Veterná ulica 1775/31, 931 01 
Šamorín, IČO 46 805  982, t. j. súhlasí s  uložením sietí – elektrického vedenia 
a vodovodu na pozemkoch registra KN „C“, parc. č. 1943/1, 1943/2, druh 
pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Most pri Bratislave, 
obec Most pri Bratislave, vedené na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri 
Bratislave za podmienky že uvedená spoločnosť premiestni retardér spred 
rodinného domu súp. číslo 1110/19 až za pozemok registra KN „C“ par. číslo 
1870/38.  
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 

K bodu č. 10 Viera Guldanová – Žiadosť o predaj pozemku  
 

Viera Guldanová, Bratislavská 125, 900 46 Most pri Bratislave požiadala dňa 5. 
3. 2018 o odkúpenie obecného pozemku registra KN „C“ parc. č. 659/5, druh 
pozemku orná pôda, výmera 235 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, 
obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611.  Predmetný pozemok sa 
nachádza medzi pozemkom registra KN „C“ parc. č. 659/7, ktorý vlastní Viera 
Guldanová a Jana Guldanová a pozemkom registra KN „C“ parc. č.  659/6, ktorý 
vlastní Vlasta Červenková.  
Obec na predmetný pozemok nemá prístup. 
 
OZ schvaľuje: 

            Zámer odpredať obecný pozemok registra KN „C“ parc. č. 659/5, druh pozemku  
           orná pôda, výmera 235 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most  
           pri Bratislave, vedený na LV č. 611 z dôvodu osobitného zreteľa – obec nemá  
           prístup na pozemok. 
 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 
OZ odporúča: 
starostovi obce zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na pozemok 
registra KN „C“ parc. č. 659/5, druh pozemku orná pôda, výmera 235 m2, 
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV 
č. 611.   
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 

K bodu č. 11 RYVA s. r. o. – Žiadosť o zmenu územného plánu   
 

Uznesením OZ č. 122/7/2017 zo dňa 14. decembra 2017 OZ zobralo na vedomie 
žiadosť spoločnosti RYVA s. r. o., Odeská 26, 821 06 Bratislava, IČO 
44 758 456 o čiastkovú zmenu územného plánu – pozemku registra KN „E“ 



 

parc. č. 573, druh pozemku orná pôda, výmera 2 381 m2, katastrálne územie 
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 2336 vo 
vlastníctve žiadateľa.  

 
Spoločnosť RYVA s. r. o., opätovne požiadala listom zo dňa 27. 3. 2018 o 
zmenu územného plánu na pozemku registra KN „E“ parc. č. 573, druh pozemku 
orná pôda, výmera 2 381 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most 
pri Bratislave, vedený na LV č. 848. 

 
Spoločnosť navrhuje zmenu z ornej pôdy na nové využitie – funkcia 
priemyselnej zóny – výstavba skladu poľnohospodárskej výroby. 

 
OZ berie na vedomie: 
žiadosť spoločnosti RYVA s. r. o.,  Odeská 26, 821 06 Bratislava, IČO 
44 758 456  o zmenu územného plánu na pozemku registra KN „E“ parc. č. 573, 
druh pozemku orná pôda, výmera 2 381 m2, katastrálne územie Most pri 
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 848. 
 

K bodu č. 12 Rôzne   
 

  Starosta obce informoval poslancov OZ: 
- 28. apríla 2018 sa uskutoční Deň Zeme v obci Most pri Bratislave, 
- 18. - 19 apríla sa uskutoční zber velkoobjemového odpadu, 
- od 1. apríla 2018 sa súčasťou Bratislavskej integrovanej dopravy stal aj 

súkromný dopravca RegioJet. Pre cestujúcich autobusmi Slovak Lines bude 
vo Vrakuni zriadená zastávka Slovak Lines s priamym napojením na 
zastávku RegioJetu, 

- koncom apríla alebo začiatkom mája začne rekonštrukcia časti Športovej 
ulice od odbočky z Nálepkovej ulice po křižovatku Športová – Orgovánová 

- termín na otváranie ponúk k projektu cyklotrasy Most – Studené sa posunulo 
o týždeň na 18. apríla 2018 

 
 
K bodu č. 13 Diskusia    

 
K bodu č. 14 Záver   

 
 
 
 

        Ing. František Mastný 
                             starosta obce 

 
 

 Overovatelia zápisnice:  P. Radoslav Ragan 
          p. Róbert Pfundtner 
 
 Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 
 

 



 

 


