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Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 8/2018 

konaného dňa 12. decembra 2018 

 

Prítomní:    Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Ing. Peter Zuberec, Radoslav Ragan, 

Mgr. Katarína Rentková, PhD., Viliam Čulman, Milan Kohút, Mgr. 

Michaela Šipošová, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila Trsťanová, 

BSBA Marek Luciak 

 

 

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 

 

 

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice. 

 

  Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: p. Radoslava Ragana 

                 p. Milana Kohúta 

 

 OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  p. Radoslav Ragan, p. Milan 

Kohút 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0   

 

 K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

  Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: p. Viliama Čulmana 

          Bc. Petra Kovačika 

   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. Viliam Čulman, Bc. Peter Kovačik. 

 

OZ hlasovalo: za 11 proti 0, zdržalo sa 0   

 

Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov a zasadnutie OZ je 

uznášaniaschopné. 
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 K bodu č. 5. Program rokovania OZ 

    

OZ schvaľuje: 

program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ 

 

OZ hlasovalo: za 9 Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Jozef          

                        Máté, Radoslav Ragan, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila   

                        Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová, Milan Kohút, Ing. Peter   

                        Zuberec, proti 1 BSBA  Marek Luciak, zdržalo sa 1 Viliam   

                        Čulman 

 

 

Ing. Peter Zuberec navrhol doplniť rokovanie OZ: 

bod č. 23 – Portál Odkaz pre starostu 

 

Starosta obce navrhol doplniť rokovanie OZ: 

 bod č. 24 – Voľba člena obecnej rady 

 bod č. 25 – Informácia o zložení Komisie na ochranu verejného záujmu pri   

                   výkone verejných funkcií 

 
p. Viliam Čulman navrhol doplniť rokovanie OZ: 

bod č. 26 – Návrh na doplnenie komisií OZ  

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

bod č. 27 – Nahrávanie videozáznamu z rokovaní OZ a jeho zverejňovanie  

 

OZ schvaľuje: 

doplnenie bodu č. 23- Portál Odkaz pre starostu 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0   

 

OZ schvaľuje: 

doplnenie bodu č. 24 - Voľba člena obecnej rady 

 

OZ hlasovalo: za 9 Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Jozef          

                        Máté, Radoslav Ragan, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila   

                        Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová, Milan Kohút, Ing. Peter  

                        Zuberec, proti 0,  zdržalo sa 2 BSBA Marek Luciak, Viliam   

                        Čulman 

 

OZ schvaľuje: 

doplnenie bodu č. 25 - Informácia o zložení Komisie na ochranu verejného   

                                     záujmu pri  výkone verejných funkcií 

 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0   

 

OZ schvaľuje: 

doplnenie bodu č. 26 - Návrh na doplnenie komisií OZ 
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OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo  sa1 Ing. Marek Rendek  

 

OZ schvaľuje: 

doplnenie bodu č. 27 - Nahrávanie videozáznamu z rokovaní OZ a jeho 

zverejňovanie 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

 

 

 

K bodu č. 6 Kontrola uznesení OZ zo dňa 18. októbra 2018  

 

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa 

18. októbra 2018.  

 

OZ berie na vedomie: 

kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa 18. 

októbra 2018. 

 

K bodu č. 7 Kontrola uznesení OZ zo dňa  29. novembra 2018 

 

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa 

29. novembra 2018.  

 

OZ berie na vedomie: 

kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa 29. 

novembra 2018. 

  

K bodu č. 8 Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov  

                    orgánov obce Most pri Bratislave  

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov obce 

Most pri Bratislave sú v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4, písmeno k), § 15 ods. 4 

a § 25 ods. 8 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

                        Starosta obce navrhol doplniť do zásad odmeňovania, do Čl. 1 (1) písmeno f) 

v znení „f) poslancov vykonávajúcich funkciu sobášiacich“. Do Čl. 2 (1) navrhol 

doplniť na koniec vety „v prípade, že bol poslancom v priebehu celého roka.“ A 

navrhol doplniť Čl. 7 Odmeňovanie poslancov vykonávajúcich funkciu 

sobášiacich, čím došlo k prečíslovaniu pôvodných článkov – Čl. 7 na Čl. 8, Čl. 8 

na Čl. 9. 

 

Ing. Peter Zuberec sa ústne vzdal základnej poslaneckej odmeny vo výške 50,-€ 

a použije ich na MDD alebo Deň obce. 

 

OZ schvaľuje: 

návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov 

obce Most pri Bratislave v zmysle pripomienok a doplnení prerokovaných na 

OZ.  
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OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 9 Návrh štatútu komisií  

 

Štatút o zložení a úlohách komisií Obecného zastupiteľstva v obci Most pri 

Bratislave vychádza z ustanovení § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov, ktorým sa určí ich zloženie a okruhy ich 

pôsobnosti, rozsah úloh a činností. 

 

Mgr. Katarína Rentková PhD. oboznámila prítomných so zmenami, ktoré 

vyplynuli z pripomienok predložených poslancami (Radoslav Ragan, Ing. Marek 

Rendek, Ing. Peter Zuberec, Mgr. Katarína Rentková, PhD.) v pripomienkovom 

konaní. Všetky obdržané pripomienky boli do textu zapracované.  

 

Ing. Peter Zuberec navrhol ešte doplniť do textu podmienku informovania 

komisií zamestnancami obce ohľadne plánovaných činností spadajúcich do 

činností komisie. Mgr. Katarína Rentková, PhD. navrhla doplniť do Čl. 6 bod 4 

v znení „Na riadne zabezpečenie činnosti komisie je spravidla predseda komisie 

informovaný zamestnancami obce o existujúcich a plánovaných činnostiach 

spadajúcich do činností komisie.“ 

 

OZ schvaľuje: 

návrh štatútu komisií obecného zastupiteľstva v zmysle doplnení prijatých na 

rokovaní OZ dňa 29. novembra 2018 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0 zdržalo sa 0  

 

K bodu č. 10 Termíny rokovaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva v roku   

                       2019 

 

Obecná rada                                                               Obecné zastupiteľstvo 

 

07. 2. 2019                                                                      14. 2. 2019 

11. 4. 2019                                                                      18. 4. 2019 

13. 6. 2019                                                                      20. 6. 2019   

15. 8. 2019                                                                      22. 8. 2019 

17. 10. 2019                                                                    24. 10. 2019 

12. 12. 2019                                                                    19. 12. 2019 

 

OZ berie na vedomie: 

návrh termínov rokovaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 11 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri  

                      Bratislave na I. polrok 2019 

 

V súlade s ustanovením § 18 f, odst. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. O 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka predložila 

návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 s týmto zameraním: 
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 Kontrola čerpania mzdových prostriedkov, zaradenie pracovníkov do platových 

skupín a kontrola platových dekrétov v Základnej škole Most pri Bratislave za 

rok 2017 

 Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Most pri 

Bratislave za rok 2018  

 Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 

 Operatívne kontroly 

 

Ostatná činnosť HK : 

 

 Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva 

 Účasť na obecných radách 

 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 

 

Kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Ing. Peter Zuberec navrhol do kontrolnej činnosti doplniť Kontrolu VO 

realizovaných obcou. 

 

Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných, že môže vykonať kontrolu 

VO len pri zákazkach s nízkou hodnotou (5 000,- € tovary a služby, 150 000,- € 

pre stavebnú činnosť). VO s vyššou hodnotou spadajú pod kontrolu UVO.  

           Hlavná kontrolórka obce taktiež potvrdila Ing. Zubercovi že kontrolu VO pri    

           zákazkach s nízkou hodnotou (5 000,- € tovary a služby, 150 000,- € pre   

           stavebnú    činnosť) bude realizovať v druhom polroku 2019. 

 

 

OZ schvaľuje: 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave na 

I. polrok 2019. 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 12 Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2018  

 

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, je predložené 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2018 na zmenu rozpočtu obce na rok 2018.  

V príjmovej časti bežného rozpočtu je vykonaná zmena na položke:  

 

312 Dotácia na zabezpečenie volieb                                              +  1 460,- EUR 

Obci bola poskytnutá dotácia na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy 

obcí, podľa § 37 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva sa výdavky spojené s voľbami uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.  

Bežné príjmy spolu:                                                                        +  1 460,- EUR   
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Celkový rozpočet príjmov sa upraví na   3 566 420,- EUR. 
 

Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme zmenu rozpočtu: 

Program 4: Služby občanom 

600 Výdavky na zabezpečenie volieb                                             +  1 460,- EUR  

Výdavky sú upravené podľa skutočných nákladov vynaložených na prípravu, 

vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 

2018. 

Program 8: Vzdelávanie:  

630 – Školská jedáleň – tovary a služby                                      +   13 160,- EUR  

Výdavky sú navýšené o príjmy z réžie, ktorú uhrádzajú stravníci a je  určená  na 

prevádzkové náklady.   

 

Výdavky v RO č. 5/2018 odporúčame   navýšiť o                       +   14 620,- EUR 

 

Celkový rozpočet  výdavkov sa upraví na  3 509 810,- EUR. 

 

Upravený rozpočet je nastavený ako prebytkový s prebytkom 56 610,- EUR. 

 

OZ schvaľuje: 
návrh rozpočtového opatrenia  obce Most pri Bratislave č. 5/2018. 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

 

K bodu č. 13 Návrh na schválenie poslancov, ktorí budú poverení sobášením   

                       v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene  

                       a doplnení niektorých zákonov 

 

V zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 36/2005 Z. z.   o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na 

matričnom úrade určenom pre obvod v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, 

pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného 

zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.  

V zmysle uvedeného vyššie je nevyhnutné aby obecné zastupiteľstvo schválilo 2 

poslancov ktorí budú poverení sobášením.  

 

Návrh: Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD.,  

 

OZ schvaľuje: 
v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 36/2005 Z. z.   o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov poslancov, ktorí budú poverení sobášením - Ing. Marek 

Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD., 

 

OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 1 Ing. Marek Rendek 

 

K bodu č. 14 Návrh VZN č. 4/2018 o  miestnych daniach a miestnom poplatku    

                      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Most  

                    pri Bratislave  
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Zákon č.  329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene 

a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

Nariadenie Vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb 

poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním 

príjmov z poplatkov za uloženie odpadov  

Legislatívne zmeny, ktoré prináša zákon: 

Zmeny v poplatkoch sa týkajú vymedzenia poplatkovej povinnosti, stanovenia 

výpočtu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko, ako 

aj ustanovenia Environmentálneho fondu ako subjektu, ktorému 

prevádzkovatelia skládok odpadov a prevádzkovatelia odkalísk budú odvádzať 

príjmy z poplatkov. Novou právnou úpravou sa zároveň nastavuje mechanizmus 

prerozdelenia týchto príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku 

odpadov alebo na odkalisko. 

Podstatnou zmenou je, že poplatok za skládkovanie pre obce sa má od roku 2019 

do roku 2023 postupne zvyšovať, pričom sa má po novom pri výške poplatkov 

zobrať do úvahy aj miera vytriedenia odpadu v obci. Kým aktuálne sa za 

skládkovanie platí fixná suma za tonu odpadu, po novom obec, ktorá menej 

separuje, bude mať poplatok podstatne vyšší a zároveň sa postupne tento 

poplatok bude zvyšovať. Obce, ktoré vytriedia väčšie percento odpadu, majú 

platiť nižší poplatok, ako tie, ktoré menej dôsledne triedia. 

Zmena nastáva v odvode časti poplatku do Environmentálneho fondu, ktorý 

bude mať právo kontrolovať spolu s orgánmi štátnej správy odpadového 

hospodárstva správnosť výšky odvádzaných poplatkov. Rozdelenie poplatkov 

medzi Environmentálny fond a obce je jednou z kľúčových zmien novej právnej 

úpravy, ktorej cieľom je vytvorenie nového finančného zdroja na financovanie 

investičných projektov obcí v oblasti odpadového hospodárstva. 

Čím lepšie obec triedi, tým nižšiu sadzbu poplatku získava a platí nižší poplatok 

za skládkovanie.  Zároveň, iba obce, ktoré v triedení komunálneho odpadu 

dosahujú stanovenú úroveň vytriedenia (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 

a nasledujúce roky – 35 %) a spĺňajú ďalšie požiadavky uvedené v zákone (na 

území obce sa nenachádza skládka/odkalisko, obci nebola v uplynulých 3 

rokoch uložená sankcia, obec doručí žiadosť o poskytnutie príspevku do 30.6. 

príslušného roka) majú nárok na príspevok z výnosu poplatku. Úroveň 

vytriedenia je uvedená v nariadení. Príspevok môže obec použiť len na účely 

odpadového hospodárstva, ak však obec dosiahla v predchádzajúcom roku 

úroveň vytriedenia aspoň 60 %, môže príspevok použiť na zlepšenie životného 

prostredia. 

Obec je povinná zverejňovať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za 

predchádzajúci rok do 28.2. na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli. 

Zákon zavádza jasné lehoty na vypočítanie poplatku prevádzkovateľom skládky, 

zaplatenie poplatku pôvodcom odpadu a odvedenie poplatku 

Environmentálnemu fondu. 

Zákon ukladá prísne sankcie za nezaplatenie/neodvedenie poplatku za uloženie 

odpadov – úrok z omeškania vo výške 0,2 % denne zo sumy nezaplateného 
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poplatku/neodvedeného poplatku za uloženie odpadov, čo by malo viesť 

k disciplíne v platení poplatku.  

Legislatívne zmeny, ktoré prináša nariadenie: 

- sadzby za uloženie komunálnych odpadov a priemyselných odpadov na 

skládku, 

- sadzby za uloženie odpadov na odkalisko, 

- sadzby pre výpočet výšky príjmov z poplatkov za uloženie odpadov pre 

obec, na ktorej území sa nachádza skládka/odkalisko 

- úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný rok 

- obsahové náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorú obec zasiela 

Environmentálnemu fondu    

Zákon a nariadenie nadobúdajú účinnosť 1.1.2019.  

 

V predloženom návrhu VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Most 

pri Bratislave je navrhovaná zmena v paragrafe 29 – Určenie poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

OZ schvaľuje: 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 4/2018 

o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území  obce Most pri Bratislave 

 

OZ hlasovalo: za 10 Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Jozef          

                        Máté, Radoslav Ragan, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila   

                        Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová, Milan Kohút, Ing. Peter  

                        Zuberec, , Viliam Čulman, proti 0, zdržalo sa 1 BSBA Marek   

                        Luciak 

 

K bodu č. 15 Návrh VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na   

                      dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce   

                      Most  pri Bratislave  

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 

(školského klubu detí, zariadenia školského stravovania) zriadených na území 

obce Most pri Bratislave, ktorých zriaďovateľom je obec, cirkev, fyzická osoba 

alebo iná právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky.  

V súlade s § 6 ods. 12 písmeno c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve, obec je povinná v rámci svojich originálnych 

kompetencií určiť vo VZN:   

1.   podrobnosti financovania  základných umeleckých škôl, jazykových škôl, 

materských škôl   a školských zariadení 

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné 

umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia 
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3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 

alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka 

školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo 

4.  deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky 

 

Obec ako zriaďovateľ upravuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v 

zriaďovateľskej pôsobnosti podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o 

rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa tohto výnosu je 

stanovený jednotkový koeficient (očakávaná ročná suma pripadajúca na jedného 

prepočítaného žiaka) na financovanie originálnych kompetencií. Hodnota 

jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok závisí od výšky výnosu 

dane z príjmov fyzických osôb a od prepočítaného počtu žiakov v základných 

umeleckých školách, poslucháčov v jazykových školách a detí v materských 

školách a školských zariadeniach.  Predpokladaná hodnota  jednotkového 

koeficientu  pre rok 2019 by sa mala pohybovať v rozmedzí 90 – 93,80 Eur na 

jedného prepočítaného žiaka. 

Pre výpočet dotácie na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

bol použitý koeficient 90,32  Eur  x  27,3 (koeficient z prílohy č. 3 Nariadenia 

vlády SR. č. 668/2004 Z. z.).  

Dotácia na dieťa súkromnej materskej školy je vypočítaná vo výške 88 % zo 

sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.     

 

OZ schvaľuje: 

všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 5/2018 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Most  pri Bratislave. 

  

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 16 Návrh na odvolanie a menovanie člena Rady Základnej školy 

 

Členom Rady Základnej školy v Moste pri Bratislave je p. René Záhorský, ktorý 

od 29. novembra 2018 nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Z tohto 

dôvodu je nutné odvolať pána Záhorského a zvoliť nového člena. 

 

Návrh – Mgr. Ľudmila Trsťanová 

 

OZ schvaľuje: 

odvolanie člena  Rady Základnej školy Most pri Bratislave pána Reného 

Záhorského. 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

OZ schvaľuje: 

Mgr. Ľudmilu Trsťanovú za členku Rady Základnej školy Most pri Bratislave. 
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OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 1 Mgr. Ľudmila Trsťanová 

 

K bodu č. 17 OZ Mostík – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave   

                                             v roku 2019  

 

OZ Mostík, Zochova16/9, 811 03 Bratislava, IČO 307 92 134 požiadalo dňa 22. 

10. 2018 o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2019. 

  V uplynulých rokoch boli OZ poskytnuté dotácie: 

  2016 – 3 000,- EUR, 

  2017 – 2 000,- EUR, 

  2018 – 3 000,- EUR. 

 

Na rok 2019 OZ žiada dotáciu v hodnote 3 000,- EUR. 

 

Dotáciu žiadajú: 

1. na nasledovné akcie: 

- výročný country bál – 20. výročie založenia súboru – jar 2019, 

- mama bál – 3. ročník, 

- Mia festival – 12. 5. 2019, 

- pohyb bez bariér – 30. – 31. 3. 2019, 

- tanečný tábor – leto 2019. 

2. na materiál: 

- tanečná obuv – stepky, 

- tanečné kostými, 

- štartovné na súťaže. 

 

Počet členov: 22 detí, z toho 19 z obce.  

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. predstavila činnosti a pôsobenie OZ Mostík 

poslancom OZ.   

 

  

 OZ schvaľuje: 

dotáciu 3 000,- EUR z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2019 pre OZ 

Mostík,  Zochova16/9,  811 03 Bratislava, IČO 307 92 134. 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 18 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave – Žiadosť   

                      o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2019 

 

     
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave požiadala dňa 24. 10. 2018 

o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave na rok 2019.  

 

V uplynulých rokoch boli OZ poskytnuté dotácie: 

- 2016 – 0,- EUR, 

- 2017 – 0,- EUR, 

- 2018 – 0,- EUR. 
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Na rok 2019 OZ žiada dotáciu v hodnote 10 000,- EUR, z toho 2 000,- EUR na 

lešenie. 

 

Použitie dotácie: 

Pri oprave hlavnej veže kostola pri stavaní lešenia sa muselo pohnúť krytinou 

a preto je potrebné ju vymeniť hlavne na východnej strane nad svätyňou 

(kužeľovité ukončenie strechy kostola). 

 

Počet členov: všetci rímskokatolíci bývajúci v obci, občas aj cudzí.  

 

p. Jozef Máté navrhol schváliť dotáciu vo výške 8 000,- € (len na stavebný 

materiál) 

 

OZ neschvaľuje: 

dotáciu 10 000,- EUR z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2019 pre 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 5 Ing. Peter Zuberec, Mgr. Ľudmila Trsťanová, BSBA Marek 

Luciak, Viliam Čulman, Milan Kohút, proti 2 Jozef Máté, Radoslav Ragan 

zdržalo sa 4 Ing. Marek Rendek, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Katarína Rentková, 

PhD., Mgr. Michaela Šipošová 

 

OZ neschvaľuje: 

dotáciu 8 000,- EUR z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2019 pre 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 4 Ing. Marek Rendek, Mgr. Michaela Šiposová, Mgr. Katarína 

Rentková, PhD.,  Jozef Máté, proti 0, zdržalo sa 7 Ing. Peter Zuberec, Bc. Peter 

Kovačik, Milan Kohút, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Viliam Čulman, BSBA Marek 

Luciak, Radoslav Ragan,  

 

K bodu č. 19 Branislav Broš – Žiadosť o prenájom pozemku 

 

Branislav Broš, Sása 644, 93 037 Lehnice požiadal  dňa 5. 11. 2018  o prenájom 

časti pozemku (30 m2) 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. 

 

Doba prenájmu – 5 rokov. 

Na pozemku by chcel zriadiť prevádzku z mobilnej kontajnerovej bunky na 

predaj vína, darčekových predmetov, cukroviniek, čapovaných sirupov 

a doplnkového tovaru.  

 

Dňa 8. 11. 2018 požiadal pán Broš o prenájom  pozemku  registra KN „C“ parc. 

č. 363/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 34 m2, katastrálne 

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

vlastníctve obce Most pri Bratislave. 

Doba prenájmu  a účel prenájmu je totožný s údajmi uvedenými vyššie.  
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OZ neschvaľuje: 

prenájom časti pozemku (30 m2) 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 0, proti 9 Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD.,   

                        Jozef  Máté, Radoslav Ragan, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila   

                        Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová,  Ing. Peter Zuberec, BSBA   

                        Marek Luciak, zdržalo sa 2 Viliam Čulman, Milan Kohút 

 

OZ neschvaľuje: 

prenájom  pozemku  registra KN „C“ parc. č. 363/8, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, výmera 34 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 9 Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD.,   

                        Jozef  Máté, Radoslav Ragan, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila   

                        Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová,  Ing. Peter Zuberec, BSBA   

                        Marek Luciak, zdržalo sa 2 Viliam Čulman, Milan Kohút 

 

 

K bodu č. 20 Branislav Molčan a Marína Molčan Matejová – Žiadosť o prenájom 

parciel 

 

Matej Molčan a manželka Marína Molčan Matejová, Bratislavská 129, 900 46 

Most pri Bratislave  požiadali dňa 26. 11. 2018 o prenájom: 

 

1. Pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/10, druh pozemku záhrady, výmera 

386 m2, kastastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 

vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave, 

2. Pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/9, druh pozemku záhrady, výmera 

664 m2, kastastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 

vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.  

 

Návrh na prenájom: maximálne na dobu 5 rokov za cenu  0,06 EUR/m2 t. j.  za 

1 050 m2 spolu 63,- EUR/rok. 

 
RDP Most pri Bratislave si prenajíma pozemky za cenu 60,- EUR/10 000 m2, t. 

j. 0,006 EUR/m2/rok. 

 

OZ schvaľuje: 

zámer prenajať pozemok registra KN „C“ parc. č. 658/10, druh pozemku 

záhrady, výmera 386 m2, kastastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave, vedený na LV č. 611 a pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/9, druh 

pozemku záhrady, výmera 664 m2, kastastrálne územie Most pri Bratislave, 

obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611  formou verejnej obchodnej 

súťaže kde obecné zastupiteľstvo stanovuje podmienku – najvyššia ponúknutá 
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cena a zároveň si vyhadzuje právo verejnú obchodnú súťaž zrušiť. Doba  

prenájmu 5 rokov pričom minimálna cena je 0,06 €/m2. 

 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 21 LIDL Slovenská republika, v. o. s. – Žiadosť o zriadenie vecného  

                       bremena  

 

Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO 35 

793 783    požiadala dňa 28. 11. 2018 o zriadenie vecného bremena na časti 

pozemku registra KN „C“, parc. č. 462/39, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 3 138 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most 

pri Bratislave, vedený na LV č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.  

Na časti predmetného pozemku má spoločnosť zámer vybudovať prípojku 

vysokého napätia pre novú predajňu Lidl, ktorá sa bude nachádzať na 

pozemkoch registra KN „C“ parc. č. 462/8, druh pozemku orná pôda, výmera 

8 920 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 

vedený na LV č. 832, vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Most pri 

Bratislave a pozemku registra KN „E“, parc. č. 464, druh pozemku orná pôda, 

výmera 22 782 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave, vedený na LV č. 832, vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 

Most pri Bratislave. 

 

Vecné bremeno bude spočívať v: 

a) zriadení a uložení elektroenergetického zariadenia – prípojky vysokého 

napätia; 

b) užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opravách, úpravách, rekonštrukcii, 

modernizácie a akékoľvek iných stavebných úpravách, plánovanej stavby 

a jej odstránení; 

c) vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom 

výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b); 

 

OZ schvaľuje: 

zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Lidl Slovenská republika, v. 

o. s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO 35 793 783   na časti pozemku 

registra KN „C“, parc. č. 462/39, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 3 138 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave, vedený na LV č. 818, vo vlastníctve obce Most  pri Bratislave, ktoré 

bude spočívať v:  

     

a) zriadení a uložení elektroenergetického zariadenia – prípojky vysokého 

napätia; 

b) užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opravách, úpravách, rekonštrukcii, 

modernizácie a akékoľvek iných stavebných úpravách, plánovanej stavby 

a jej odstránení; 

c) vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným za účelom 

výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v písm. a) a b); 
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OZ hlasovalo: za 8 Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Ing.   

                        Peter Zuberec, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr.  

                        Michaela Šipošová, Radoslav Ragan, Jozef Máté, proti 1 BSBA   

                        Marek Luciak, zdržalo sa 2 Viliam Čulman, Milan Kohút 

 

K bodu č. 22 Rekonštrukcia a rozšírenie chodníka ul. Bratislavská  

 

Obyvatelia na sídlisku ul. M. R. Štefánika požadujú rozšírenie a rekonštrukciu 

chodníka od križovatky ulíc Bratislavská a Záhradná smerom k Roľníckemu 

družstvu podielnikov. V prípade že sa rozhodne o rozšírení a rekonštrukcii 

predmetného chodníka je potrebné uvažovať aj s dobudovaním verejného 

osvetlenia.  

 

OZ žiada: 

komisiu pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie na vypracovanie návrhu 

riešenia podnetu na rekonštrukciu a rozšírenie chodníka na Bratislavskej ulici od 

križovatky ulíc Bratislavská a Záhradná smerom k Roľníckemu družstvu 

podielnikov, vrátane  dobudovania verejného osvetlenia.  

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 23 Portál Odkaz pre starostu 

 

Ing. Peter Zuberec predložil tento bod na schválenie  OZ za účelom zlepšenia 

online komunikácie medzi obcou Most pri Bratislave a občanmi Mostu pri 

Bratislave. Táto požiadavka môže byť jednoducho zabezpečená portálom 

„Odkaz pre starostu“.  Po komunikácií s prevádzkovateľom tohto portálu 

a dodávateľom našej web stránky Ing. Zuberec potvrdil že tento portál je 

finančne a technicky nenáročný, nevyžaduje špeciálne softvérové či hardvérové 

požiadavky.  

 

  Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD. navrhli zriadiť pracovnú komisiu, 

ktorá by komplexne vyriešila komunikáciu občanov s obcou. 

Návrh členov pracovnej komisie: 

Ing. Peter Zuberec, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Michal 

Jáchym, Mgr. Michaela Šipošová, zástupca obce.   

 

OZ zriaďuje: 

dočasnú komisiu na riešenie komunikácie obce s občanmi v zložení Ing. Peter 

Zuberec, Bc. Peter Kováčik, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Michal Jáchym, 

Mgr. Michaela Šipošová, zástupca obce. 

 

OZ hlasovalo: za 9 Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Ing.   

                        Peter Zuberec, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr.  

                        Michaela Šipošová, Radoslav Ragan, Jozef Máté, Milan Kohút,   

                        proti 0, zdržalo sa 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman 
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K bodu č. 24 Voľba člena obecnej rady 

 

Starosta obce Most pri Bratislave v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov pozastavil výkon 

uznesenia obecného zastupiteľsta obce Most pri Bratislave č. 131/7/2018/U zo 

dňa 29. 11. 2018 z dôvodu, že   omylom nedal hlasovať v súlade s návrhom pána 

Viliama Čulmana, ktorý navrhol poslancov do obecnej rady v nasledovnom 

poradí: 1. Ing. Peter Zuberec, 2. Mgr. Katarína Rentková, PhD., 3. Mgr. 

Michaela Šípošová, pričom starosta obce dal hlasovať v nasledovnom poradí: 1. 

Ing. Peter Zuberec, 2. Mgr. Michaela Šípošová, 3. Mgr. Katarína Rentková, 

PhD. 

 

OZ ruší 

Uznesenie č. 130/7/2018/U ktorým OZ zvolilo za člena obecnej rady Ing. Petra 

Zuberca  

 

 OZ hlasovalo: za 9 Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Ing.   

                        Peter Zuberec, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr.  

                        Michaela Šipošová, Radoslav Ragan, Jozef Máté, Milan Kohút,   

                                                proti 1 Viliam Čulman, zdržalo sa 1 BSBA Marek Luciak,  

 

Starosta obce navrhol za členov Obecnej rady Ing. Petra Zuberca a Mgr. 

Katarínu Rentkovú, PhD. 

   

OZ volí: 

Za člena obecnej rady Ing. Petra Zuberca 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

OZ volí: 

Za členku obecnej rady Mgr. Katarínu Rentkovú PhD. 

 

 OZ hlasovalo: za 9 Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD., Ing.   

                        Peter Zuberec, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr.  

                        Michaela Šipošová, Radoslav Ragan, Jozef Máté, Milan Kohút,    

                        proti 0, zdržalo sa 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman 

 

K bodu č. 25 Informácia o zložení Komisie na ochranu verejného záujmu pri   

                      výkone verejných funkcií 

 

Starosta obce Most pri Bratislave v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov pozastavuje výkon 

uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave č. 167/7/2018/ U, 

168/7/2018/U, 169/7/2018/U, 171/7/2018/U zo dňa 29. 11. 2018. Dôvod 

pozastavenia výkonu uznesení: v zmysle článku 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 

357/2004 Z. z. ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických 

strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného 

zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet 
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nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu 

politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Keďže 

do obecného zastupiteľstva boli zvolení 3 zástupcovia politických strán a 

politických hnutí, ( Ing. Peter Zuberec – Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti, Milan Kohút – Kresťanskodemokratické hnutie, Mgr. 

Katarína Rentková, PhD. – Progresívne Slovensko) v zmysle vyššie uvedeného 

zákona sú členmi komisie. Jeden člen komisie sa volí z nezávislých poslancov. 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo do komisie dvoch zástupcov politických strán a 

politických hnutí a dvoch nezávislých zástupcov, čo je v rozpore s článkom 7 

ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2004 Z. z. ústavný zákon o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

OZ berie na vedomie: 

Informáciu o zložení Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcií 

 

K bodu č. 26 Návrh na doplnenie komisií OZ 

 

Viliam Čulman navrhol doplniť Komisiu pre podnikanie, rozpočet, financie, 

nakladanie s majetkom a Eurofondy o Ing. Mareka Rendek, Mgr. Katarínu 

Rentkovú, PhD., BSBA Mareka Luciaka 

   

 OZ volí: 

Ing. Mareka Rendeka za člena Komisie pre podnikanie, rozpočet, financie, 

nakladanie s majetkom a Eurofondy 

 

OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 1 Ing. Marek Rendek 

 

OZ volí: 

Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. za členku Komisie pre podnikanie, rozpočet, 

financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy 

 

 OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 1 Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

 

OZ volí: 

BSBA Mareka Luciaka za člena Komisie pre podnikanie, rozpočet, financie, 

nakladanie s majetkom a Eurofondy 

 

OZ hlasovalo: za 8 Ing. Peter Zuberec, Radoslav Ragan, Jozef Máté, Milan   

                        Kohút, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr.  

                        Michaela Šipošová, Viliam Čulman, proti 1 Ing. Marek Rendek,   

                        zdržalo sa 2 Mgr. Katarína Rentková, PhD., BSBA Marek Luciak 

 

 

 Viliam Čulman navrhol doplniť Komisiu pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie o Radoslava Ragana, Ing. Mareka Plocháňa, Ing. Jozefa Hrvoľa, Ing. 

Miloša Maxima. 

 

Radoslav Ragan odmietol pracovať v uvedenej komisii.  
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Ing. Marek Rendek upozornil Predsedu komisie pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie Viliama Čulmana, že ním navrhovaní členovia Ing. Jozef Hrvoľ a 

Ing. Miloš Maxim nemajú stavebné vzdelanie a vedú medzi sebou dlhoročný 

susedský spor, ktorý by určite ovplyvnil činnost danej komisie.  

 

 

Marek Rendek navrhol doplniť  Komisiu pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie o Ing. Stanislava Hrkeľa. 

 

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. navrhla doplniť  Komisiu pre výstavbu, dopravu 

a územné plánovanie o Róberta Pfundtnera 

 

 OZ volí: 

Ing. Mareka Plocháňa za člena Komisie pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie  

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

OZ nezvolilo: 

Ing. Jozefa Hrvoľa za člena Komisie pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie  

 

OZ hlasovalo: za 3 Ing. Peter Zuberec, Viliam Čulman,  BSBA Marek Luciak,  

                        proti 4 Jozef Máté, Radoslav Ragan, Mgr. Katarína Rentková,  

                        PhD., Ing. Marek Rendek, zdržalo sa 4 Mgr. Michaela Šipošová,  

                        Mgr. Ludmila Trsťanová, Milan Kohút, Bc Peter Kovačik 

 

OZ nezvolilo: 

Ing. Miloša Maxima za člena Komisie pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie  

 

OZ hlasovalo: za 3 Ing. Peter Zuberec, Viliam Čulman,  BSBA Marek Luciak,  

                       proti 5 Jozef Máté, Radoslav Ragan, Mgr. Katarína Rentková,  

                       PhD., Ing. Marek Rendek, Mgr. Michaela Šipošová, zdržalo sa 3   

                       Mgr. Ľudmila Trsťanová, Milan Kohút, Bc Peter Kovačik 

 

 OZ volí: 

Ing. Stanislava Hrkeľa za člena Komisie pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie  

 

OZ hlasovalo: za 9 Ing. Marek Rendek, Ing. Peter Zuberec, Mgr. Katarína   

                        Rentková PhD., Jozef Máté, Radoslav Ragan, Milan Kohút, Mgr.    

                        Ľudmila Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová, Bc. Peter Kovačik,   

                        proti 0,  zdržalo sa 2 Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak 

 

 OZ volí: 

Róberta Pfundtnera za člena Komisie pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie  
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OZ hlasovalo: za 10 Ing. Marek Rendek, Ing. Peter Zuberec, Mgr. Katarína   

                        Rentková PhD., Jozef Máté, Radoslav Ragan, Milan Kohút, Mgr.    

                        Ľudmila Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová, Bc. Peter Kovačik,   

                        BSBA Marek Luciak, proti 0, zdržalo sa 1 Viliam Čulman 

 

Viliam Čulman navrhol doplniť Komisiu pre sociálne veci, zdravotníctvo a 

opatrovateľskú službu o Mgr. Michaelu Šipošovú. 

 

OZ volí: 

Mgr. Michaelu Šipošovú za členku Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a 

opatrovateľskú službu 

 

OZ hlasovalo: za 10 Ing. Marek Rendek, Ing. Peter Zuberec, Mgr. Katarína   

                        Rentková PhD., Jozef Máté, Radoslav Ragan, Milan Kohút, Mgr.    

                        Ľudmila Trsťanová,  Bc. Peter Kovačik,  BSBA Marek Luciak,    

                        Viliam Čulman, proti 0, zdržalo sa 1 Mgr.  Michaela Šipošová 

 

 

Ing. Peter Zuberec navrhol doplniť Komisiu pre školstvo, kultúru, mládež, 

seniorov a šport o Milana Kohúta, Jozefa Mátého: 

 

OZ volí: 

Milana Kohúta za člena Komisie pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport 

 

OZ hlasovalo: za 9  Ing. Peter Zuberec, Mgr. Katarína  Rentková PhD., Jozef   

                        Máté, Radoslav Ragan,  Mgr.   Ľudmila Trsťanová,  Bc. Peter   

                        Kovačik,  BSBA Marek Luciak,  Viliam Čulman, Mgr. Michaela  

                        Šipošová, proti 0, zdržalo sa 2 Milan Kohút, Ing. Marek Rendek 

 

OZ volí: 

Jozefa Mátého za člena Komisie pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport 

 

 

OZ hlasovalo: za 9 Ing. Peter Zuberec, Mgr. Katarína  Rentková PhD.,             

                        Radoslav Ragan,  Mgr.   Ľudmila Trsťanová,  Bc. Peter   

                        Kovačik,  Viliam Čulman, Mgr. Michaela Šipošová,  Milan   

                        Kohút,  Ing. Marek Rendek, proti 0, zdržalo sa 2 Jozef Máté,   

                        BSBA Marek Luciak 

 

Životné prostredie: 

 

BSBA Marek Luciak navrhol doplniť Komisiu pre ochranu životného prostredia 

a verejného poriadku o Jozefa Mátého, Ing Petra Vajdu, Reného Foltýna: 

 

OZ volí: 

Jozefa Mátého za člena Komisie pre ochranu životného prostredia a verejného 

poriadku 

 

OZ hlasovalo: za 8 Ing. Marek Rendek, Ing. Peter Zuberec, Mgr. Ľudmila   

                       Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová, Radoslav Ragan, Milan  
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                       Kohút, Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak, proti 0, zdržalo sa 3   

                       Jozef Máté, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

 

OZ volí: 

Ing. Petra Vajdu za člena Komisie pre ochranu životného prostredia a verejného 

poriadku 

 

OZ hlasovalo: za 7 Ing. Marek Rendek, Ing. Peter Zuberec, Mgr. Ľudmila   

                        Trsťanová, Mgr. Michaela Šipošová, Milan Kohút, Viliam  

                        Čulman, BSBA Marek Luciak, proti 0, zdržalo sa 4 Radoslav  

                        Ragan, Jozef Máté, Bc. Peter Kovačik, Mgr. Katarína Rentková,   

                        PhD. 

 

OZ volí: 

Reného Foltýna za člena Komisie pre ochranu životného prostredia a verejného 

poriadku 

 

OZ hlasovalo: za 6 Ing. Peter Zuberec, Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak,  

                        Mgr. Katarína Rentková, PhD., Mgr. Ľudmila Trsťanová, Milan  

                        Kohút,  proti 1 Ing. Marek Rendek, zdržalo sa 4 Jozef Máté, Mgr.  

                        Michaela Šipošová, Radoslav Ragan,  Bc. Peter Kovačik, 

 

 Jozef Máté a BSBA Marek Luciak po hlasovaní navrhli doplniť Komisiu pre 

ochranu životného prostredia a verejného poriadku o Mgr. Katarínu Rentkovú, 

PhD. 

 

OZ volí: 

Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. za členku Komisie pre ochranu životného 

prostredia a verejného poriadku 

 

OZ hlasovalo: za 10  Ing. Peter Zuberec, Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak,  

                        Mgr. Ľudmila Trsťanová, Milan Kohút,  Ing. Marek Rendek,  

                       Jozef Máté, Mgr. Michaela Šipošová, Radoslav Ragan,  Bc. Peter  

                       Kovačik, proti 0, zdržalo sa 1 Mgr. Katarína Rentková 

 

K bodu č. 27 Nahrávanie videozáznamu z rokovaní OZ a jeho zverejňovanie 

 

 Mgr. Katarína Rentková, PhD. navrhla, aby sa z rokovaní OZ vytváral 

videozáznam, ktorý by bol následne zverejňovaný na webovej stránke obce. 

Dôvodom návrhu je, že mnoho občanov obce by sa rado zúčastnilo zasadnutia 

OZ, avšak či už z dôvodu pracovnej vyťaženosti, dopravnej situácie, resp. 

zdravotných dôvodov sa rokovania OZ osobne zúčastniť nemôžu. Taktiež, 

dostupný videozáznam bude v prospech informovanosti poslancov OZ, ktorí sa 

z určitého dôvodu nebudú môcť zúčastniť rokovania OZ. V neposlednej rade 

bude videozáznam prospešnou vecou pri spracovaní zápisníc. Videozáznam by 

bol na stránke uverejnený cez aktívny link na youtube, čo je možný spôsob 

zverejňovania. Rovnako ňou boli poslanci informovaní, že takto zverejňovaný 

a vytváraný videozáznam je už v rámci zvyšovania transparentnosti obcí 

vytváraný v mnohých obciach na Slovensku. Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

o možnostiach zverejňovania komunikovala aj s administrátorom webovej 



 2

0

 

stránky obce, ktorý jej potvrdil, že je možné takto zverejniť záznam na stránke 

obce.  

 

            Kontrolórka obce v rámci diskusie doplnila, že bude potrebné doriešiť oficiálne   

            záležitosti s GDPR a dokumentáciou v súvislosti s archiváciou videozáznamu.

   

 

OZ schvaľuje: 

nahrávanie videozáznamu z rokovaní OZ a jeho zverejňovanie.  

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 28 Rôzne    

 

  Marek Rendek predložil a vysvetlil novú formu dôvodovej správy. 

 Mgr. Katarína Rentková, PhD. informovala o príprave špeciálneho čísla 

spravodaja zameraného na predstavenie starostu a poslancov. 

   

V čase 22:29 rokovanie OZ opustil p. Viliam Čulman 

   

Starosta obce informoval: 

- o termíne konania dňa obce - 29. júna 2019 

- o získaní dotácie vo výške 15 000,-€ na vybudovanie bezplatnej wifi zóny v 

obci 

  Jozef Máte sa informoval 

- v akom stave je cyklotrasa, ktorá má viesť medzi Mostom pri Bratislave a 

Studeným 

Starosta obce informoval, že podklady k VO sú na kontrole na BSK a až 

následne po ich pozitívnej kontrole bude môcť byť podpísaná zmluva 

s vybraným uchádzačom 

- v akom stave je multifunkcné ihrisko 

Starosta obce informoval, že v uvedenom prípade prebieha úprava projektu  

 

22:39 sa Viliam Čulman vrátil 

 

      Jozef Máte sa informoval 
- v akom stave je príprava rekonštrukcie jedálne v škole 

Starosta obce informoval, že projektová firma má odsúhlasenú štúdiu  

Úradom verejného zdravotníctva a vypracováva projekt. 

- v akom stave sú rokovania o obecnej polícii 

Vysvetlenie podal Viliam Čulman – prebehlo rokovanie s Mestskou políciou 

Bratislava a je potrebné sa stretnúť s primátorom Hlavného  mesta SR 

Bratislavy.  

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

- v akom stave je rekonštrukcia kinosály 

Starosta obce informoval,  že v 51. týždni by malo prísť k výmene okien a 

následne sa pristúpi k ďalším fázam rekonštrukcie  
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  Mgr. Ľudmila Trsťanová 

- sa informovala, či sa prihlásil niekto na obsadenie miesta detskej lekárky 

Starosta obce informoval, že o prenájom priestorov sa informovala jedna 

lekárka 

 

K bodu č. 29 Diskusia    

 

Do diskusie sa prihlásil Ing. Miloš Maxim 

1. ako sa realizujú úpravy vjazdov do nehnuteľnosti  

Starosta obce – pri výstavbe chodníka sa vjazdy na pozemky vo vlastníctve 

občanov realizujú na mieste pôvodných vjazdov 

2. ako sa realizuju stavebné veci , rozdielny výklad územného plánu obce  

Starosta obce – obec požiadala Ministerstvo dopravy a výstavby SR o výklad 

pojmov prístavba, dostavba, nová výstavba.  

3. Ing. Maxim poďakoval pánovi Čulmanovi že sa s ním stretol.  

 

 

 K bodu č. 30 Záver   

 

 

        Ing. František Mastný 

                             starosta obce 

 

 

 

 Overovatelia zápisnice:  p. Radoslav Ragan 

          p. Milan Kohút 

 

  

 

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 

 

 

 

 

 


