
 Z á p i s n i c a

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 7/2018
konaného dňa 29. novembra 2018

Prítomní:   Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec, Radoslav Ragan,
Mgr.  Katarína Rentková, PhD., Viliam Čulman, Milan Kohút,  Mgr.
Michaela  Šípošova,  Bc.  Roman Kovačik,  Mgr.  Ludmila  Trsťanová,
BSBA Marek Luciak

Ospravedlnení: 

Program:   viď. Pozvánka a doplnenie počas rokovania OZ

K bodu č. 1   Úvodné náležitosti 

a) Otvorenie

Zasadanie  otvoril  a viedol  starosta  obce  Ing.  František  Mastný,  ktorý
prítomných  poslancov  ako  aj  hostí  privítal  na  dnešnom  zasadnutí  obecného
zastupiteľstva. 

b) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľa starosta obce určil: Ing. Mareka Rendeka

Za overovateľov zápisnice starosta obce určil: Bc. Peter Kovačik
    Ing. Peter Zuberec

c) Oznámenie  výsledkov  volieb  starostu,  volieb  do  obecného  zastupiteľstva  a
odovzdanie osvedčení

Katarína  Dimoulatos  predniesla  informáciu  o výsledku  volieb  starostu  ako aj
poslancov obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave.

OZ berie na vedomie:
výsledky voľby starostu obce Most pri Bratislave.

OZ berie na vedomie:
výsledky volieb do obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave.

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Most pri Bratislave

Starosta obce zložil predpísaný sľub:
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky,
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ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri
výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a
svedomia.

OZ konštatuje,že:
novozvolený  starosta  obce  Ing.  František  Mastný  zložil  zákonom predpísaný
sľub starostu obce.

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupitelstva obce Most pri
Bratislave

Poslanci OZ zložili  predpísaný sľub:
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať  záujmy  obce,  dodržiavať  Ústavu  Slovenskej  republiky,  ústavné
zákony,  zákony  a  ostatné  všeobecne  záväzné  právne  predpisy,  a  pri  výkone
svojej  funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia.".

OZ konštatuje,že:
Zvolení  poslanci  obecného  zastupiteľstva  obce  Most  pri  Bratislave   zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
- Viliam Čulman
- Milan Kohút
- Bc. Peter Kovačik

            - BSBA Marek Luciak
            - Jozef Máté
            - Radoslav Ragan
            - Ing. Marek Rendek
            - Mgr. Katarína Rentková, PhD.
            - Mgr. Michaela Šípošová
            - Mgr. Ľudmila Trsťanová
            - Ing. Peter Zuberec

f) Vystúpenie starostu obce Most pri Bratislave

Starosta obce vystúpil s príhovorom k poslancom OZ.

Z berie na vedomie:
vystúpenie novozvoleného starostu obce Most pri Bratislave.

K bodu č. 2. Schválenie programu rokovania OZ
 
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov a zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné.

OZ schvaľuje:
program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,
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                 Ing. Peter Zuberec navrhol na základe metodického usmernenia MV SR presu-
                 núť bod. č. 4 Informácia o poverení  zástupcu starostu obce Most pri Bratislave
                 na koniec programu t. j. na bod č. 8 t. j., aby program OZ rešpektoval metodické
                 usmernenie MV SR.

 

OZ schvaľuje:
Presunutie bodu č. 4 na bod č. 8 rokovania OZ

OZ hlasovalo: za 8 Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Mgr. Rentková,
PhD, Mgr. Trsťanová, Mgr. Šípošová, Ing. Zuberec,  proti 0, zdržalo sa 3 Ing.
Rendek, Máté, Ragan

K bodu č. 3 Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Katarínu Rentkovu, PhD.
  Mgr. Ľudmila Trsťanová

OZ volí návrhovú komisiu v zložení Mgr. Katarína Rentková, PhD.,  Mgr.
Ľudmila Trsťanová.

OZ hlasovalo: za 11 proti 0, zdržalo sa 0  

                        Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

K bodu č. 4 Poverenie  poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť rokovania obecného zastupiteľstva Most pri Bratislave

Starosta  obce  navrhol  poveriť  poslankyňu  Mgr.  Katarínu  Rentkovú,  PhD.
zvolávaním  a  vedením  rokovaní   obecného   zastupiteľstva  obce  Most  pri
Bratislave v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,  ods. 3  tretia  veta, ods. 5
piata  veta a ods. 6 tretia veta  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

OZ poveruje:
poslankyňu  Mgr.  Katarínu  Rentkovú,  PhD.  zvolávaním  a  vedením  rokovaní
obecného  zastupiteľstva obce Most pri Bratislave v prípadoch podľa § 12 ods. 2
prvá veta,  ods.  3  tretia  veta,  ods.  5  piata  veta  a  ods.  6 tretia  veta  zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

            OZ hlasovalo: za 10 Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan,
            Ing. Rendek, Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec, proti 0, zdržalo sa 1
            Mgr. Rentková, PhD. 
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K bodu č. 5 Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  paragraf 14,  odsek 1
obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. 
V zmysle paragrafu 14,  odsek 2 vyššie uvedeného zákona počet členov obecnej
rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada
na  zastúpenie  politických  strán,  politických  hnutí  a  nezávislých  poslancov  v
obecnom zastupiteľstve.

Počet poslancov 11 / 3 = 3,66, t. j. zaokrúhlene 4

 Návrh na zriadenie obecnej rady:

1. Ing. Marek Rendek – nezávislý kandidát, 
2. Milan Kohút – Kresťanskodemokratické hnutie,
3. Mgr. Katarína Rentková, PhD. – Progresívne Slovensko,
4. Ing. Peter Zuberec – Sloboda a Solidarita,  Obyčajní ľudia nezávislé 

osobnosti

                 Ing. Peter Zuberec upozornil starostu obce, že jeho predkladaný návrh na 
                 zvolenie 4 členov obecnej rady je protizákonný, nakoľko 4 členovia obecnej  
                 rady predstavujú viac ako tretinu celkového počtu poslancov OZ, čo zákon  
                 nepripúšťa, § 14 bod 2.

           Ing. Peter Zuberec navrhol upraviť počet členov obecnej rady na 3 členov,  
           pričom aj odporúčanie kotrolórky bolo  3 členovia.
          Ing. Peter Zuberec následne navrhol, aby pri starostovom návrhu sa poslanci  
          zdržali hlasovania alebo hlasovali proti nemu.

OZ nezriaďuje:
Obecnú radu v počte členov 4.

OZ hlasovalo: za 1 Ragan, proti 5 Ing. Zuberec, Kohút, Čulman, Mgr. Šipošová,
Mgr. Trsťanová, zdržalo sa 5 BSBA Luciak, Bc. Kováčik, Máté, Ing. Rendek,
Mgr. Rentková, PhD. 

O pôvodne  predloženom  návrhu  na  členov  obecnej  rady Milan  Kohút  –
Kresťanskodemokratické hnutie, Mgr. Katarína Rentková, PhD. – Progresívne
Slovensko, Ing. Peter Zuberec – Sloboda a Solidarita,  Obyčajní ľudia nezávislé
osobnosti sa nehlasovalo. 

OZ zriaďuje:
Obecnú radu v počte členov 3.

OZ hlasovalo: za 9 Čulman,  Kohút,  BSBA Luciak,  Máté,  Ing.  Rendek, Mgr.
Rentková, PhD., Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,  proti 1 Ragan,
zdržalo sa 1 Bc. Kovačik
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Následne bola vyhlásená prestávka v rokovaní obecného zastupiteľstva počas 
            ktorej boli oslovení traja právnici, ktorí sa vyjadrili, že zástupca starostu je  
           členom obecnej rady a obecné zastupiteľstvo volí zvyšných členov obecnej rady. 

Viliam  Čulman  navrhol  za  členov  Obecnej  rady  Ing.  Petra  Zuberca,  Mgr.
Katarínu Rentkovú, PhD., Mgr. Michaelu Šipošovú

OZ volí:
Za člena obecnej  rady Ing.  Petra   Zuberca – Sloboda a Solidarita,   Obyčajní
ľudia nezávislé osobnosti.

OZ hlasovalo: za 7 Čulman, BSBA Luciak, Kovačik, Kohút, Ing. Zuberec, Mgr.
Trsťanová, Mgr. Šípošová,  proti 0, zdržalo sa 4 Ragan, Máté, Ing. Rendek, Mgr.
Rentková, PhD.

OZ volí:
za členku obecnej rady Mgr. Michaelu Šipošovú.

OZ hlasovalo: za 7, proti 0,  zdržalo sa 4 Ing. Rendek,  Kovačik, Ragan, Mgr.
Rentková, PhD.

Nakoľko zástupca starostu je v zmysle zákona  členom obecnej rady o ďalšom
návrhu p. Čulmana - Mgr. Katarína Rentková, PhD. sa nehlasovalo.

Ing.  Peter  Zuberec  nesúhlasí  s takto  zvolenou obecnou radou nakoľko nie  je
podľa  jeho  mienky  v súlade  s  §  14  ods.  1  zákona  369/1990  Zb.   zákon
o obecnom zriadení a starosta navyše nedal hlasovať o celom návrhu poslanca p.
Viliama Čulmana na 3 členov obecnej rady. 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. podala námietku, že ako zástupkyňa politického
hnutia, Progresívne Slovensko, ktoré získalo vo voľbách druhý najvyšší počet
hlasov zvolených poslancov,  nie je v zmysle zákona č.  369/1990 Zb. Zákona
Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, konkrétne §14, členkou obecnej
rady, pričom v zákone sa uvádza (2) „Počet členov obecnej rady tvorí najviac
tretinu  počtu  poslancov.  V  zložení  obecnej  rady  sa  prihliada  na  zastúpenie
politických  strán,  politických  hnutí  a  nezávislých  poslancov  v  obecnom
zastupiteľstve.“ Aktuálne je obecná rada zložená z 2 nezávislých poslancov a 1
poslanca, ktorý kandidoval za koalíciu strán. 

Starosta  obce  opätovne  upozornil  na  skutočnosť,  že  v zmysle  §13  b  ods.  2
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov je
zástupca starostu členom obecnej rady.

K bodu č. 6 Návrh na zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov
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KOMISIA  PRE  PODNIKANIE,  ROZPOČET,  FINANCIE,  NAKLADANIE  S  MAJETKOM
A EUROFONDY

OZ zriaďuje:
Komisiu pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a eurofondy

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

OZ určuje:
Náplň práce komisie
 vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu obce, vrátane jej príspev-

kových a rozpočtových organizácií, podieľa sa na kontrole jeho čerpania;
 vyjadruje sa k návrhu zmien a k úpravám rozpočtu obce vrátane prís-

pevkových a rozpočtových organizácií (ďalej len rozpočtu obce) v  prísluš-
nom roku;

 zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce Most pri Brati-
slave,

 zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
obce, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním,

 vypracováva  stanoviská  k návrhom  na zavedenie  alebo  zrušenie
miestnych daní alebo miestnych poplatkov, 

 vyjadruje sa k zakladaniu, zriadeniu, zrušovaniu rozpočtových, prís-
pevkových organizácií obce a jednotlivých právnických osôb,

 vyjadruje sa k návrhu na zriadenie a zrušenie účelových fondov,
 zaujíma stanoviská pred rozhodnutím o prijatí úveru alebo pôžičky,
 prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ , ktoré sa týka-

jú nakladania s nehnuteľným majetkom obce,
 vyjadruje sa k návrhom na odpredaj, prenájom, výpožičku a k inému

nakladaniu s nehnuteľným majetkom obce,
 vyjadruje sa k návrhom všetkých VZN obce Most pri Bratislave v

oblasti svojej pôsobnosti a kontroluje ich dodržiavanie v rámci svojej pôsob-
nosti,

 prerokováva návrhy majetkových účastí na podnikaní iných právnic-
kých a fyzických osôb,

 vyjadruje sa k návrhom na aukčný predaj podľa osobitných predpi-
sov,

 vyjadruje sa ku koncepčným návrhom rozvoja obchodu, spolupracuje
a dáva podnety SIO,

 navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú čin-
nosť v obci,

 posudzuje  návrhy a poskytuje  súčinnosť  pri  tvorbe a hodnotení  fi-
nančných dopadov návrhov územného plánu, investícií,  rozvojového prog-
ramu a verejných súťaží v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,

 posudzuje návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti
svojej pôsobnosti a predkladá svoje stanoviská OZ,

 vypracúva stanoviská k problémom, o ktoré ju požiada starosta obce,
OZ alebo občania v rámci svojej pôsobnosti,
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 v potrebnom rozsahu, v rámci svojej pôsobnosti, spolupracuje s os-
tatnými komisiami OZ.

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

Návrh  na  predsedu  a členov  komisie  v nadväznosti  na  dôvodovú  správu
k uvedenému bodu:
Ing. Marek Rendek – predseda komisie, Jana Cingelová – člen komisie

Ing. Peter Zuberec navrhol za predsedníčku Komisie pre podnikanie, rozpočet,
financie, nakladanie s majetkom a eurofondy Mgr. Michaelu Šipošovú.

OZ neschvaľuje:
Ing. Mareka Rendeka za predsedu  Komisie pre podnikanie, rozpočet, financie,
nakladanie s majetkom a eurofondy

OZ  hlasovalo:  za  5  Ing.  Rendek,  Mgr.  Rentková,  PhD.,  Ragan,  Máté,  Bc
Kovačik, proti 5 Mgr. Trstanová, Čulman, BSBA Luciak, Ing. Zuberec, Kohút,
zdržalo sa 1 Mgr. Šipošová

OZ schvaľuje:
Mgr.  Michaelu  Šípošovú za  predsedníčku  Komisie  pre  podnikanie,  rozpočet,
financie, nakladanie s majetkom a eurofondy

OZ hlasovalo:  za  6  Mgr.  Trsťanová,  Čulman,  BSBA  Luciak,  Ing.  Zuberec,
Kohút, Mgr. Šipošová, proti  0, zdržalo sa 5 Ing. Rendek, Máte, Ragan, Mgr.
Rentková, PhD.,  Bc. Kováčik

OZ schvaľuje:
Janu  Cingelovú  za  členku  Komisie  pre  podnikanie,  rozpočet,  financie,
nakladanie s majetkom a eurofondy

OZ hlasovalo: za 11 proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

KOMISIA PRE VÝSTAVBU, DOPRAVU A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

OZ zriaďuje:
Komisiu pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

OZ určuje:
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Náplň práce komisie 
 prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré sa týkajú staveb-

ného rozvoja obce, dopravy a územného plánovania,
 spracúva  a predkladá  stanoviská  ku  koncepciám  rozvoja  obce,  k návrhom

záväzných stanovísk k investičným zámerom na území obce;
 spracúva  a predkladá  stanoviská  k návrhom organizácie  dopravy  na území

obce;
 predkladá stanoviská k návrhom na zmeny a doplnky územného plánu, k ná-

vrhom územného  plánu  zón  obce,  k zabezpečovaným územno-plánovacím
podkladom;

 prerokúva  investičné  zámery  obce,   podieľa  sa  na  tvorbe  VZN v  oblasti
stavebného rozvoja obce a dopravy,

 predkladá  stanoviská  k návrhom organizácie  statickej  dopravy,  k návrhom
závažnejších  dopravných  úprav,  dopravného  značenia  a k  vyhradeniu  par-
kovacích miest na území obce;

 vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, k jej stavebným zámerom a odporúča
OZ prioritné projekty;

 vyjadruje sa k spôsobu realizácie výstavby, údržby a správy miestnych komu-
nikácií,  verejných priestranstiev a správy nehnuteľností,  ktoré sú v majetku
obce;

 vyjadruje  sa  osobitne  k VZN týkajúcich  sa územno-plánovacej  a stavebnej
činnosti  obce,  ako  aj  k záležitostiam  ochrany  kultúrnych  pamiatok  v obci
a kontroluje  spôsob  realizácie  uznesení  zastupiteľstva  a dodržiavanie  VZN
v pôsobnosti komisie;

 vyjadruje  sa k územno-plánovacej,  resp.  aj  k stavebnej dokumentácii  iných
subjektov v prípadoch, keď je obec Most pri Bratislave  účastníkom konania;

 v  potrebnom rozsahu,  v rámci  svojej  pôsobnosti,  spolupracuje  s ostatnými
komisiami OZ;

 vyjadruje sa k sťažnostiam, týkajúcich sa stavebného rozvoja obce, naklada-
nia s nehnuteľným majetkom obce a dopravy;

 spracúva  a predkladá  stanoviská  k návrhom  na riešenie  bytovej  výstavby
obce;

 je  poradným orgánom obecného  zastupiteľstva,  ktorý  plní  úlohy  v oblasti
označovania ulíc a iných verejných priestranstiev.

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

Návrh  na  predsedu  a členov  komisie  v nadväznosti  na  dôvodovú  správu
k uvedenému bodu:
Radoslav Ragan – predseda komisie,  Iveta Kvasnicová – člen komisie

Mgr.  Michaela  Šipošová navrhla  za  predsedu komisie  komisie  pre  výstavbu,
dopravu a územné plánovanie Viliama Čulmana,

OZ neschvaľuje:
Radoslava  Ragana  za  predsedu  komisie  pre  výstavbu,  dopravu  a územné
plánovanie. 
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OZ hlasovalo: za 5 Čulman, Ing. Rendek, Máté, Ragan, Mgr. Rentková, PhD.,
proti  5  BSBA Luciak,  Mgr.  Šipošová Mgr.  Trsťanová,  Kohút,  Ing.  Zuberec,
zdržalo sa 1 Bc. Kovačik

OZ schvaľuje:
Viliama  Čulmana  za  predsedu  komisie  pre  výstavbu,  dopravu  a územné
plánovanie. 

OZ hlasovalo:  za  7  -  Čulman,  BSBA Luciak,  Kohút,  Mgr.  Trsťanová,  Mgr.
Šípošová,  Ing. Zuberec, Kovačik, proti 1 Mgr. Rentková, PhD., zdržalo sa 3 Ing.
Rendek, Máté, Ragan

OZ schvaľuje:
Ivetu  Kvasnicovú  -  odborník  z radov  obyvateľov,  za  členku  komisie  pre
výstavbu, dopravu a územné plánovanie. 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

KOMISIA  PRE  SOCIÁLNE.  VECI,  ZDRAVOTNÍCTVO
A OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

OZ zriaďuje:
Komisiu pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

OZ určuje:
Náplň práce komisie:
 monitoruje sociálnu oblasť v obci,
 zaoberá sa a rieši sociálnu a zdravotnícku problematiku občanov obce,
 navrhuje a predkladá stanoviská k návrhom koncepcie rozvoja obce (investič-

né zámery) v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a opatro-
vateľskej služby na území obce,

 vo svojej práci spolupracuje so záujmovými združeniami obyvateľov obce,
organizáciami, klubmi a nadáciami orientujúcimi sa na zdravotnícku, sociál-
nu a charitatívnu činnosť,

 vyjadruje sa k finančnej a vecnej výpomoci pre rodiny s deťmi, dôchodcov,
zdravotne  postihnutým občanom na  základe  žiadosti,  odporúča  a navrhuje
opatrenia,

 vykonáva návštevy v domácnostiach pre zistenie skutočného stavu v oblasti
svojej pôsobnosti,
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 pripravuje stanoviská k materiálom predkladaným do orgánov obecného za-
stupiteľstva v záležitostiach svojej pôsobnosti,

 predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti,
 v  potrebnom rozsahu,  v rámci  svojej  pôsobnosti,  spolupracuje  s ostatnými

komisiami OZ,
 plní aj ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami OZ.

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

Návrh  na  predsedu  a členov  komisie  v nadväznosti  na  dôvodovú  správu
k uvedenému bodu:
Mgr. Ľudmila Trsťanová – predseda komisie, Jana Cingelová – člen komisie

OZ schvaľuje:
Mgr.  Ľudmilu  Trsťanovú  za  predsedníčku  Komisie  pre  sociálne  veci,
zdravotníctvo a opatrovateľskú službu

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
           Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
           Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

OZ schvaľuje:
Janu Cingelovú - odborník z radov obyvateľov za členku  Komisie pre sociálne
veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

KOMISIA  PRE  ŠKOLSTVO,  KULTÚRU,  MLÁDEŽ,  SENIOROV
A ŠPORT

OZ zriaďuje:
Komisiu pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

OZ určuje:
Náplň práce komisie
 spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na úze-

mí obce k pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti
školstva a kultúry ku všetkým dôležitým aktivitám a zámerom obce v oblasti
práce s mládežou a športu;
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 spracúva a predkladá stanoviská k finančným príspevkom poskytovaných ob-
cou na výchovno-vzdelávacie školské, kultúrne aktivity a k návrhom investič-
ných zámerov na podporu rozvoja mládeže a športu;

 kontroluje tvorbu a náplň kroniky,
 spracúva a predkladá stanoviská k návrhom rozvoja školstva a kultúry na úze-

mí obce, k pamiatkovej starostlivosti, k návrhom investičných akcií v oblasti
školstva a kultúry mládeže a športu;

 vo svojej práci spolupracuje so školskými radami, s klubmi a s organizáciami,
 predkladá OZ podnety a návrhy na riešenie problémov vo svojej pôsobnosti –

školstvo, kultúra, mládež a šport;
 plní ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami obecného zastupiteľstva.
 spracúva a predkladá stanoviská k projektom a aktivitám podporujúcich zapo-

jenie  mládeže  do života  a rozvoja  obce,  na prevenciu  drogových  závislostí
a pod..

 orientuje svoju činnosť najmä na kultúrne zariadenia, športové kluby a ob-
dobné organizácie z oblasti športu,  občianske združenia a obdobné organizá-
cie so zameraním na deti a mládež, seniorov, spoločenské a vzdelávacie za-
riadenia obce,  ktoré pôsobia na území obce Most pri Bratislave;

 vyjadruje sa k návrhom prípravy kultúrnych, športových a edukačných podu-
jatí a iných foriem spoločenských akcií v obci,

 posudzuje návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pô-
sobnosti a predkladá svoje stanoviská OZ,

 vypracúva stanoviská k problémom,  o ktoré  ju  požiada  starosta  obce,  OZ
alebo občania,

 aktívne participuje na príprave a spracovaní Obecného Spravodaja, 
 participuje na príprave edukačných, kultúrnych, voľnočasových a športových

podujatí .
 spolupracuje so Zborom pre občianske záležitosti.
v  potrebnom  rozsahu,  v rámci  svojej  pôsobnosti,  spolupracuje  s ostatnými

komisiami OZ.

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

Návrh  na  predsedu  a členov  komisie  v nadväznosti  na  dôvodovú  správu
k uvedenému bodu:
Mgr. Katarína Rentková, PhD.  –  predseda komisie,  Bc. Peter Kováčik – člen
komisie

BSBA Marek Luciak  navrhol na predsedu komisie Ing. Petra Zuberca.

V rámci  diskusie  vystúpila  Mgr.  Katarína  Rentková,  PhD.  a informovala
poslancov  o svojom pôsobení  v danej  komisii  za  ostatné  4  roky,  vymenovala
svoje  činnosti  a spoluprácu  s Klubom  dôchodcov  v Moste  pri  Bratislave,
s Materskou školou, so Zborom pre občianske záležitosti a rovnako jej zapojenie
do Zboru pre občianske záležitosti,  spoluprácu s knižnicou, jej  participáciu pri
organizovaní  rôznych  akcií  (Deň  detí,  Tekvičky,  každoročne  Deň  obce)
v spolupráci  s obcou,  či  jej  činnosti  v príprave  a spracovaní  Obecného
Spravodaja len v spolupráci so starostom obce. 
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Následne  sa  do  diskusie  zapojil  aj  Ing.  Peter  Zuberec,  ktorý  spomenul  svoju
participáciu  pri  príprave  Dňa  obce,  či  jeho  iniciatívu  pri  zorganizovaní
futbalového turnaja  starých pánov,  ale  aj  jeho zapojenie  sa  do Dňa Zeme,  či
iniciatívu na opravu detského ihriska. 

OZ neschvaľuje:
Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. za predsedníčku  Komisie pre školstvo, kultúru,
mládež, seniorov a šport

OZ  hlasovalo:  za  5  Ing.  Rendek,  Mgr.  Rentková  PhD.,  Ragan,  Máté,  Bc.
Kovačik,   proti  1  BSBA  Luciak,  zdržalo  sa  5  Kohút,  Ing.  Zuberec,  Mgr.
Šiposová, Mgr. Trsťanová, Čulman

OZ schvaľuje:
Ing. Petra Zuberca za predsedu Komisie pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a
šport

OZ  hlasovalo:  za  6  Čulman,  BSBA  Luciak,  Kohút,  Ing.  Zuberec,  Mgr.
Trsťanová, Mgr. Šípošová, proti 5 Ragan, Bc. Kovačik, Mgr. Rentková, PhD.,
Ing. Rendek, Máte, zdržalo sa 0

OZ schvaľuje:
Bc. Petra Kovačika za člena  Komisie pre školstvo, kultúru, mládež,  seniorov
a šport z radov poslancov

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

KOMISIA  PRE  OCHRANU  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA
A VEREJNÉHO PORIADKU

OZ zriaďuje:
Komisiu pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

OZ určuje:
Náplň práce komisie
 prijíma stanoviská k materiálom prerokúvaným v OZ, ktoré sa týkajú verejné-

ho poriadku, nakladania s odpadom a ochrany životného prostredia,
 podieľa sa na tvorbe VZN v oblasti  verejného poriadku, ochrany majetku,

bezpečnosti na miestnych komunikáciách a ochrany životného prostredia, 
 navrhuje opatrenia a pomáha pri prevencii za účelom znižovania kriminality,

a priestupkov na území obce Most pri Bratislave, 
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 vyhodnocuje úroveň ochrany osôb, zdravia a majetku z pohľadu povinností,
ktoré obciam ukladá zákon a navrhuje opatrenia;

 kontroluje dodržiavania VZN, ktoré sa týkajú verejného poriadku a užívanie
verejných priestranstiev,

 predkladá žiadosti na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly
zameranej na porušovanie verejného poriadku a životného prostredia,

 vypracováva koncepciu starostlivosti o zeleň v obci a jej financovanie,
 organizuje  brigády  v jarnom období  pre  občanov,  školy,  prípadne  škôlky.

V prípade organizácii podmieňuje vyplácanie príspevkov obce preukázaním
aktivity v prospech obce akou je brigáda;

 vyvíja spoluprácu medzi členmi komisie podľa ich bydliska a obecným úra-
dom podľa príslušných katastrálnych území obce v tom zmysle, že sa budú
riešiť spoločne postrehy členov komisií,

 pomáha zavádzať  environmentálnu výchovu pre deti  v školách a škôlkach
a obyvateľov obce, 

 získava  financie  na informovanie  verejnosti  od mimovládnych  organizácií,
z fondov a grantov,

 zapája občanov do tvorby verejného poriadku,
 rieši odpadové hospodárstvo,
 rieši sťažnosti, podnety občanov, odporúča starostovi obce uplatnenie sankcii

v prípade porušenia právnych noriem a výšku pokuty
 prerokováva priestupky na úseku verejného poriadku (rušenie nočného kľudu,

obťažovanie  hlukom,  zápachom,  pálením odpadu,  zaujatia  a znečisťovania
verejného priestranstva,  atď.)  a podáva návrhy k eliminovaniu negatívnych
javov v obci

 prerokováva a odporúča spôsob nakladania s komunálnym odpadom na úze-
mí obce,

 prerokováva a odporúča spôsob zberu a triedenia separovaného odpadu na
území obce,

 navrhuje opatrenia  a pomáha pri  prevencii  ochrany životného prostredia  v
rámci katastrálnych území obce,

 rieši problémy týkajúce sa chovu domácich zvierat,
 zaoberá  sa  a  rieši  narušenie  občianskeho  spolunažívania  a  susedských

vzťahov, 
 vyjadruje sa k sťažnostiam týkajúcich sa nakladania s odpadom a ochrany ži-

votného prostredia;
 spolupracuje s Obecným úradom pri riešení priestupkov v danej oblasti, oso-

bitne pri nakladaní s odpadom a ochrane životného prostredia,
 v potrebnom rozsahu, v rámci  svojej  pôsobnosti,   spolupracuje  s ostatnými

komisiami 
 problémy v obci a ich riešenie presadzuje v obecnom zastupiteľstve.

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

Návrh  na  predsedu  a členov  komisie  v nadväznosti  na  dôvodovú  správu
k uvedenému bodu:
Ing. Peter Zuberec – predseda komisie, Viliam Čulman – člen komisie,  Janka
Pôbišová – člen komisie
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Viliam Čulman navrhol za predsedu komisie BSBA Mareka Luciaka

OZ neschvaľuje:
Ing.  Petra  Zuberca  za  predsedu  komisie  pre  ochranu  životného  prostredia
a verejného poriadku

OZ hlasovalo:  za 5 Mgr.  Šípošová,  Ragan, Máte,  Mgr. Rentková,  PhD.,  Ing.
Rendek, proti  0, zdržalo sa 6 Ing. Zuberec,  BSBA Luciak,  Milan Kohút, Bc.
Kovačik, Mgr. Trsťanová, Čulman, 

OZ schvaľuje:
BSBA Mareka Luciaka za predsedu komisie  pre ochranu životného prostredia
a verejného poriadku

OZ hlasovalo: za 7 Čulman, BSBA Luciak, Ing. Zuberec, Kohút, Bc. Kovačik,
Mgr. Trsťanová, Mgr.  Šípošová,   proti  4 Ragan, Mgr.  Rentková,  PhD.,   Ing.
Rendek, Máté, zdržalo sa 0

OZ schvaľuje:
Viliama Čulmana za člena komisie pre ochranu životného prostredia a verejného
poriadku z radov poslancov.

OZ hlasovalo: za 6 BSBA Luciak, Máté, Ragan, Bc. Kovačik, Mgr. Trsťanová,
Mgr. Rentková, PhD.,  proti 1 Ing. Rendek, zdržalo sa 4 Ing. Zuberec, Čulman,
Kohút, Mgr. Šipošová

OZ schvaľuje:
Janku Pôbišovú za členku komisie pre ochranu životného prostredia a verejného
poriadku ako odborník z radov obyvateľov.

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

KOMISIA NA PREŠETROVANIE A VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ

OZ zriaďuje:
Komisiu na prešetrovanie a vybavovanie  sťažností

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

OZ určuje:
Náplň práce komisie
 prešetruje  a vybavuje  sťažnosti  proti  starostovi  obce,  pokiaľ ide  o  výkon

samosprávy 

14



 prešetruje a vybavuje sťažnosti týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra obce
 prešetruje a vybavuje sťažnosti týkajúce sa činnosti jednotlivých poslancov

obecného zastupiteľstva     
 prešetruje a vybavuje sťažnosti týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva

pri výkone samosprávy

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
           Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

Návrh  na  predsedu  a členov  komisie  v nadväznosti  na  dôvodovú  správu
k uvedenému bodu:
Mgr. Michaela Šípošová – predseda komisie, Jozef Máté – člen komisie, Milan 
Kohút – člen komisie 
Ing. Peter Zuberec navrhol za predsedu komisie Bc. Petra Kováčika, za členov
Milana Kohúta,  Mgr. Ľudmilu Trsťanovú, BSBA Mareka Luciaka, za prvú náh-
radníčku Mgr. Michaelu Šipošovú, za druhého náhradníka Vilama Čulmana.

Bc. Peter Kováčik navrhol za predsedníčku Mgr. Ludmilu Trsťanovú.

OZ neschvaľuje:
Mgr.  Michaelu  Šípošovú  za  predsedníčku  Komisie  na  prešetrovanie
a vybavovanie  sťažností

OZ hlasovalo: za 5 Ing. Rendek, Máté, Bc.  Kováčik,  Ragan, Mgr. Rentková,
PhD., proti 0, zdržalo sa 6 Čulman, BSBA Luciak, Ing. Zuberec, Kohút, Mgr.
Trsťanová, Mgr. Šípošová

OZ schvaľuje:
Jozefa Mátého za člena Komisie na prešetrovanie a vybavovanie  sťažností

 OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 1 Čulman

OZ schvaľuje:
Milana Kohúta za člena Komisie na prešetrovanie a vybavovanie  sťažností

OZ hlasovalo: za 9 – BSBA Luciak, Ing. Rendek, Mgr. Rentková, PhD., Máté,
Ragan,  Mgr.  Trsťanová,  Mgr.  Šípošová,  Ing.  Zuberec,  Bc.  Kovačik,  proti  0,
zdržalo sa 2 Čulman, Kohút

OZ schvaľuje:
Mgr.  Ľudmilu  Trsťanovú  za  prvú  náhradníčku  Komisie  na  prešetrovanie
a vybavovanie  sťažností

OZ hlasovalo:  za 9 BSBA Luciak,  Ing.  Rendek, Mgr.  Rentková,  PhD.,  Máté,
Ragan,  Mgr. Šípošová, Ing. Zuberec, Bc. Kovačik, Kohút, proti 0, zdržalo sa 2
Čulman, Mgr. Trstanová

OZ schvaľuje:
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BSBA  Mareka  Luciaka  za  druhého  náhradníka  Komisie  na  prešetrovanie
a vybavovanie  sťažností

OZ hlasovalo: za 6 Bc. Kovačik, Kohút, Máté, Mgr. Trsťanová, Mgr. Šípošová,
Ing. Zuberec,  proti 0, zdržalo sa 5 BSBA Luciak, Čulman, Ragan, Ing. Rendek,
Mgr.  Rentková, PhD.

OZ schvaľuje:
Bc.  Petra  Kovačika  za  predsedu  Komisie  na  prešetrovanie  a vybavovanie
sťažností

OZ hlasovalo:  za 9 Čulman,  BSBA Luciak,  Ing.  Rendek,  Máté,  Ragan,  Ing.
Zuberec,  Kohút,  Mgr.  Trsťanová,  Mgr.  Šípošová,  proti  0,  zdržalo  sa  2  Mgr.
Rentková, PhD., Bc. Kovačik

KOMISIA  PRE  OCHRANU  VEREJNÉHO  ZÁUJMU  PRI  VÝKONE
VEREJNÝCH FUNKCIÍ

OZ zriaďuje:
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková, PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

OZ určuje:
Náplň práce komisie
Obecné  zastupiteľstvo  pre  zabezpečenie  plnenia  úloh  podľa  zákona  NR  SR

č. 357/2004  Z.  z.  o ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných
funkcionárov v znení neskorších zmien, ustanovilo osobitnú komisiu - Komisia
na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.
Náplň práce a spôsob rokovaní  tejto  komisie  priamo upravuje citovaný zákon
a jej osobitne schválený rokovací poriadok.

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
            Čulman, Kohút, Bc. Kovačik, BSBA Luciak, Máté, Ragan, Ing. Rendek, Mgr.  
            Rentková PhD.,  Mgr. Šípošová, Mgr. Trsťanová, Ing. Zuberec,

Návrh  na  predsedu  a členov  komisie  v nadväznosti  na  dôvodovú  správu
k uvedenému bodu:
Mgr. Katarína Rentková PhD. predsedníčka komisie, Ing. Peter Zuberec – člen
komisie, Milan Kohút – člen komisie, Mgr. Michaela Šípošová – člen komisie

OZ schvaľuje:
Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. za predsedníčku Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií
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OZ hlasovalo: za 10 Čulman  BSBA Luciak, Ing. Rendek, Ing. Zuberec, Máté,
Ragan,  Kohút,  Mgr.  Trsťanová,  Mgr.  Šípošová,  Bc.  Kovačik,   proti  1  Mgr.
Rentková, PhD., zdržalo sa 0

OZ schvaľuje:
Ing. Petra Zuberca za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií
 
OZ hlasovalo: za 8 Čulman, BSBA Luciak, Bc. Kovačik, Ragan, Máté, Mgr.
Trsťanová, Mgr. Šípošová, Kohút,  proti 1 Mgr. Rentková, PhD., zdržalo sa 2
Ing. Zuberec, Ing. Rendek

OZ neschvaľuje:
Milana  Kohúta  za  člena  Komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone
verejných funkcií
  
OZ hlasovalo: za 4 Bc. Kováčik, Ing. Rendek, Máte, Ragan, proti 0, zdržalo sa 7
Čulman,  BSBA  Luciak,  Ing.  Zuberec,  Kohút,  Mgr.  Rentková,  PhD.,  Mgr.
Trsťanová, Mgr. Šípošová, 

OZ schvaľuje:
Mgr. Michaelu Šipošovú za členku Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií

OZ hlasovalo: za 9 Čulman, BSBA Luciak, Ing. Rendek, Ing. Zuberec, Ragan,
Máté,  Kohút,  Mgr.  Trsťanová,  Bc.  Kovačik,  proti  1  Mgr.  Rentková,  PhD.,
zdržalo sa 1 Mgr. Šipošová

BSBA Marek Luciak navrhol za člena komisie Viliama Čulmana

OZ schvaľuje:
Viliama Čulmana za člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií

OZ hlasovalo:  za  6  BSBA Luciak,  Ing.  Zuberec,  Kohút,  Bc.  Kovačik,  Mgr.
Trsťanová, Mgr. Šípošová,  proti 3 Ing. Rendek, Máte, Mgr. Rentková, PhD.,
zdržalo sa 2 Ragan, Čulman

K bodu č. 7 Určenie platu starostu obce Most pri Bratislave 

Plat starostu upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Podľa  §3  ods.  1  starostovi  patrí  plat,  ktorý  je  súčinom priemernej  mesačnej
mzdy  zamestnanca  v národnom  hospodárstve  vyčíslenej  na  základe  údajov
Štatistického  úradu  Slovenskej  republiky  za  predchádzajúci  kalendárny  rok
a násobku podľa §4 ods.1. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Násobok je stanovený podľa počtu obyvateľov obce. V obci od 3001 do 5000
obyvateľov je násobok 2,17.
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V zmysle § 4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v §3 ods.1.
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2017 zistená
podľa Štatistického úradu SR je vo výške 954,00 EUR

Výpočet platu podľa § 3 ods.1:

954,00 € x 2,17 = 2.070,18 € = 2.071,00 € (zaokrúhlene na celé euro)
 

Zvýšenie platu podľa § 4 ods.2   o............%.  

Doteraz vyplácaný plat bol zvýšený o 60%, návrh na zvýšenie – 60 %.

                       Ing. Peter Zuberec upozornil všetkých prítomných, že navrhované zvýšenie platu
                       starostu obce o 60%, predkladané na schválenie, je konflikt záujmu, nakoľko  
                       bola pod ním  podpísaná  zamestnankyňa obecného úradu a teda nemôže 
                       podriadený navrhovať odmenu  nadriadenému. Ing. Peter Zuberec  ďalej navrhol,
                       aby poslanci OZ nehlasovali za tento  návrh aj z dôvodu, že takto schválená  
                       odmena by bola neprimerane vysoká, aj  vzhľadom  na ostatné platy  
                       zamestnancov v samospráve, vzhľadom na zadĺženosť obce,  a nie je motivujúca.
                       Následne predložil s p. Radoslavom Raganom návrh na zvýšenie odmeny o 40%
                       (tento návrh bol 4 v poradí).
       

Návrhy:
Pôvodný návrh na  zvýšenie o 60%
BSBA Marek Luciak navrhol zvýšenie o 0%
Jozef Máté navrhol zvýšenie o 55%
Radoslav Ragan, Ing Peter Zuberec navrhli zvýšenie o 40%

OZ neurčuje:
starostovi obce Most pri Bratislave, Ing. Františkovi Mastnému v zmysle  § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom  postavení  a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  zvýšenie platu o
60%.

OZ hlasovalo: za 4 Ragan, Máte, Bc. Kováčik, Ing. Rendek,  proti 3 Zuberec,
Čulman, Luciak,  zdržalo sa 4 Kohút, Mgr. Rentková, PhD., Mgr.  Trsťanová,
Mgr. Šípošová

OZ neurčuje:
starostovi obce Most pri Bratislave, Ing. Františkovi Mastnému v zmysle  § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom  postavení  a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  zvýšenie platu o
0%.

OZ hlasovalo: za 2 Čulman BSBA Luciak, proti 6 Ing. Rendek, Mgr. Rentková,
PhD., Máté, Ragan, Mgr. Trsťanová, Mgr. Šípošová,  zdržalo sa 3 Kohút,  Ing.
Zuberec, Bc. Kovačik

18



OZ určuje:
starostovi obce Most pri Bratislave, Ing. Františkovi Mastnému v zmysle  § 4
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom  postavení  a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  zvýšenie platu o
55%.

OZ hlasovalo: za 6 Mgr. Trsťanová, Máte, Ing. Rendek, Mgr. Rentková, PhD.,
Bc. Kováčik, Ragan, proti 2 Čulman, BSBA Luciak, zdržalo sa 3 Mgr. Šípošová,
Kohút, Ing. Zuberec 

K bodu č. 8 Informácia o poverení  zástupcu starostu obce Most pri Bratislave  

Starosta  obce  Ing.  František  Mastný  informoval  poslancov  obecného
zastupiteľstva o poverení svojim zastupovaním Ing. Mareka Rendeka. 

OZ berie na vedomie:
informáciu o poverení Ing. Mareka Rendeka zastupovaním starostu obce Most
pri Bratislave

K bodu č. 9 Diskusia

Starosta obce informoval poslancov o:
- obecnej zabíjačke , ktorá sa bude konať 15. decembra 2018
- termín ďalšieho zastupiteľstva bude 12. decembra 2018
- o dôvodoch výpadkov verejného osvetlenia

Jaroslav Škrovánek
- pri svojom vystúpení apeloval na poslancov,  aby pri výstavbe nových lokalít

v obci boli brané do úvahy aj zelené zóny, chodníky, cesty, detské ihriská,  
      aby bol k práci a príprave prizvaný aj urbanista.   

Peter Zuberec
- Navrhol dať na obecnú web stránku aj fotky poslancov

Jozef Máté
- Upozornil na problém rozšírenia školskej jedálne v areáli Základnej školy

K bodu č. 10 Záver 

Ing. František Mastný
                     starosta obce

Overovatelia zápisnice:  Bc. Peter Kováčik
      Ing. Peter Zuberec
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Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek
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