
 

Z á p i s n i c a 
 
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 5/2018 

konaného dňa 06. septembra 2018 
 
Prítomní:    Marek Rendek, Jozef Máté, Róbert Pfundtner, JUDr. Jaroslav Dúha, 

Ing. Peter Zuberec, René Záhorský,  Radoslav Ragan 
 
Ospravedlnení: PaedDr. Jozef Trenčan, Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
 
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. Radoslav Ragan 
                 JUDr. Jaroslav Dúha 
 

 OZ schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení  p. Radoslav Ragan, JUDr. 
Jaroslav Dúha. 
 
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0   

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

OZ volí návrhovú komisiu v zložení Ing. Peter Zuberec, p. René Záhorský. 
 
OZ hlasovalo: za 7 proti 0, zdržalo sa 0   
 
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 7 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 7, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 



 

Starosta obce navrhol doplniť rokovanie OZ: 
bod č. 7 – DJ engineering s. r. o. – Žiadosť o prehodnotenie stanoviska 
k dočasnému využitiu pozemku  
 
OZ schvaľuje: 
doplnenie bodu č. 7 - DJ engineering s. r. o. – Žiadosť o prehodnotenie 
stanoviska k dočasnému využitiu pozemku. 
 
OZ hlasovalo: za 6, proti 1 (JUDr. Jaroslav Dúha), zdržalo sa 0 

 
K bodu č. 5 Kontrola uznesení OZ zo dňa  16. augusta 2018  

 
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa 
16. augusta 2018.  
 
OZ berie na vedomie: 
kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa 16. 
augusta 2018. 

 
K bodu č. 6 Návrh výšky spolufinancovania projektu „Zberný dvor v obci Most 

pri Bratislave“ 
 

Na OZ konanom 16. 8. 2018 boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Uznesenie č. 81/4/2018  
Obecné zastupiteľstvo: 

 
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. 

  
Uznesenie č. 82/4/2018  
Obecné zastupiteľstvo: 

 
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 €. 

 
Žiadosť o NFP bola podaná 31. 8. 2018.  Do žiadosti bolo nutné priložiť 
uznesenie OZ o schválení spolufinancovania  5 % z vysúťaženej ceny v zmysle  
uskutočneného verejného obstarávania. My však máme uznesenie so sumou 
z predpokladanej hodnoty v zmysle rozpočtu (stavebné práce) + z prieskumu 
trhu (technológia). 
Budeme vyzvaní aby sme predložili  uznesenie o spolufinancovaní vo výške 5 % 
z vysúťaženej ceny. 



 

Celkové náklady na zberný dvor – 346 275,18 €, 5 % podiel obce – 17 313,76 €. 
Máme už ukončené verejné obstarávanie na stavebné práce a traktor + 
príslušenstvo. Na vaňové kontajnery použijeme cenu z prieskumu trhu. 

 
OZ schvaľuje: 
výšku spolufinancovania projektu  s názvom: „Zberný dvor v obci Most pri 
Bratislave“ zo strany žiadateľa z celkových oprávnených  výdavkov projektu, 
výška spolufinancovania predstavuje sumu 17 313,76 €, t. j. 5% z celkového 
rozpočtu projektu 346 275,18 €. 
 
OZ hlasovalo: za 7 proti 0, zdržalo sa 0 
 

K bodu č. 7 DJ engineering s. r. o. – Žiadosť o prehodnotenie stanoviska 
k dočasnému využitiu pozemku     

 
Na rokovaní OZ dňa 16. 8. 2018 bolo prijaté nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 76/4/2018  
Obecné zastupiteľstvo: 

 
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.  

 
Spoločnosť DJ engineering s. r. o. , Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná, IČO 
47 924 799 požiadala dňa 4. 9. 2018 o prehodnotenie záväzného stanoviska 
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. 
 
OZ schvaľuje: 

            žiadosť spoločnosti DJ engineering s. r. o. , Krajná 23, 900 42 Dunajská Lužná,   
            IČO: 47 924 799 o  dočasné využitie pozemku par. č. 2409/20, druh pozemku  
            ostatné plochy, výmera 49 522 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec  
            Most pri Bratislave, ktorý bol odčlenený od pôvodného 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  
            v zmysle geometrického plánu vypracovaného spoločnosťou K – GEO s. r. o.,  
            Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava, IČO 36 842 494, vo vlastníctve spoloč- 
            nosti 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 5, proti 1 (JUDr.  Jaroslav Dúha), zdržalo sa 1 (Peter Zuberec) 
 
OZ poveruje starostu obce: 
rokovať o podmienkach zmluvy medzi obcou Most pri Bratislave 
a spoločnosťou D4R7 Construction s. r. o. v ktorej budú zapracované 
podmienky: 
1. obec určí stavebný dozor na vykonávanie pravidelných kontrol navážanej 

zeminy. Náklady na stavebný dozor budú fakturované spoločnosti D4R7 
Construction s. r. o., 

2. minimálne raz do mesiaca budú odoberané vzorky navážanej zeminy pričom 
náklady na rozbor budú fakturované spoločnosti D4R7 Construction s. r. o. . 

 
OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 1 (JUDr.  Jaroslav Dúha) 
 

K bodu č. 8 Rôzne 
     
Starosta obce informoval poslancov: 
1. o vydaní banského povolenia na ťažbu štrku pre spoločnosť TRELLING 

spol. s r. o., Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín, IČO 31 441 114, 
2. o výpovedi nájomnej zmluvy na priestory detskej ambulancie zo strany 

detskej lekárky MUDr. Špalekovej k 1. 10. 2018. 
  

K bodu č. 9 Diskusia    
 
 K bodu č. 10 Záver   
 

 
 
 

        Ing. František Mastný 
                             starosta obce 

 
 
 

 Overovatelia zápisnice:  p. Radoslav Ragan 
           JUDr. Jaroslav Dúha 
 
  
 
Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 
 
 
 
 

 


