Zápisnica
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave č. 3/2018
konaného dňa 14. júna 2018
Prítomní:

Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Róbert
Pfundtner, JUDr. Jaroslav Dúha, Radoslav Ragan, Ing. Peter Zuberec,
René Záhorský, PaedDr. Jozef Trenčan

Ospravedlnení:
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 navrhol: p. Reného Záhorského
JUDr. Jaroslava Dúhu
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení
JUDr. Jaroslav Dúha.

p. Reného Zúhorského,

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: PaedDr. Jozefa Trenčana
Ing. Petra Zuberca
OZ volí návrhovú komisiu v zložení PaedDr. Jozef Trenčan, Ing. Peter
Zuberec.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov a zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné.
K bodu č. 4. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce navrhol vypustiť z rokovania OZ:
bod č. 20 – Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok –
projekt „Zberný dvor v obci Most pri Bratislave“

OZ schvaľuje:
vypustenie bodu č. 20 z programu rokovania OZ.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
Starosta obce navrhol zaradiť na rokovanie OZ:
Nový bod č. 20 – Viera Guldanová – Žiadosť o odpredaj pozemku
bod č. 21 – Stanovenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce
na funkčné obdobie 2018 – 2022
OZ schvaľuje:
program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ a jeho
doplnenia
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 5 Správa z rokovania Obecnej rady zo dňa 12. júna 2018
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní
Obecnej rady dňa 12. júna 2018.
OZ berie na vedomie:
správu z rokovania obecnej rady zo dňa 12. júna 2018.
K bodu č. 6 Kontrola uznesení OZ zo dňa 12. apríla 2018
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
12. apríla 2018.
OZ berie na vedomie:
kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa 12.
apríla 2018.
K bodu č. 7 Mykola Kocipak – Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce pozemku
Mykola Kocipak, Jasovská 3042/6, 851 07 Bratislava požiadal o odkúpenie
nehnutelného majetku obce, časti 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.
Žiadosť odôvodnil tým, že stavia rodinný dom v susedstve predmetného
pozemku, pozemok je dlhodobo nevyužívaný a neudržiavaný, čím celkovo
narúša krajinný ráz danej časti obce.
Má záujem pozemok zveľadiť, udržiavať a prispieť tak celkovo k zlepšeniu
krajinotvorby a prístupovej brány obce Most pri Bratislave časť Studené,
nakoľko sa daný pozemok nachádza na frekventovanej dopravnej tepne
smerujúcej do hlavného mesta.

OZ berie na vedomie:
žiadosť Mykolu Kocipaka, Jasovská 3042/6, 851 07 Bratislava o odkúpenie
nehnuteľného majetku obce, časti 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.
Neschvaľuje:
zámer odpredať pozemok 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 formou verejnej obchodnej súťaže.
OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 3 (p. Jozef Máté, Mgr. Katarína
Rentková, PhD., p. René Záhorský)

K bodu č. 8 Branislav Jonák – Žiadosť o vybudovanie kamerového systému na ul.
M. R. Štefánika
Branislav Jonák požiadal o vybudovanie kamerového systému na ul. M. R.
Štefánika (sídlisko Pod Pšeno) z dôvodu zamedzenia krádeží.
OZ neschvaľuje:
vybudovanie kamerového systému na ul. M. R. Štefánika
OZ hlasovalo: za 0, proti 6, zdržalo sa 3 (JUDr. Jaroslav Dúha, Mgr. Katarína
Rentková, PhD., PaedDr. Jozef Trenčan)
K bodu č. 9 Milan Mega, Pavol Mega, Hana Megová – Žiadosť o vydanie
pozemkov
Uznesením OZ č. 6/1/2017 zo 16. 2. 2017 OZ neschválilo vydanie časti
pozemkov registra KN „E“, parc. číslo 794/3, druh pozemku orná pôda, výmera
1012 m2 a parc. č. 795/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1022 m2, vedené na
LV č. 885, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave,
resp. pozemku registra KN „C“, parc. č. 807/47, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, výmera 1267 m2 v prospech Pavol Mega, Milan Mega, Michal
Mega.
Milan Mega, Pavol Mega, Hana Megová opätovne požiadali dňa 18. 5. 2018
o vydanie vyššie uvedených pozemkov. Vo vlastníckych vzťahoch nastala
zmena, zomrel Michal Mega a dedičské nároky boli odstúpené v prospech Hany
Megovej.
Ich naliehavý záujem spočíva v tom, že uvedení vlastníci majú celkom 12
potomkov a niektorí z nich uvažujú o možnosti zabezpečiť si bývanie formou
výstavby rodinných domov.
Zákon č. 66/2009 Z. z. upravuje usporiadanie vlastníckych vzťahov k
pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obce alebo VÚC, ktoré prešli do
vlastníctva obce alebo VÚC podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „zákon o majetku obcí“), vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Zákon sa
primerane vzťahuje aj na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, na
ktorých je umiestnený cintorín (okrem pozemkov vo vlastníctve cirkví),
športový areál alebo verejná zeleň, ak tento cintorín, športový areál alebo
verejná zeleň prešli do vlastníctva obce podľa zákona o majetku obcí.
OZ neschvaľuje:
vydanie časti pozemkov registra KN „E“, parc. číslo 794/3, druh pozemku orná
pôda, výmera 1 012 m2 a parc. č. 795/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1 022
m2, vedené na LV č. 885, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave, resp. pozemku registra KN „C“, parc. č. 807/47, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 1 267 m2 v prospech Pavol Mega, Milan
Mega, Hana Megová.
OZ hlasovalo: za 2 (PaedDr. Jozef Trenčan, p. Róbert Pfundtner), proti 3 (p.
Radoslav Ragan, Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD., zdržalo sa 4
(Ing. Peter Zuberec, JUDr. Jaroslav Dúha, p. Jozef Máté, p. René Záhorský)

OZ odporúča starostovi obce:
začať rokovania s Pavlom Megom, Milanom Megom a Hanou Megovou
ohľadom zámeny časti pozemkov registra KN „E“, parc. číslo 794/3, druh
pozemku orná pôda, výmera 1 012 m2 a parc. č. 795/1, druh pozemku orná
pôda, výmera 1 022 m2, vedené na LV č. 885, katastrálne územie Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave, resp. pozemku registra KN „C“, parc. č.
807/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 1 267 m2.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 10 Vlastníci bytov na Budovateľskej ul. 546/102 v Moste pri Bratislave –
Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
Vlastníci bytov na ul. Budovateľskej 546/102 (Vladimír Humaj, Luba Lopuová,
Michal Blahuta, Jana Macková, František Beladič, Stanislav Hurban) požiadali
dňa 1. 6. 2018 o predaj časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 224/14 druh
pozemku ostatné plochy, výmera 902 m2, katastrálne územie Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce
Most pri Bratislave.
Žiadajú o odkúpenie časti predmetného pozemku o rozmeroch 3 m x 32,59 m =
97,77 m2.
Pozemok potrebujú pre bezpečnosť obyvateľov bytovky, pre lepší prístup
k bytovému domu a pre prípad havarijnej situácie alebo opráv na bytovke, pre
prípadný prístup mechanizmov potrebných na opravy.
OZ neschvaľuje:
odpredaj časti pozemku (3 m x 32,59 m = 97,77 m2) registra KN „C“, parc. č.
224/14 druh pozemku ostatné plochy, výmera 902 m2, katastrálne územie Most

pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve
obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 0, proti 6, zdržalo sa 3 (Ing. Peter Zuberec, JUDr. Jaroslav
Dúha, PaedDr. Jozef Trenčan)
K bodu č. 11 DETTO s.r.o. – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
Spoločnosť DETTO s. r. o., ul. Svornosti 42, 821 06 Bratislava, IČO 51 159 601
požiadala dňa 1. 6. 2018 o prenájom nebytových priestorov o výmere 72 m2
v budove starej základnej školy.
Budova sa nachádza na pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 972 m2, katastrálne územie Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce
Most pri Bratislave.
Účel prenájmu – výrobno-kancelársky charakter firmy v oblasti textilnej
a tlačiarenskej výroby.
OZ berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti DETTO s.r.o. na prenájom nebytových priestorov o výmere
72 m2 v budove starej základnej školy. Budova sa nachádza na pozemku registra
KN „C“, parc. č. 5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 972 m2,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV
č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
OZ schvaľuje:
zámer prenajať nebytové priestory o výmere 72 m2 v budove starej základnej
školy. Budova sa nachádza na pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 972 m2, katastrálne územie Most
pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve
obce Most pri Bratislave formou verejnej obchodnej súťaže kde obecné
zastupiteľstvo stanovuje podmienku – najvyššia ponúknutá cena a zároveň si
vyhradzuje právo verejnú obchodnú súťaž zrušiť.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 12 Ing. Jaroslav Škrovánek – Návrh na záväzné odsúhlasenie
budúcej vzájomnej zámeny pozemkov
Ing. Jaroslav Škrovánek v mene dotknutých vlastníkov
- Žofia Škrovánková
- Mária Čechová
- Róbert Bošmanský
- Boris Bošmanský
- Jozefína Piešová
podal dňa 6. 6. 2018 návrh na záväzné odsúhlasenie budúcej vzájomnej zámeny
pozemkov. Z ich strany by to bol pozemok registra KN „E“, parc. č. 1549, druh

pozemku orná pôda, výmera 5 830 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave,
obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 975.
Na predmetnom pozemku je v rámci územného plánu obce Most pri Bratislave
plánovaná výstavby cyklotrasy, ktorá by prepojila cyklotrasu Studené – Most pri
Bratislave smerom na Malinovo.
Zo strany obce by to mal byť pozemok (pozemky) v pomere vyváženom ako
druhom, bonitou pôdy tak aj lokalitou v obci a rozlohou v pomere 1 : 1.

OZ neschvaľuje:
návrh na záväzné odsúhlasenie budúcej vzájomnej zámeny pozemku registra
KN „E“, parc. č. 1549, druh pozemku orná pôda, výmera 5 830 m2, katastrálne
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 975 vo
vlastníctve Žofie Škrovánková, Márie Čechovej, Róberta Bošmanského, Borisa
Bošmanského, Jozefíny Piešovej za obecný pozemok (pozemky) v pomere vyváženom ako druhom, bonitou pôdy tak aj lokalitou v obci a rozlohou v pomere
1 : 1.
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 2 (JUDr. Jaroslav Dúha, p. René
Záhorský)
K bodu č. 13 Návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu obce Most pri Bratislave
na roky 2016 – 2021
Uznesením zo dňa 10.12.2015 č. 157/7/2015 obecné zastupiteľstvo schválilo
Komunitný plán sociálnych služieb obce Most pri Bratislave na roky 2016 2021.
Na základe novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov je obec povinná podľa § 110ah uviesť
komunitný plán sociálnych služieb do súladu s § 83 ods.5 do 30.6.2018.
OZ schvaľuje:
návrh Dodatku č. 1 ku Komunitnému plánu obce Most pri Bratislave na roky
2016 – 2021.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 14 Návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Most pri
Bratislave
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v obci Most pri Bratislave je v
súlade s § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a upravuje pravidlá rokovania Obecného zastupiteľstva
v Moste pri Bratislave (ďalej len „OZ“), najmä prípravu a obsah rokovania,
prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa,
prijímania všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len „VZN“) a uznesení
OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa
samosprávy.

OZ schvaľuje:
návrh Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 15 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu
Záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok
Hlavná kontrolórka obce Most pri Bratislave na základe zistených skutočností a
v zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúča
Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu obce Most
pri Bratislave. za rok 2017 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
OZ berie na vedomie:
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu Záverečného
účtu obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 16 Návrh Záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2017
Záverečný účet obce Most pri Bratislave za rok 2017 je vypracovaný v súlade s
príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
OZ schvaľuje:
záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
OZ schvaľuje:
vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 544 876,- EUR, zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, z rezervného fondu.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
OZ schvaľuje:
použitie zostatku finančných operácií v sume 174 893,- EUR na tvorbu
rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 17 Návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 3/2018
Rekapitulácia rozpočtu 2018, 2019, 2020 po RO č. 3/ 2018
Názov
Príjmy bežného rozpočtu
Príjmy kapitálového rozpočtu
Finančné operácie príjmové
Príjmy celkom:

Výdavky bežného rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
Finančné operácie výdavkové
Výdavky celkom:

Celkový stav rozpočtu:

Názov
Príjmy bežného rozpočtu
Výdavky bežného rozpočtu
Prebytok bežného rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu
Schodok kapitálového rozpočtu

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové

Rok
2018
2 243
690
475
380
700
000
3 419
070

Rok
2019
1 957
200

1 869
540
1 399
880
49 800
3 319
220

0
49 800
1 803
350

1 810 850

99 850

153
850

153 350

Rok
2018
2 243
690
1 869
540
374
150

Rok
2019
1 957
200
1 753
550
203
650

475
380
1 399
880
-924
500
700
000
49 800

Rok 2020
1 964 200

0

0

0
1 957
200

0
1 964 200

1 753
550

1 761 050
0
49 800

Rok 2020
1 964 200
1 761 050
203 150

0

0

0

0

0

0

0
49 800

0
49 800

Rozdiel finančných operácií

Celkový stav rozpočtu:

650
200

-49
800

-49 800

99 850

153
850

153 350

OZ schvaľuje:
návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 3/2018.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 18 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri
Bratislave za I. polrok 2018
Na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti vykonala hlavná
kontrolórka obce Most pri Bratislave okrem iného aj kontrolu čerpania
mzdových prostriedkov, zaradenie pracovníkov do platových tried a skupín a
kontrolu platových dekrétov v Materskej škole Most pri Bratislave za rok 2016.
OZ berie na vedomie:
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za I.
polrok 2018.
K bodu č. 19 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri
Bratislave na II. polrok 2018
V súlade s ustanovením § 18 f, odst. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolorka
obce Most pri Bratislave návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 s
týmto zameraním :
- Kontrola pokladne a následne pokladničných dokladov v Základnej škole
Most pri Bratislave za rok 2016 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a podľa zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Pokračovanie kontroly z I. polroku 2018 čerpanie mzdových prostriedkov,
zaradenie pracovníkov do platových skupín a kontrola platových dekrétov
v Základnej škole Most pri Bratislave
- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2019, 2020,
2021
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
- Operatívne kontroly
Ostatná činnosť HK :
-

Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva
Účasť na rokovaniach obecnej rady
Vzdelávanie, účasť na seminároch
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.
OZ schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave na II.
polrok 2018
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 20 Viera Guldanová – Žiadosť o odkúpenie 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.
Uznesenín OZ č. 29/2/2018 zo dňa 12. apríla 2018 OZ schválilo zámar 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.
Oznámenie o zámere odpredať predmetný pozemok bo vyvesené na úradnej
tabuli od 23. 4. – 7. 5. 2018.
Ing. Eva Kinzerová – znalkyňa z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby,
vodohospodárske stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, Tranovského 39, 841 02
Bratislava vypracovala znalecký posudok – znalecký úkon č. 78, v ktorom
stanovila všeobecnú hodnotu predmetného pozemku na 6 721,- €, t. j. 28,60 € za
m2, zaokrúhlene 6 700,- €.
OZ schvaľuje:
odpredaj 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 z dôvodu osobitného zreteľa – obec nemá
prístup na pozemok za cenu 28,60 €./m2, t.j. spolu za sumu 6721,. €, zaokrúhlene
6 700,- €. p. Viere Guldanovej, Bratislavská 125, 900 46 Most pri Bratislave
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 2 (Ing. Peter Zuberec, PaedDr. Jozef
Trenčan)

K bodu č. 21 Stanovenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce na
funkčné obdobie 2018 – 2022
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v ust. § 11 upravuje povinné uznesenia obecného
zastupiteľstva pred komunálnymi voľbami takto: Podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí:
(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné
zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov
Vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb (pravdepodobne 3. 11.
alebo 10. 11. 2018 má obecné zastupiteľstvo povinnosť určiť na nasledujúce
volebné obdobie:
- počet poslancov,
- rozsah výkonu funkcie starostu obce
Keďže nasledujúce obecné zastupiteľstvo je plánované na deň 16. 8. 2018,
nebolo by možné dodržať zákonom stanovenú lehotu , t. j. najneskôr 90 dní
pred voľbami určiť nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022 rozsah výkonu
funkcie starostu obce Most pri Bratislave.
V prípade konania volieb 3. 11. 2018 by sme stanovenú lehotu 90 dní nesplnili
o 13 dní, a ak by boli 10. 11. 2018 tak o 6 dní.
Starosta obce navrhuje 9
Zuberec navrhuje 11
Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave určuje v súlade s § 11 ods. 3
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave : 9
OZ hlasovalo: za 2 (Marek Rendek, p. Radoslav Ragan), proti 2 (JUDr. Jaroslav
Dúha, PaedDr. Jozef Trenčan, zdržal sa 5 (p. Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec,
Mgr. Katarína Rentková, PhD., p. René Záhorský, p. Róbert Pfundtner)
Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave určuje v súlade s § 11 ods. 3
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave : 11

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržal sa 2 (Marek Rendek, p. Radoslav Ragan)
Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave určuje v súlade s § 11 ods. 4
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 - 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Most pri Bratislave takto : plný pracovný
úväzok.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 0
K bodu č. 22 Rôzne
Starosta obce informoval poslancov:
- o žiadosti Ing. Jaroslava Škrovánka na opravu hokejbalového ihriska v cene
cca 20 000,- € bez DPH.
- o predpokladaných nákladoch na rekonštrukciu Budovateľskej ulice cca
500 000,- € najnižší odhad + odhad ceny na projekt 25 000,-€.
- o povinnosti poslancov absolvovať školenie o ochrane osobných údajov.
K bodu č. 22 Diskusia

K bodu č. 23 Záver

Ing. František Mastný
starosta obce

Overovatelia zápisnice: p. René Záhorský
JUDr. Jaroslav Dúha
Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek

