
 

 
Z á p i s n i c a 

 
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 6/2018 

konaného dňa 18.októbra 2018 
 
Prítomní:    Marek Rendek, Jozef Máté, Róbert Pfundtner, JUDr. Jaroslav Dúha, 

Ing. Peter Zuberec, René Záhorský, Radoslav Ragan, Mgr. Katarína 
Rentková, PhD. 

 
Ospravedlnení:PaedDr. Jozef Trenčan 
 
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. Róbert Pfundtner 
        Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
 

 OZ schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení p. Róbert Pfundtner, Mgr. 
Katarína Rentková, PhD. 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0   

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

OZ volínávrhovú komisiu v zložení p. Jozef Máté,  Ing. Peter Zuberec. 
 
OZ hlasovalo: za 8 proti 0, zdržalo sa 0 
 
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 8 poslancov a zasadnutie OZ je 
uznášaniaschopné. 
 

 K bodu č. 4. Schválenie programu rokovania OZ 
   

OZ schvaľuje: 
program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 



 

 
Starosta obce navrhol doplniť rokovanie OZ: 
bod č. 12 – DHZ Most pri Bratislave – Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemkov 

a budov 
bod č. 13 – Šperkovo s.r.o. – Žiadosť o prenájom kancelárie 
 
Ing. Peter Zuberec navrhol doplniť rokovanie OZ: 
bod č. 14 – Predčasná oprava detského ihriska z dôvodu zanedbanej údržby 
 

Marek Rendek navrhol doplniť rokovanie OZ: 
bod č. 15 – Jednota dôchodcov Slovenska, miestna organizácia v Moste pri  
Bratislave - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019  
bod č. 16 – FK SLOVAN Most pri Bratislave - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu 

obce na rok 2019  
 
OZ schvaľuje: 
doplnenie bodu č. 12- DHZ Most pri Bratislave – Žiadosť o dlhodobý prenájom  
pozemkov a budov 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 

 
OZ schvaľuje: 
doplnenie bodu č. 13 - Šperkovo s.r.o. – Žiadosť o prenájom kancelárie 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 
OZ schvaľuje: 
doplnenie bodu č. 14 - Predčasná oprava detského ihriska z dôvodu zanedbanej 

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

 
OZ schvaľuje: 
doplnenie bodu č. 15 - Jednota dôchodcov Slovenska, miestna organizácia v 

Moste pri Bratislave - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 
2019 

 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 
OZ schvaľuje: 
doplnenie bodu č. 16 - FK SLOVAN Most pri Bratislave - Žiadosť o dotáciu z 

rozpočtu obce na rok 2019 
 
OZ hlasovalo: za 8 proti 0, zdržalo sa 0 

 
K bodu č. 5Správa z rokovania Obecnej rady zo dňa 11. októbra 2018 

 
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní 
Obecnej rady dňa 11. októbra 2018. 
 



 

 
OZ berie na vedomie: 
Správu z rokovania Obecnej rady dňa 11. októbra 2018. 

 
K bodu č. 6Kontrola uznesení OZ zo dňa  6. septembra 2018 
 

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa 
6. septembra 2018. 
 
OZ berie na vedomie: 
kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa 6. 
septembra 2018. 
 

K bodu č. 7Ing. Henrieta Kocipak, MykolaKocipak – Návrh na zámenu časti  
pozemkov 

 
 

Ing. Henrieta Kocipak a MykolaKocipak, Rajecká 5, 821 07 Bratislava 
predložili dňa 22. 8. 2018 návrh na zámenu pozemkov. 

   
1. Návrh sa týka zámeny časti pozemku (128,6 m2) registra KN „C“, parc. č. 

40/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 522 m2, 
katastrálne územie Studené, vedený na LV č. 1, obec Most pri Bratislave, vo 
vlastníctve obce Most pri Bratislave.  

2. za časť pozemku (50,2 m2) registra KN „C“ , parc. č. 62/28, druh pozemku 
orná pôda, výmera 167 m2, katastrálne územie Studené, vedený na LV č. 
754, obec Most pri Bratislave, vo vlastníctve Ing. Henriety Kocipak a 
MykoluKocipak, Rajecká 5, 821 07 Bratislava. 

 
Jednalo by sa o zámenu časti pozemku o výmere 128,6 m2 vo vlastníctve obce 
za časť pozemku o výmere 50,2 m2 vo vlastníctve žiadateľov.  
Náklady na vypracovanie geometrického plánu, zámennej zmluvy, by znášali 
žiadatelia. Keďže výmera obecného pozemku je väčšia o 78,4 m2, hodnotový 
rozdiel by vyrovnali žiadatelia.  

 
Odôvodnenie žiadosti: 
Jedná sa o susedné pozemky, pričom na časti pozemku registra KN „C“ , parc. č. 
62/28, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia, je uložené potrubie existujúcej verejnej 
kanalizácie. 
Obec by zámenou získala pozemok na ktorom je verejná kanalizácia (+ doplatok 
za väčšiu výmeru ) a žiadatelia pozemok na ktorom nie je verejná kanalizácia.  
 
OZ neschvaľuje: 
návrh Ing. Henriety Kocipak a MykoluKocipak, Rajecká 5, 821 07 Bratislava na  
zámenu pozemkov.: 

  
1. Čast pozemku (128,6 m2) registra KN „C“, parc. č. 40/23, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, výmera 522 m2, katastrálneúzemie Studené, 
vedený na LV č. 1, obec Most pri Bratislave, vovlastníctve obce Most pri 
Bratislave za 



 

2. časť pozemku (50,2 m2) registra KN „C“ , parc. č. 62/28, druh pozemku 
orná pôda, výmera 167 m2, katastrálneúzemie Studené, vedený na LV č. 
754, obec Most pri Bratislave, vovlastníctve Ing. Henriety Kocipak a 
MykoluKocipak, Rajecká 5, 821 07 Bratislava. 

 
OZ hlasovalo: za 0, proti 5, zdržalo sa 3 (JUDr. Jaroslav Dúha, Mgr. Katarína 
Rentková, PhD., p. René Záhorský) 
 

K bodu č. 8Ján Kohút – Žiadosť o predaj pozemku 
 
Ján Kohút a manželka Anna Kohútová, ul. Športová 467, 900 46 Most pri 
Bratislave požiadali dňa 31. 8. 2018 o odkúpenie pozemku registra KN „C“, 
parc. č. 798/4, druh pozemku záhrady, výmera 404 m2, katastrálne územie Most 
pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve 
obce Most pri Bratislave.  
Predmetný obecný pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, za 
pozemkom vo vlastníctve rodiny Kohútovej.  
V rámci územného plánu obce sa za týmto obecným pozemkom nachádza 
lokalita R2, t. j. rekreačné územia areálov a zariadení rekreácie, športu 
a telovýchovy.  
 
OZ schvaľuje: 

zámer odpredať pozemok registra KN „C“, parc. č. 798/4, druh pozemku  
            záhrady, výmera 404 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec   
            Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri  
            Bratislave formou verejnej obchodnej súťaže, kde obecné zastupiteľstvo   
            stanovuje podmienku – úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý ponúkne  
            najvyššiu  cenu. Obecné zastupiteľstvo si  vyhadzuje právo verejnú    
           obchodnú súťaž zrušiť a odporúča starostovi obce dať vypracovať znalecký   
           posudok.  
 

 
OZ hlasovalo: za 5, proti 1 (Radoslav Ragan), zdržalo sa 2 (Ing. Peter Zuberec, 
René Záhorský) 
 

K bodu č. 9Trellingspol. s r. o. – Dohoda o poskytnutí bezodplatného plnenia 
 
Spoločnosť TRELLIG, spol. s r. o., Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín 
doručila obci Dohodu o poskytnutí bezodplatného plnenia, t. j. poskytne obci 
bezodplatné peňažné plnenie vo výške 20 000,- € bez účelovej viazanosti.  
 
OZ schvaľuje: 
návrh Dohody o poskytnutí bezodplatného plnenia predložený spoločnosťou 
TRELLIG, spol. s r. o., Mierové námestie 6/6, 911 01 Trenčín o poskytnutí  
bezodplatného peňažného plnenia vo výške 20 000,- € bez účelovej viazanosti.  

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



 

K bodu č. 10 Stanovisko hlavnejkontrolórky k návrhu Rozpočtu obce Most pri 
Bratislave na roky 2019, 2020, 2021 
 
Návrh viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2019 – 2021 je 
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj 
ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace 
právne normy. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými 
nariadeniami a internými predpismi obce.  
Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom 
stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 
zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 
Na základe vyššie uvedených skutočností 

O D P O R Ú Č A M  
Obecnému zastupiteľstvu v Moste pri Bratislave návrh rozpočtu obce na rok 

2019 
S CH V Á L I Ť 

a návrh rozpočtu obce na roky 2020-2021 
ZOBRAŤ NA VEDOMIE 

OZ berie na vedomie: 
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu rozpočtu obce 
na roky 2019, 2020, 2021.                                 
 

K bodu č. 11Návrhrozpočtu obce Most pri Bratislave na roky  2019, 2020, 2021 
 
Programový rozpočet obce na roky 2019 - 2021 je zostavený v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 
493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení predchádzajúce dva roky, 
rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 
3 nasledujúce roky. Je zostavený na základe predpokladaných bilancií príjmov 
pre rok 2019, zohľadnení skutočných príjmov a výdavkov za predchádzajúci 
hospodársky rok a podľa odporúčaní pre obce k príprave a realizácii rozpočtov 
na roky 2019 - 2021. Základné parametre rozpočtového hospodárenia obcí v 
roku 2019 vychádzajú z predpokladov rozpočtu verejnej správy. Pre rozpočtové 
obdobie roku 2019 pokračujeme v používaní trinástich rozpočtových programov 
ako v roku 2018. Zo zákona o rozpočtových pravidlách má obec povinnosť 
členiť rozpočet príjmov a výdavkov na časti : „bežný rozpočet“, „kapitálový 
rozpočet“ a „finančné operácie“. Podstatnú časť bežných príjmov obce tvoria 
podiely na daniach v správe štátu, ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej 
dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle 



 

nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 
Ostatné príjmy z miestnych daní a nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa 
platných VZN v obci, z predpokladaného príjmu z vlastníctva majetku a 
administratívnych poplatkov. Výdavková časť návrhu rozpočtu vychádza zo 
zákonných povinností, z uzatvorených zmluvných vzťahov, prevádzkových 
potrieb a z rozvojových plánov. V návrhu rozpočtu sú zapracované transfery na 
prenesený výkon štátnej správy a transfery na vzdelávanie, ktoré sú zabezpečené 
z dvoch zdrojov. Financovanie originálnych kompetencií ( materská škola, 
školský klub detí, školská jedáleň) sa zabezpečuje transferom z rozpočtu obce a 
financovanie prenesených kompetencií ( základná škola, matričná činnosť a 
register obyvateľov, úsek stavebného poriadku) transferom zo štátneho rozpočtu. 
Obecné zastupiteľstvo môže v priebehu rozpočtového roku zmenu rozpočtu 
podľa potreby upraviť. Rozpočet na roky 2020 a 2021 je v zmysle § 9 ods. 3 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačný, 
nie je pre obec záväzný. 

 
 
OZ berie na vedomie: 
návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2019, 2020, 2021. 
 
OZ schvaľuje: 
návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na rok 2019. 
 
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 
 
OZ berie na vedomie: 
návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2020, 2021. 
 

K bodu č. 12DHZ Most pri Bratislave – Žiadosť o dlhodobý prenájom pozemkov 
 
Dobrovoľný hasičský zbor v Moste pri Bratislave žiada o dlhodobý prenájom 
pozemkov registra KN ,,C“ vo vlastníctve obce Most pri Bratislave: 

 
1. parc.číslo 224/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 804 

m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený 
na LV č. 611, 

2. parc. číslo 224/16,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 203 
m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený 
na LV č. 611. 

3. parc. číslo 224/13, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 158 
m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený 
na LV č. 611, vrátane budovy požiarnej zbrojnice, ktorá je postavená na 
tomto pozemku, 

4. parc. č. 224/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 42 m2, 
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na 
LV č. 611, vrátane budovy kancelárie, ktorá je postavená na tomto pozemku. 

 



 

Tieto pozemky a budovy dlhodobo využíva DHZ na svoju činnosť a plnenie 
úloh, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku 
ochrany pred požiarmi, ktorá bola uzatvorená s obcou Most pri Bratislave.  
Nakoľko obec sa rozrastá, stúpa počet obyvateľov a tým aj  nárok na vyššiu 
akcieschopnosť DHZ od Okresného riaditeľstva HaZZ. Nárast techniky si  
vyžaduje usporiadanie priestorov  a vybudovanie  priestorov pre členov na ich 
osobnú technickú a ochrannú výbavu.   
V spolupráci s obcou, čerpaním dotácií z výziev  plánujeme tento areál postupne 
rekonštruovať a prispôsobiť normám a požiadavkám aké platia pre areály 
požiarnych zbrojníc.  
 
OZ schvaľuje: 
žiadosť DHZ Most pri Bratislave o dlhodobý prenájom pozemkov registra KN 
,,C“ vo vlastníctve obce Most pri Bratislave: 

1. parc.číslo 224/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 804 
m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 
vedený na LV č. 611, 

2. parc. číslo 224/16,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 
203 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 
vedený na LV č. 611. 

3. parc. číslo 224/13, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 
158 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 
vedený na LV č. 611, vrátane budovy požiarnej zbrojnice, ktorá je 
postavená na tomto pozemku, 

4. parc. č. 224/17, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 42 
m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 
vedený na LV č. 611, vrátane budovy kancelárie, ktorá je postavená na 
tomto pozemku. 
 

Dôvodom hodného osobitého zreteľa je skutočnosť, že pozemky a budovy   
                                 využíva  DHZ Most pri Bratislave pri výkone svojej činnosti a plnení úloh,   
ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku  
ochrany pred požiarmi, ktorá bola uzatvorená s obcou Most pri Bratislave.  

 
 
Doba prenájmu - 20 rokov.  
Cena prenájmu - 1,-€/rok. 

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

K bodu č. 13Šperkovo s.r.o. – Žiadosť o prenájom kancelárie 
 
Spoločnosť Šperkovo s. r. o., M. R. Štefánika 694, 900 46 Most pri Bratislave, 
IČO   46 195 301 požiadala dňa 16. 10. 2018  o prenájom kancelárie v budove 
bývalej základnej školy na ul. Bratislavskej 97/99, 900 46 Most pri Bratislave, 
ktorá sa nachádza na pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 972 m2, katastrálne územie Most pri 
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611. 



 

Spoločnosť požiadala o prenájom kancelárie č. 26 s rozlohou 18,85 m2. 
Kancelária bude využívaná pre predmetnú spoločnosť.  

   

Nakoľko obec vlastní v danom objekte viacero voľných nebytových priestorov, 
ktoré sa nachádzajú na druhom podlaží – v podkroví budovy, obec formou  
verejnej obchodnej súťaže  ponúka na prenájom všetky kancelárie. Jedná sa o : 
miestnosť č. 24    o výmere: 42,60 m2 
miestnosť č. 25    o výmere: 18,22 m2 
miestnosť č. 26    o výmere: 18,85 m2 
miestnosť č. 27    o výmere: 15,73 m2 
miestnosť č. 28    o výmere: 11,07 m2 
miestnosť č. 30    o výmere:   7,42 m2 
miestnosť č. 31    o výmere:   9,84 m2 
 

spolu s pomernou časťou spoločných priestorov, kuchynky, sociálnych  zariadení  
a spevnených vonkajších  plôch v budove starej základnej školy. Budova sa  
nachádza na pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, druh pozemku zastavané  
plochy a nádvoria, výmera 972 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec  
Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri  
Bratislave formou verejnej obchodnej súťaže kde obecné zastupiteľstvo  
stanovuje podmienku – úspešným bude záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu   
cenu. OZ si zároveň  vyhadzuje právo verejnú obchodnú súťaž zrušiť. 
 

Minimálna cena prenájmu:  
schodisko - 10,95 EUR/m2/ročne 
           nebytové priestory -  27,38 EUR/m2/ročne 
spevnenévonkajšie plochy -  6,60 EUR/m2/ročne 

 
 
 
OZ schvaľuje: 
zámer prenajať nebytové priestory: 
miestnosť č. 24    o výmere: 42,60 m2 
miestnosť č. 25    o výmere: 18,22 m2 
miestnosť č. 26    o výmere: 18,85 m2 
miestnosť č. 27    o výmere: 15,73 m2 
miestnosť č. 28    o výmere: 11,07 m2 
miestnosť č. 30    o výmere:   7,42 m2 
miestnosť č. 31    o výmere:   9,84 m2 
spolu s pomernou časťou spoločných priestorov, kuchynky, sociálnych  
zariadení a spevnených vonkajších  plôch v budove starej základnej školy. 
Budova sa nachádza na pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, výmera 972 m2, katastrálne územie Most pri 
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce 
Most pri Bratislave formou verejnej obchodnej súťažekde obecné zastupiteľstvo 
stanovuje podmienku – najvyššia ponúknutá cena a zároveň si vyhadzuje právo 
verejnú obchodnú súťaž zrušiť. 

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



 

K bodu č. 14Predčasná oprava detského ihriska z dôvodu zanedbanej údržby 
 
Po viacnásobnom upozorní na obecnom zastupiteľstve že je potrebný náter na 
drevené detské ihrisko som zorganizoval dobrovoľnú brigádu. Pri dobrovoľnej 
brigáde pri ktorej som spolu s  dobrovoľníkmi natieral drevené konštrukcie boli 
zistené zásadne nahnité nosné konštrukcie pri kotvení do terénu. Keďže išlo 
o ďalší náter až po niekoľkých rokoch existencie ihriska, náklady na opravu sa 
budú musieť podstatne navýšiť v porovnaní s požadovanou pravidelnou 
údržbou. 
Z tohto dôvodu navrhujem vyčleniť na opravu detského ihriska z rozpočtu obce 
na rok 2019 min. 4000 € a opäť prerokovať na OZ akým spôsobom bude v 
budúcnosti zabezpečená pravidelná údržba tohto ihriska. 
 
OZ schvaľuje: 
vyčlenenie 4 000,-€ z rozpočtu obce na rok 2019 na opravu detského ihriska. 
 
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 1 (Marek Rendek) 
 
 

K bodu č. 15ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Miestna organizácia v Moste 
pri Bratislave -  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 

 
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku požiadala dňa 18. 10. 2018 o dotáciu 
z rozpočtu obce v roku 2019. 

 
Požadovaná suma – 2 000,- € 
Doteraz poskytnuté dotácie – 2016 – 2 000,- € 

               2017 – 2 000,- € 
     2018 – 2 000,- € 
 

Akcie na ktoré je žiadaná dotácia: zabezpečenie klubovej činnosti 
a organizovanie podujatí v obci.  

 
  Mgr. Katarína Rentková PhD. navrhla zvýšiť dotáciu na 3 000,- €.  

 
 
OZ neschvaľuje: 
dotáciu pre ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku z rozpočtu obce Most pri 
Bratislave  v roku 2019 v hodnote 2 000,- €. 

 
OZ hlasovalo: za 0, proti 0, zdržalo sa 8  
 
 
OZ schvaľuje: 
dotáciu pre ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku z rozpočtu obce Most pri 
Bratislave  v roku 2019 v hodnote 3 000,- €. 

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

 
 



 

K bodu č. 16 OZ FK Slovan Most pri Bratislave – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu 
obce v roku 2018 

 
OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave požiadalo dňa 30. 10. 2017 o poskytnutie 
dotácie v roku 2018. 

 
Požadovaná suma – 25 000,- € 
Doteraz poskytnuté dotácie – 2016 –  22 000,- € 

  2017 –  25 000,- € 
          2018 –  25 000,- € 
 

Akcie na ktoré je žiadaná dotácia: zabezpečenie  činnosti futbalového klubu vo 
vzťahu k SFZ, BFZ, ObFZ Bratislava – vidiek. Rozvoj a údržba futbalového 
štadióna.   

  
 OZ schvaľuje: 
dotáciu pre OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave z rozpočtu obce Most pri 
Bratislave v roku 2019 v hodnote 25 000,- €. 

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

K bodu č. 17 Rôzne 
 
Starosta obce informoval poslancov: 
- o stave výstavby multifunkčnéhoihriska 
- o listeadresovanom Ministerstvu dopravy a výstavby SR – ministrovi 

Arpádovi Éršekovi so žiadosťou o metodické usmernenie 
v súvislostinelegálnouťažbouštrku, ktorý je využívaný pri výstavbediaľnice 
D4R7. 

 
 

K bodu č. 18Diskusia 
 

Do diskusie sa prihlásil Marcel Michta, ktorý žiadal riešiť dopravnú situáciu 
v obci. Po diskusii, kedy bol p. Michtovi zo strany starostu aj poslancov 
vysvetlený celý postup rekonštrukcie vodovodu (ako aj rokovaní prebiehajúcich 
pred samotnou rekonštrukciou) bolo dohodnuté, že starosta obce osloví všetky 
zainteresované strany so žiadosťou o riešenie dopravnej situácie v Moste pri 
Bratislave. 

 
 K bodu č. 19Záver 
 

 
        Ing. František Mastný 
                starosta obce 

 
 Overovatelia zápisnice:  p. Róbert Pfundtner 
    Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
 



 

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 
 
 

 


