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Z á p i s n i c a

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 5/2022
konaného dňa 18. augusta 2022

Prítomní:    Ing. Marek  Rendek,  Mgr.  Ľudmila  Trsťanová,  Jozef  Máté,  p.  Milan
Kohút,  Mgr. Katarína Rentková PhD., Mgr. Michaela Šipošová, BSBA
Marek Luciak, Ing. Peter Kovačik, Ing. Peter Zuberec

Ospravedlnení:  p. Viliam Čulman, p. Radoslav Ragan

Program:   viď. Pozvánka a doplnenie počas rokovania OZ

K bodu č. 1   Otvorenie 

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

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľa starosta obce určil: Ing. Mareka Rendek

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Ing. Petra Kováčika
                            p. Milana Kohúta

OZ   volí   overovateľov   zápisnice   v zložení   Ing.   Peter  Kováčik,   p.  Milan
Kohút

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0   

K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: p. Jozefa Mátého 
  Mgr. Michaelu Šipošovú

OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. Jozef Máté, Mgr. Michaela Šipošová

OZ hlasovalo: za 9 proti 0, zdržalo sa 0  

Starosta obce skonštatoval,  že je  prítomných 9 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, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 11. augusta 2022

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 11.
augusta 2022. 

OZ berie na vedomie:
správu rokovania z obecnej rady zo dňa 11. augusta 2022. 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 23. júna 2022

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
23. júna 2022.

 OZ berie na vedomie:
 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa  23. júna 2022. 

K bodu č. 8 Rozpočtové opatrenie obce Most pri Bratislave č. 2/2022 

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, bolo vypracované
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 na zmenu rozpočtu obce na rok 2022. 
Navýšenie    príjmovej časti rozpočtu:  

-   úprava  výnosu  dane  z  príjmov  územnej  samospráve  podľa  údajov
zverejnených  MF  SR
+  71  299,-€
- Transfer pre Materskú školu                                                              +   6 102,- €
- dividendy BVS, a. s.                                                                           +   5 840,-

€
- transfer – príspevky na ubytovanie Ukrajincov                                  + 40 000,-

€ 
- transfer z Envirofondu                                                                        +   6 913,-

€ 
 

Celkové príjmy sú navýšené  o sumu:                                                130 134,-
€

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zapracované  úpravy – viď tabuľkovú časť:  
Bežné príjmy:  
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- Vratka nevyčerpanej dotácie na stravu do ŠR                                    + 31 458,-
€

- Vyúčtovanie dotácie na sčítanie obyvateľov                                       +  4 364,-
€   

-  Základná   škola  –  tovary   a   služby   (nevyčerpané   FP   z   roku  2021,
použité  v roku 2022)                                                                            + 75 016,-
€     
-  Materská  škola  –  tovary  a  služby(nevyčerpané  FP  z  roku  2021,  zvýšenie
stravného pre zamestnancov                                                                   +  4 500,-
€
- zvýšenie stravného zamestnancov obecného úradu                             +  4 150,-

€  

Bežné výdavky:
- Nájomné                                                                                               +     835,-

€
- Mzdy                                                                                                    +  6 500,-

€
- poistné do poisťovní                                                                            +  2 270,-

€
- Materská škola – mzdy                                                                       + 23 250,-

€
- Materská škola – poistné do poisťovní                                               +   8 130,-

€
- Výdavky – príspevok na ubytovanie ukrajincov                               +  40 000,-

€
- Mzdy                                                                                                  +  25 000,-

€
- poistné do poisťovní                                                                           +   8 740,-

€

Kapitálový výdavky: 
- Informačno-navigačný systém obce                                                     + 5 000,-

€                                                                                                       
- Rekonštrukcia Božia muka                                                                   + 5 100,-

€                                                                                                       

Celkové výdavky sú navýšené o sumu:                                               123 990,-
€

Upravený rozpočet je nastavený ako prebytkový s prebytkom   13 038 ,- €.

Tabuľková časť rozpočtového opatrenia tvorí prílohu tejto zápisnice.

OZ schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie obce Most pri Bratislave č. 2/2022

         
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
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K bodu   č.   9     PONS  NOVUS,   s.   r.   o.   –   Žiadosť   o odpredaj  Káblové   verejné
osvetlenie + rozhlas na ul. Ľ. Kukorelliho  

PONS  NOVUS,  s.r.o.,  IČO:  50 879  383  so  sídlom  Medená  10M,  811  02
Bratislava požiadali obec Most pri Bratislave o odkúpenie Káblového verejného
osvetlenia  +  rozhlas  na  ul.  Ľ.  Kukorelliho  ktoré  sa  nachádzajú  na  par.  č.
1327/21.  

OR odporučila predložiť žiadosť spoločnosti PONS NOVUS, s. r. o. o odpredaj
Káblového verejného osvetlenia + rozhlasu na ul. Ľ. Kukorelliho na rokovanie
OZ dňa 18. augusta 2022 a odporučila OZ žiadosť spoločnosti PONS NOVUS, s.
r.  o.  o odpredaj  Káblového  verejného  osvetlenia  +  rozhlasu  na  ul.  Ľ.
Kukorelliho schváliť.

OZ schvaľuje:
Žiadosť spoločnosti  PONS NOVUS, s. r. o., Medená 10M, 811 02 Bratislava,
IČO 50 879 383 o odpredaj Káblového verejného  osvetlenia + rozhlasu na ul. Ľ.
Kukorelliho, na pozemku registra KN „C“, parc. č. 1327/1, druh pozemku orná
pôda, výmera 2 197 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave, vedený na LV č. 1280 vo vlastníctve spoločnosti PONS NOVUS, s.
r.  o,.  po  kladnom  odporúčaní  Komisie  pre  výstavbu,  dopravu  a územné
plánovanie a po splnení všetkých zákonných podmienok.

         
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu   č.   10  Miriam  Štvrtecká   –  Žiadosť   o aktualizáciu  ÚPN  obce  Most   pri
Bratislave 

Miriam  Štvrtecká,  bytom  Bratislavská  67/86,  931  01  Šamorín  požiadala  o
zaradenie pozemku par. č. 2099/102, ktorý je vedený na LV č. 2731. Uvedený
pozemok má rozlohu 14 289 m2. 
Navrhované funkčné využitie -  R9 Rekreačné územie.

OR odporučila  predložiť  žiadosť  Miriam Štvrteckej  o aktualizáciu  ÚPN obce
Most pri Bratislave na rokovanie OZ dňa 18. augusta 2022 a odporučila OZ
žiadosť Miriam Štvrteckej o aktualizáciu ÚPN obce Most pri Bratislave zobrať
na vedomie.

OZ berie na vedomie:
Žiadosť Miriam Štvrteckej o aktualizáciu ÚPN obce Most pri Bratislave.

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 1 Ing. Peter Kováčik

K bodu č. 11 ACAN, s. r. o. – Žiadosť o možnosť užívania časti zastavanej plochy
a nádvoria 

Spoločnosť ACAN s.r.o. so sídlom Bratislavská 775, 900 46 Most pri Bratislave
požiadala o prenájom časti pozemku registra KN „C“ par. číslo 462/39, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie,   výmera max 30 m2, katastrálne územie
Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri  Bratislave,  vedený  na  LV   č.  818.  Na
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uvedenom pozemku by bol umiestnený mobilný kontajner, ktorý bude slúžiť ako
výdajné miesto pre internetový obchod Alko90.sk. 

OR odporučila predložiť žiadosť spoločnosti ACAN s.r.o. o možnosti užívania
časti  predmetného  pozemku  na   rokovanie  OZ  dňa  18.  augusta  2022
a odporučila  OZ  žiadosť  spoločnosti  ACAN  s.r.o.  o  možnosti  užívania  časti
predmetného pozemku neschváliť.

OZ schvaľuje:
Žiadosť  spoločnosti  ACAN,  s.  r.  o.,  Bratislavská  775,  900  46  Most  pri
Bratislave, IČO 35 792 264 o možnosť užívania časti pozemku (30 m2) registra
KN „C“, parc.č . 462/39, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  výmera
3 138m2,   katastrálne  územie  Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri  Bratislave,
vedený a LV č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave. 

OZ hlasovalo: za 0, proti 3 Ing. Peter Zuberec, Mgr. Michaela Šipošová, Mgr.
Katarína Rentková, PhD. zdržalo sa 6

K bodu č. 12 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Most pri Bratislave – Žiadosť
o prenájom klubových priestorov  

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Most  pri  Bratislave  požiadala  o
prenájom  klubových  priestorov  a  záhrady,  ktoré  sa  nachádzajú  na  ulici  29.
augusta  367/49 par.  č.  76/1  a  76/3.  Priestory  by  boli  využívané  na  klubovú
činnosť. 

OR odporučila predložiť žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Most pri
Bratislave na prenájom klubových priestorov na rokovanie OZ dňa 18. augusta
2022 a odporučila OZ žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Most pri
Bratislave na prenájom klubových priestorov schváliť.

OZ schvaľuje:
Zámer prenajať časť  nebytových priestorov  v budove na ul. 29. augusta, č.
367/49,  900 46 Most pri Bratislave č. 367/49,  postavenej na pozemku    registra
KN „C“, parc.  č.  76/1,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  pozemok
registra  KN „C“,  parc.  č.  76/3,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie,
výmera  353  m2,  katastrálne  územie  Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri
Bratislave,  vedený  na  LV  č.  818,  vo  vlastníctve  obce  Most  pri  Bratislave
Základnej  organizácii  Jednoty  dôchodcov  na  Slovensku  Most  pri  Bratislave,
z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je  prevádzkovanie klubu dôchodcov.

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 13 Vlasta Dúhová – Žiadosť o preplatenie liekov

Vlasta  Dúhová  požiadala  o  preplatenie  nákladov  na  lieky  v sume  134,15  €.
Lieky boli zakúpené pre jej brata Ivana Váleka, ktorý je po  mozgovej príhode a
zatiaľ mu nebol priznaný invalidný dôchodok, má trvalý pobyt na obci.  P. Válek
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je  v súčasnej  dobe  umiestnený  v zariadení  GAUDEAMUS  –  zariadenie
komunitnej rehabilitácie so sídlom Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava.

OR  odporučila  predložiť  žiadosť  Vlasty  Dúhovej  o preplatenie  liekov  na
rokovanie OZ dňa 18. augusta 2022 a odporučila OZ žiadosť Vlasty Dúhovej
o preplatenie nákladov na lieky  schváliť.

OZ schvaľuje:
Žiadosť Vlasty Dúhovej o preplatenie liekov v hodnote 134,15 EUR pre jej brata
Ivana Váleka, ktorý má trvalý pobyt  na obci Most pri Bratislave, Bratislavská
96/98, 900 46 Most pri Bratislave.

OZ hlasovalo: za 9 , proti 0, zdržali sa 0  

K bodu č. 14 Občianske združenie Fitness Most – Žiadosť o prenájom 

Občianske  združenie  Fitness  Most  požiadalo  o prenájom priestorov,  ktoré  sa
nachádzajú  na  ulici  29.  augusta  367/49.  Priestory  už  viac  ako  15  rokov
používajú na posilňovňu. 

OR  odporučila  predložiť  žiadosť  Občianskeho  združenia  Fitness  Most  o
prenájom  na  rokovanie  OZ  dňa  18.  augusta  2022  a odporučila  OZ  žiadosť
Občianskeho združenia Fitness Most o prenájom schváliť.

OZ schvaľuje:
Zámer  prenajať  časť   nebytových priestorov  v  budove na  ul.  29.  augusta  č.
367/49,  900 46 Most pri Bratislave postavenej na pozemku    registra KN „C“,
parc.  č.  76/2,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie,   výmera  86  m2,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV
č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave Občianskemu združeniu  Fitness
Most,  ul.  Orgovánová  77/14,  900  46  Most  pri  Bratislave,  IČO   52 875 946
z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je využitie priestorov na športovú činnosť. 

OZ hlasovalo: za 8 , proti 0, zdržali sa 1 Ing. Peter Zuberec  

K bodu č. 15 Rozlúčka s letom 2022 - Informácia 

Sobota 3.9.2022     
kapely                                      skúška                     čas hrania

             Neznámi                                 16.30-17.00                    17.00-18.15
Piknik-MichalTučný               18.15-18.45                     18.45-19.45
Olympic                                   19.45-20.15                     20.15-21.15
FueraFondo                             21.15-21.45                    21.45-22.45
POLEMIC                                 22.45-23.15                     23.15-00.15

nedeľa4.9.2022 
kapely                                              skúška                      čas

hrania
KingShaolin                                         16.00-16.30                       16.30-

17.00
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Deti z Mostu "CountryMostík" 16.00-16.30                       17.30-18.30
Kandráčovci                                 18.30-19.00                       19.00-

20.15
Bojiuterrier                                  20.15-20.45                       20.45-

21.45
             HorkýžeSlíže                                21.45-22.15                       22.15-
23.15

K bodu č. 16 Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov
- o skolaudovaní novej budovy Základnej školy;
- o začiatku rekonštrukcie požiarnej zbrojnice po 25. auguste 2022;
- o stretnutí  s predsedom a zástupcami BSK na ktorej bola zo strany vedenia
BSK predložená informácia o posunutí rekonštrukcie ciest v katastrálním území
Most  pri  Bratislave.  Tento  rok  bude  zrealizovaná  len  rekonštrukcia
„ypsilonovej“ križovatky ul. Bratislavská a ul. Nálepkova. Taktiež dôjde na tejto
križovatke  k zmene  organizácie  dopravy  –  hlavná  cesta  bude  smerom  na
Malinvo, vedľajšia cesta bude v smere na Studené. 

                       Taktiež by mala byť tento rok zrealizovaná rekonštrukcia  cesty III. triedy 1053 –
                       Dunajská Lužná - Studené – Tomášov, ktorá by mala byť následne preklasifiko-
                       vaná na cestu II. triedy. 

- o priebehu príprav na komunálne a župné volby

K bodu č. 17 Diskusia 

K bodu č. 18 Záver 

Ing. František Mastný
                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Kováčik

                                          p. Milan Kohút

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek
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https://www.youtube.com/watch?v=rxaT9G5sGLg

https://www.youtube.com/watch?v=rxaT9G5sGLg

