
 

Z á p i s n i c a 
 
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 4/2018 

konaného dňa 16. augusta 2018 
 
Prítomní:    Marek Rendek, Jozef Máté, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Róbert 

Pfundtner, JUDr. Jaroslav Dúha, Ing. Peter Zuberec, René Záhorský, 
PaedDr. Jozef Trenčan 

 
Ospravedlnení: Radoslav Ragan 
 
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: Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. 
                 p. Reného Záhorského 
 

 OZ schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení  Mgr. Katarína Rentková, 
PhD., p. René Záhorský. 
 
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 
          p. Jozef Máté 
   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. Róbert Pfundtner, 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 schvaľuje: 
program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 



 

Ing. Peter Zuberec navrhol doplniť rokovanie OZ: 
- bod č. 18 – Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutia OZ na WEB stránke obce   
  Most pri Bratislave 
 
Starosta obce navrhol doplniť rokovanie OZ: 
- bod č. 19 – „Ing. Ján Mieres – Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov vo  
  vlastníctve obce“ 
- bod č. 20 - Informácia o začatí rekonštrukcie tanečnej sály 
 
OZ schvaľuje: 
doplnenie bodu č. 18 - Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutia OZ na web stránke 
obce Most pri Bratislave do programu rokovania OZ. 
 
OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 2 (Marek Rendek, Jozef Máté) 
 
OZ schvaľuje: 
doplnenie bodu č. 19 „Ing.  Ján Mieres - Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov vo 
vlastníctve obce“ do programu rokovania OZ. 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 
OZ schvaľuje: 
doplnenie bodu č. 20 - Informácia o začatí rekonštrukcie tanečnej sály do 
programu rokovania OZ 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0  
 

K bodu č. 5 Správa z rokovania Obecnej rady zo dňa 9. augusta 2018  
 

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní 
Obecnej rady dňa 9. augusta 2018.  

 
OZ berie na vedomie: 
správu z rokovania obecnej rady zo dňa 9. augusta 2018. 

 
K bodu č. 6 Kontrola uznesení OZ zo dňa  14. júna 2018  

 
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa 
14. júna 2018.  
 
OZ berie na vedomie: 
kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa 14. 
júna 2018. 

 
K bodu č. 7 Žofia Szabová – Žiadosť o zmenu Smerného územného plánu 

 
Žofia Szabová, Športová 476/74, 900 46 Most pri Bratislave požiadala o zmenu 
smerného územného plánu obce Most pri Bratislave. 



 

Konkrétne sa jedná o pozemok registra KN „E“ parc. č. 62/20, druh pozemku 
orná pôda, výmera 25 666 m2, katastrálne územie Studené, obec  Most pri 
Bratislave, vedený na LV č. 705.  
Návrh: 
Z funkčného využitia orná pôda na výstavba rodinných domov.  

 
OZ berie na vedomie: 
žiadosť Žofie Szabovej,  Športová 476/74, 900 46 Most pri Bratislave  o zmenu 
smerného územného plánu obce Most pri Bratislave. 
 

K bodu č. 8 Vlastníci bytov bytového domu č. 546/102 – Žiadosť o dlhodobý 
prenájom časti pozemku    

 
Vlastníci bytov v bytovom dome ul. Budovateľská 546/102, 900 46 Most pri 
Bratislave, Vladimír Humaj, Ľuba Lopuová, Michal Blahuta, František Beladič, 
Jana Macková, Stanislav Hurban požiadali dňa 1. 8. 2018 o dlhodobý prenájom 
časti pozemku regista KN „C“ parc. č 224/14, druh pozemku ostané plochy, 
výmera 902 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 
Bratislave,  vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.  

 
Časť predmetného pozemku o rozmeroch 3 m x 32,59 m = cca 97,77 m2 si chcú 
prenajať z dôvodu zachovania a údržby verejnej zelene.  
 
p. Jozef Máté navrhol dobu prenájmu na 5 rokov 
 
OZ neschvaľuje: 
dobu prenájmu časti pozemku regista KN „C“ parc. č 224/14, druh pozemku 
ostané plochy, výmera 902 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec 
Most pri Bratislave,  vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri 
Bratislavena dobu 5 rokov. 
  
OZ hlasovalo: za 1 (Jozef Máté),  proti: 2 (Ing. Peter Zuberec, JUDr. Jaroslav 
Dúha),  zdržalo sa: 5 
 
Mgr. Katarína Rentková PhD.  navrhla dobu prenájmu na 10 rokov 
 
OZ schvaľuje: 
dobu prenájmu časti pozemku regista KN „C“ parc. č 224/14, druh pozemku 
ostané plochy, výmera 902 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec 
Most pri Bratislave,  vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri 
Bratislave na dobu 10 rokov. 
  
OZ hlasovalo: za 6,  proti: 1 (Jozef Máté), zdržalo sa: 1 (Marek Rendek) 
 
Starosta obce navrhol nájomné vo výške 1,-€ za celú plochu a rok. 
 
OZ schvaľuje: 
výšku prenájmu časti pozemku regista KN „C“ parc. č 224/14, druh pozemku 
ostané plochy, výmera 902 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec 



 

Most pri Bratislave,  vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri 
Bratislave vo výške 1,- € za celú prenajatú plochu (cca 97,77 m2) a rok. 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 
OZ schvaľuje: 
zámer dlhodobo prenajať časť pozemku regista KN „C“ parc. Č. 224/14, druh 
pozemku ostané plochy, výmera 902 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, 
obec Most pri Bratislave,  vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri  
Bratislave, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti 
pozemku o výmere cca 97,77 m2 pre  vlastníkov bytov v bytovom dome ul. 
Budovateľská 546/102, 900 46 Most pri  Bratislave, Vladimír Humaj, Ľuba 
Lopuová, Michal Blahuta, František Beladič, Jana Macková, Stanislav Hurban. 

 
Dôvod hodný osobitého zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec chce 
prenajať bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve prenájomcov, 
pričom predmet prenájmu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľa ako 
oddychová zóna plná  zelene, ktorú obec chce zachovať. 

 
 OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 2 (JUDr. Jaroslav Dúha,  PaedDr. Jozef 
Trenčan) 

 
K bodu č. 9 Návrh VZN č. 3/2018 o poskytnutí jednorazového príspevku pri 

narodení dieťaťa  
 

Návrh VZN sa predkladá z dôvodu, že VZN č. 5/2016 znevýhodňuje rodičov 
dieťaťa, ktorý uzavreli manželský zväzok – t. j. všetci musia mať trvalý pobyt na 
území obce. Ak jeden z rodičov nemá trvalý pobyt na území obce, tak nemá 
nárok na príspevok pri narodení dieťaťa.  
Rodičia, ktorí žijú ako druh a družka, t. j. nemajú uzavretý manželský zväzok, 
jeden z nich nemá trvalý pobyt na území, druhý má trvalý pobyt na území obce 
a ten požiada o príspevok. Nie je preukázateľné, že naozaj žijú ako druh 
a družka a v podstate je možné brať žiadateľa ako osobu ktorá má dieťa 
v opatrovaní.  
Podobne je to aj v prípade keď má dieťa len jedného z rodičov. Vtedy príspevok 
dostanú. Návrh VZN č. 3/2018 tento problém odstraňuje.  

     
  OZ schvaľuje: 

návrh VZN č. 3/2018 o poskytnutí jednorazového príspevku pri na narodení 
dieťaťa. 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 

 
K bodu č. 10 Plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave k 30. 6. 2018 

 
 

OZ berie na vedomie: 
plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave k 30. júnu. 2018. 
 



 

K bodu č. 11 Návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 4/2018  
 

 
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. 4/2018 na zmenu rozpočtu obce na rok 2018.  

Úprava v príjmovej časti je navrhnutá  na položkách:  

312   Dotácia z BSK                                                                     +    7 000,- €   

Obci bola poskytnutá dotácia z Bratislavskej regionálnej  dotačnej schémy na 
podporu rozvoja vidieka na úhradu časti nákladov projektu Podpora rozvoja 
obce Most pri Bratislave, ktorej účelom je nákup komunálnej techniky a nákup 
nádob na biologicky rozložiteľný odpad. 

Bežné príjmy spolu:                                                                     +     7 000,- €   

 

 322   Dotácia z BSK                                                                    +     5 000,- € 

Dotácia poskytnutá na úhradu časti nákladov projektu Vybudovanie vsakovacích 
prvkov na Športovej  ulici.      

  322   NFP – budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební ZŠ   

       +  133 890,- € 

Obci bol schválený nenávratný finančný príspevok z IROP na projekt Budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce 
Most pri Bratislave. 

Kapitálové príjmy spolu:                                                             +  138 890,- € 

Celkové príjmy sa navyšujú   o                                                      +   145 890,- €  

Celkový rozpočet príjmov sa upraví na                                            3 564 960,- €. 
 

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme zmenu rozpočtu nasledovne: 

Program 3: Interné služby 
630 Geodetické práce, služby, verejné obstarávania                     +   4 000,- € 
navýšenie výdavkov z dôvodu externého manažmentu projektu na odborné 
účebne 
Program 6: Odpadové hospodárstvo 
630  Materiálové výdavky                                                             + 10 000,- €

 na zakúpenie nádob na BIO odpad  
Program 7: Komunikácie 
610  Mzdy                                                                                             + 7 000,- €  
úprava  výdavkov z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov na údržbu miestnych 
komunikácií a verejnej zelene 
620  Poistné do poisťovní                                                                     + 2 450,- €   

         povinné odvody zo mzdy do poisťovní  
Program 11: Prostredie pre život 



 

630  Malá mechanizácia, náradie, náhradné diely                                + 1 000,-€ 
         na zakúpenie kumunálnej techniky  - kosačky  
 

Bežné výdavky spolu:                                                                       + 24 450,- € 
 
Vo výdavkovej časti  kapitálového  rozpočtu sú navrhnuté zmeny  nasledovne:  
Program 5: Bezpečnosť 
713 nákup defibrilátora pre Dobrovoľný hasičský zbor obce            +  2 160,- €   
Program 7: Komunikácie 
713 Dodávka a montáž autobusovej zastávky pri Roľníckom družstve  

  +   3 360-,€ 
717 Rekonštrukcia časti cesty od Nálepkovej po Športovú              -  15 000,- € 

            zníženie výdavkov vzhľadom k nižším skutočným nákladom   
      Program 8: Vzdelávanie 

718  Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ  
           + 143 000,- € 

Program 9: Šport 
717 Vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým trávnikom    + 15 000,- € 
výdavky sú upravené podľa predpokladanej hodnoty zákazky, uvedenej vo 
výzve na predkladanie ponúk  
Program 13. Administratíva  

  711 Informačný systém Digitálna kancelária IIS MIS                     + 3 000,- € 
         na zabezpečenie priamej komunikácie s portálom www.slovensko.sk , správne a
  gendy so schránkami ÚPVS  
 

Kapitálové výdavky spolu:                                                           + 151 520,- € 
         

Celkové výdavky v RO č. 4/2018 odporúčame   navýšiť o         + 175 970,- € 
Celkový rozpočet  výdavkov sa upraví na  3 495 190,- €.  

 
Po rozpočtovom opatrení č. 4/2018 je rozpočet ako celok prebytkový vo výške 
69 770,- €. 

 
 
OZ schvaľuje: 
návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 4/2018 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0  

 
K bodu č. 12 DJ engineering s. r. o. – Žiadosť o stanovisko k dočasnému 
využitiu pozemku  

 
Spoločnosť DJ engineering s. r. o. , Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 
47 924 799 požiadala dňa 18. 7. 2018 o stanovisko k dočasnému využitiu 
pozemku registra KN „C“ parc. č. 2409/1, druh pozemku orná pôda, výmera 
157 462 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 
vedený na LV č. 1288, vo vlastníctve spoločnosti ATRAM SK s. r. o., Nerudova 
8, 821 04 Bratislava, IČO 35 748 362. 
Plán využívania pozemku – ložiska nevyhradeného nerastu – štrkopieskov.  



 

Pozemok je v rámci územného plánu obce Most pri Bratislave určený na 
poľnohospodársku výrobu.  
Slovenská republika zastúpená ministrom dopravy a výstavby SR Arpádom 
Érsekom a nájomnca Zero Bypass Limited, a. s.  organizačná zložka, 
Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO 50 110 276 a koncesionár D4R7 
Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO 50 245 350 na 
jednej strane a ATRAM SK s. r. o., Nerudova 8, 821 04 Bratislava, IČO 
35 748 362 na druhej strane podpísali zmluvu o nájme pozemku.  
Na uvedenom pozemku prebieha nepovolená ťažba štrku pre stavbu Diaľncia 
D4R7. 
Starosta obce podal podnet na políciu, na Okresný úrad Senec – Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Odbor pozemkový a lesný. 
Stavebný úrad vykonal dňa 16. 7. 2018 štátny stavebný dohľad. 
Napriek výzve na okamžité zastavenie všetkých stavebných prác sa na 
uvedenom pozemku naďalej ťaží štrk.  
Na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu prebieha správne konanie 
vo veci uloženia nápravných opatrení. 

 
OZ neschvaľuje: 
žiadosť spoločnosti DJ engineering s. r. o. , Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, 
IČO: 47 924 799 o  dočasné využitie časti pozemku 40 950 m2 registra KN „C“ 
parc. č. 2409/1,  druh pozemku orná pôda, výmera 157 462 m2, katastrálne 
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 1288, vo 
vlastníctve spoločnosti ATRAM SK  s. r. o., Nerudova 8, 821 04 Bratislava, 
IČO 35 748 362. 
Plán využitia pozemku – ložiska nevyhradeného nerastu – ťažba štrkopieskov pre 
účely výstavby obchvatu Bratislavy Diaľnice D4 a Rýchlostnej cesty R7. 

 
OZ hlasovalo: za 4, proti 2 (Jozef Trenčan, Jaroslav Dúha), zdržalo sa 2 (Peter 
Zuberec, Katarína Rentková) 

 
 

K bodu č. 13 Návrh na zmenu názvu Základnej školy 
 

Základná škola v obci má názov „Základná škola“. Navrhujem  nový názov 
„Základná škola M. R. Štefánika“ t. j. po najslávnejšom príslušníkovi  
slovenského národa, ktorý  zahynul dňa 4. 5. 1919 v našej obci, resp. v katastri 
našej obce.  

 
Jednou z podmienok je aj súhlas priameho rodinného potomka s použitím mena 
M. R. Štefánika. 
Obci tento súhlas udelila dňa 12. 6. 2018 praneter M. R. Štefánika, pani Tamara 
Dudášová, Barina 5, 84 103 Bratislava – Lamač.  

 
OZ schvaľuje: 
zmenu názvu základnej školy v obci Most pri Bratislave zo „Základná “ na  
„Základná škola M. R. Štefánika“.   

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



 

 
K bodu č. 14 Návrh na zmenu člena Rady základnej školy   

 
Za Materskú školu je členkou Rady Základnej školy pani Anna Beňková.  
Tým že Materská škola Most pri Bratislave získala od 1. 1. 2018 právnu 
subjektivitu pani Beňková nemôže byť členkou Rady Základnej školy. Z tohto 
dôvodu je potrebné ju odvolať a navrhnúť a zvoliť nového člena. 
 
OZ schvaľuje: 
odvolanie členky Rady základnej školy v Moste pri Bratislave Anny Beňkovej. 

 
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 1 (Jozef Trenčan) 
 
Za nového člena rady Základnej školy Marek Rendek navrhol Mgr. Katarínu 
Rentkovú PhD. 
 
OZ schvaľuje: 
návrh na vymenovanie Mgr. Kataríny Rentkovej, PhD. za člena Rady základnej 
školy v Moste pri Bratislave.  
 
OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 2 (Katarína Rentková, Jozef Trenčan) 
 

K bodu č. 15 Návrh na utvorenie volebného obvodu   
 

V súvislosti s Voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, ktoré sa 
uskutočnia 10. 11. 2018 je navrhnuté utvorenie jedného volebného obvodu. 

 
OZ určuje: 
v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. 
novembra 2018  jeden volebný obvod.  

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

 
K bodu č. 16 Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 

projekt „Zberný dvor v obci Most pri Bratislave“  
 

Ministerstvom životného prostredia bola vyhlásená 33. výzva zameraná na 
triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravú zmesového 
komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov v ostatných regiónoch. 
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33 
Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa v %: 5 
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31. august 2018 
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. 
Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 6 mil. EUR. 

 
K tomu aby bolo možné podať žiadosť je potrebné schváliť nasledovné 
uznesenia obecného zastupiteľstva:  

  
Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave schvaľuje: 



 

 
1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom 
realizácie projektu s názvom: „Zberný dvor v obci Most pri Bratislave“ 
realizovaného v rámci 33. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s 
kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 
 
OZ schvaľuje: 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom 
realizácie projektu s názvom: „Zberný dvor v obci Most pri Bratislave“ 
realizovaného v rámci 33. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s 
kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33. 

 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 
2) výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, výška spolufinancovania predstavuje sumu 
doplniť presnú sumu ( 5%) podľa celkového rozpočtu projektu 

 
OZ schvaľuje: 
výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených  
výdavkov projektu, výška spolufinancovania predstavuje sumu  19 289,79 €, t. j.  
5% z celkového  rozpočtu projektu  385 795,70 €. 
 
OZ hlasovalo: za 8,  proti 0, zdržalo sa 0 
 

K bodu č. 17 Kanalizácia M & M spol. s r. o. – Žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy  

   
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. 

 
Uznesením OZ zo dňa 14. 12. 2017 bol prenájom schválený. 

 
Spoločnosť žiada a predĺženie nájmu do 30. 9 2021.  

 
OZ schvaľuje: 
žiadosť  spoločnosti Kanalizácia M&M s. r. o., Bratislavská  96, 900 46 Most pri 
Bratislave, IČO 35 776 498 o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 23. 4. 2018 do 
30. 9. 2021 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. 

 
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 
území Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave. 



 

 
Výška nájomného: 25,- €/m2/rok, t. j. za 25,55 m2 suma za 1 rok 638,75, doba 
prenájmu: do 30. 9. 2021. 

 
Súhlas s predĺžením nájomnej zmluvy je podmienený zmenou sídla spoločnosti  
z Bratislavská  96/98, 900 46 Most pri Bratislave,  na 29. augusta 367/49, 900 46 
Most pri  Bratislave.   

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

 
K bodu č. 18 Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutia OZ na WEB stránke obce Most 

pri Bratislave do programu rokovania OZ. 
 

V zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 
platnom znení (ďalej len „Zákon o slobode informácií"), na základe ktorého sú 
obce podľa § 5 ods. 81 povinné zverejňovať zápisnice, a to buď na svojich 
úradných tabuliach alebo na internetových stránkach, ak ich majú 
zriadené, neustanovuje pre obce lehotu dokedy sa majú takéto zápisnice 
zverejniť, tak ako je tomu napr. pri vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a 
prác, ktorú je obec ako povinná osoba povinná zverejniť do desiatich 
pracovných dní odo dňa vyhotovenia danej objednávky (to neplatí, ak 
objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 
podľa Občianskeho zákona) je obec povinná zverejňovať zápisnice zo zasadnutí 
OZ na svojej web stránke. 

  
OZ berie na vedomie: 
informáciu o zverejňovaní zápisníc z rokovania OZ na WEB obce Most pri 
Bratislave. 
 

K bodu č. 19 „Ing. Ján Mieres – Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov vo vlastníc-  
                         tve obce“  
 
                        Ing. Ján Mieres podal dňa 13. 8. 2018 žiadosť o odkúpenie časti nasle-               
                        dovnýchpozemkov: 
 
1. parc. č. 842/6, druh pozemku – orná pôda, výmera 1 514 m2, katastrálne územie 

Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV  č. 611, 
2. parc. č. 842/5, druh pozemku – záhrady, výmera 188 m2, katastrálne územie Most 

pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV  č. 611, 
3. parc. č. 842/4, druh pozemku – záhrady, výmera 768 m2, katastrálne územie Most 

pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV  č. 611 
 
Predmetné pozemky susedia s jeho záhradou a zámerom je vyrovnať hranicu medzi 
pozemkami.  
 
           OZ berie na vedomie: 
            Žiadosť Ing. Jána Mieresa o odkúpenie časti nasledovných pozemkov: 
 
1. parc. č. 842/6, druh pozemku – orná pôda, výmera 1 514 m2, katastrálne územie 

Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV  č. 611, 



 

2. parc. č. 842/5, druh pozemku – záhrady, výmera 188 m2, katastrálne územie Most 
pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV  č. 611, 

3. parc. č. 842/4, druh pozemku – záhrady, výmera 768 m2, katastrálne územie Most 
pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV  č. 611. 

      
            odporúča: 
            starostovi obce dať vypracovať geometrikcký plán a následne znalecký posudok.    

 
 
 
K bodu č. 20 „Informácia o začatí rekonštrukcie tanečnej sály do programu   
                        rokovania OZ 

 
                        V súčasnosti obec čaká na predloženie  cenovej  ponuky na kazetový strop   
                        vrátane osvetlenia a ponuky na elektricky otvárateľné okná a bočný vchod.   
                        Následne  sa bude pokračovať s vybúraním schodov a priestoru vedľa schodov,   
                        osadením nových dverí, výmenou podlahy, obkladu stien, výmenou koberca na   
                        pódiu, vymaľovaním a inštaláciou nových opôn. 
                        V rámci rekonštrukcie tanečnej sály  sa vybuduje Informačné centrum, kde  
                        by pracovník počas prevádzkových hodín podával záujemcom rôzne informácie   
                       ohľadne obce a diania v obci, + by zabezpečoval aktualizáciu web stránky obce –  
                       oznamy na stránku, hlásenia rozhlasu na stránku a pod.  
                       Mimo prevádzkových hodín by bol k dispozícii informačný automat, v ktorom   
                        by sa dali veľmi jednoducho vyhľadávať všetky možné údaje o obci.  

 
 

 
K bodu č. 21 Rôzne 

 
     

K bodu č. 22 Diskusia    
 
   

K bodu č. 23 Záver   
 

 
 
 

        Ing. František Mastný 
                             starosta obce 

 
 

 Overovatelia zápisnice:  p. René Záhorský 
           Mgr. Katarína Rentková PhD. 
 
 Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 
 
 

 


