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Z á p i s n i c a

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 7/2021
konaného dňa 09. decembra 2021

Prítomní:    Ing. Marek  Rendek,  Radoslav  Ragan,  Ing.  Peter  Kovačik,  Mgr.
Ľudmila  Trsťanová,  Mgr.  Michaela  Šipošová,  Viliam Čulman,  Ing.
Peter Zuberec, Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Ospravedlnení: p. Jozef Máté, p. Milan Kohút, BSBA Marek Luciak

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 Rendeka

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Mgr. Ľudmilu Trsťanovú
          Ing. Petra Kovačika

OZ volí  overovateľov zápisnice v zložení    Mgr.  Ľudmila Trsťanová,  Ing.
Petra Kovačika

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

K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Ing. Petra Zuberca
  p. Radoslava Ragana

OZ volí návrhovú komisiu v zložení Ing. Peter Zuberec, p. Radoslav Ragan 

OZ hlasovalo: za 8 proti 0, zdržalo sa 0  

Starosta obce skonštatoval,  že je  prítomných 8 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 8, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 02. decembra 2021

Starosta oboznámil členov OZ so správou z rokovania  obecnej rady zo dňa 02.
decembra 2021. 

OZ berie na vedomie:
správu z rokovania  obecnej rady zo dňa 02. decembra 2021. 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 21. októbra 2021

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
21. októbra 2021.

 OZ berie na vedomie:
 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 21. októbra 2021. 

K bodu č. 8 BSBA Marek Luciak – Návrh na odvolanie predsedníčky komisie na
ochranu  verejného  záujmu pri  výkone  verejných   funkcií  Mgr.  Kataríny
Rentkovej, PhD.

BSBA  Marek  Luciak  navrhol  odvolať  predsedníčku  Komisie  na  ochranu
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD.
z dôvodu: 
-  neefektívnej komunikácie s poslancami OZ, 
- absentujúce výstupy komisie pre poslancov OZ, 
- nedodržiavanie termínov.

OZ schvaľuje:
Odvolanie  predsedníčky  Komisie  na  ochranu  verejného  záujmu  pri  výkone
verejných funkcií Mgr. Kataríny Rentkovej, PhD.

OZ hlasovalo: za 1 p. Viliam Čulman, proti 6,  zdržal sa 1 Mgr. Katarína 
                       Rentková, PhD.

K bodu č. 9 Návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 3/2021 

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 predložené
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 na zmenu rozpočtu obce na rok 2021. 
V   príjmovej  časti  rozpočtu  sú  navrhnuté  úpravy  v  zmysle  skutočne
poskytnutých  dotácii   zo  štátneho  rozpočtu  a BSK,  skutočného  výnosu  daní
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z príjmov územnej samospráve a vyrubeného poplatku za rozvoj -viď tabuľkovú
časť rozpočtového opatrenia:
Bežné príjmy:                                                                                                         
-  poskytnuté dotácie zo ŠR, výnos dane, poplatky za rozvoj         + 317 002,-

€
 

Celkové príjmy sú navýšené  o sumu:                                                    317 002,-
€
Celkový rozpočet  príjmov sa upraví   na sumu:                                 5  331 355,-
€

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zapracované  úpravy:  
Bežné výdavky:     
- úpravy podľa skutočných nákladov na zabezpečenie úloh a povinností obce,

úprava  rozpočtu  základnej  školy  podľa  schválených  normatívych
a nenormatívnych prostriedkov zo ŠR                                          + 100 655,-€

Kapitálové výdavky:
- navrhnuté  úpravy v rozpočte  na vybudovanie workoutového ihriska v areáli
futbalového štadióna, 
- projektová dokumentácia rekonštrukcie budovy MŠ - navýšenie o práce naviac

                                                                                                                          +    7 500,-
€                     

 
Celkové výdavky sú navýšené o sumu:                                                  108 155,-
€
Celkový rozpočet  výdavkov sa upraví na sumu:                                5  119 059,-
€

Upravený rozpočet je nastavený ako prebytkový s prebytkom             212 296,-
€.

Položkovitý  návrh  rozpočtového  opatrenia  č.  3/2021  tvorí  prílohu  tejto
zápisnice. 

OZ schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie obce Most pri Bratislave č. 3/2021.

OZ hlasovalo: za 8, proti 0  zdržalo sa 0

K bodu   č.   10  Plán   kontrolnej   činnosti   hlavnej   kontrolórky     obce  Most   pri
Bratislave na I. polrok 2022

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave v I. polrok 2022
bude zameraná na:
- Kontrola  pokladne  a  následne  pokladničných  dokladov  za  rok  2020  v

Základnej škole Milana Rastislava Štefánika Most pri Bratislave a kontrola
dodržiavania  zákona  č.  357/2015  Z.  z.  o finančnej  kontrole  a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vypracovanie  odborného  stanoviska  k záverečnému  účtu  obce  Most  pri
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Bratislave za rok 2021
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
- Operatívne kontroly

Ostatná činnosť HK :
- Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva
- Účasť na rokovaniach Obecnej rady
- 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,

Kontrolná  činnosť  bude  vykonávaná  v  zmysle  zákona  č.  369/1990  Zb.  o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

OZ schvaľuje:
Plán  kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  obce  Most  pri  Bratislave  na  I.
polrok 2022.

OZ hlasovalo: za 7, proti 0  zdržal sa 1 p. Viliam Čulman

K bodu č. 11   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č.
3/2021  o    miestnych daniach a miestnom poplatku   za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Most pri Bratislave 

 
Predmetným  VZN  dochádza  k zvýšeniu  poplatku  za  komunálne  odpady  na
území  obce  Most  pri  Bratislave.  Dôvodom zvýšenia  poplatku  za  komunálne
odpady je zvýšenie poplatkov za odvoz a skladovanie komunálnych odpadov.

Návrh VZN č. 3/2022 bol vyvesený na úradnej tabuli obce Most pri Bratislave
dňa 24.11. 2021.

p. Viliam Čulman navrhol do návrhu VZN doplniť týždňový vývoz pre 120 l
nádobu za sumu 250,- €

OZ schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Most pri Bratislave č. 3/2021 o   miestnych
daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Most pri Bratislave.

OZ hlasovalo: za 8, proti 0  zdržalo sa 0

Nakoľko  bol  jednohlasne  schválený  pôvodný  návrh  VZN  č.  3/2021  o   
miestnych  daniach  a miestnom  poplatku   za komunálne  odpady  a drobné
stavebné  odpady  na  území  obce  Most  pri  Bratislave  o  návrhu  p.  Viliama
Čulmana sa nehlasovalo.

K bodu č. 12 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu   
                       rozpočtu na roky 2022 – 2024
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O 20:19 opustil rokovanie OZ Ing. Peter Kovačik

V zmysle  §  18  f,  odsek  1,  písmeno  c)  zákona  č.  369/1990 Zb.  o  obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložila hlavná kontrolórka obce Most
pri Bratislave odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Most pri
Bratislave na roky 2022 - 2024. (ďalej len „ odborné stanovisko“).
Odborné  stanovisko  bolo  spracované  na  základe  predloženého  návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podlieha
zverejneniu  podľa  Ústavného  zákona  č.  493/2011  Z.  z.  o  rozpočtovej
zodpovednosti čl. 9 ods. 2. 
A. Východiská spracovania odborného stanoviska
Pri spracovaní odborného stanoviska hlavná kontrolórka vychádzala z posúdenia
predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 (ďalej len
„návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk: 
1. Zákonnost' predloženého návrhu rozpočtu a 
2. Metodická správnosť' predloženého návrhu rozpočtu. 

1a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade: 
• zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 1 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 
• č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 •  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
• zákona  č.  597/2003 Z.  z.  o  financovaní  základných  škôl,  stredných škôl  a
školských zariadení v znení neskorších predpisov 
• a ostatné súvisiace právne normy. 

1b) Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Most pri Bratislave 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce a
ich  návrhmi,  ktorými  sú  upravené  povinnosti  daňového  a  poplatkového
charakteru. 

1c) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce 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  z.  n.  p.  Taktiež  v súlade  so zákonom č.  305/2013 Z.  z.  Zákon o
elektronickej  podobe výkonu pôsobnosti  orgánov verejnej  moci  a  o  zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
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Návrh rozpočtu pre roky 2022-2024 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch obce,
čo prispieva ku zvýšeniu informačnej hodnoty tohto dokumentu a súčasne sa
implementujú  základy  pre  plánovanie  výdavkov  v  strednodobom  časovom
horizonte  s  možnosťou  konfrontovať  plány  obce  so  skutočnosťou,  t.  j.
prezentovať  v  rozpočte  ciele  (výkonnosť  samosprávy)  a  monitorovať'  ich
dosahovanie. Pri spracovaní návrhu rozpočtu boli dodržané postupy v súlade s
metodickým  usmernením,  ktorým  sa  ustanovuje  druhová  klasifikácia,
organizačná a ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení
opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421.
Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z.,
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. - s opatrením
MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania  a  o  rámcovej  účtovnej  osnove  pre  rozpočtové  organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC, - so zákonom č. 493/2011
Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. 
Výnos  dane  z  príjmov  poukázaný územnej  samospráve  -  Záväzné  štatistické
údaje - podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2022 . Vychádzalo sa z prognózy
vývoja  podielu  dane  FO  -  Východiskové  štatistické  údaje  a  rozpočtované
podiely obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2021 a z prognózy z
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu 

V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. musí byť
rozpočet  zostavený  ako  vyrovnaný  alebo  prebytkový.  Návrh  rozpočtu  je
spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2022, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2023, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b) – rok 2024. 
Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce
dva  rozpočtové  roky  nie  sú  záväzné,  majú  len  orientačný  charakter,  obecné
zastupiteľstvo ich berie na vedomie, a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších
rozpočtových rokoch. 
Navrhovaný rozpočet na roky 2022 – 2024 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne členený na: 
a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c)  finančné  operácie,  t.  j.  príjmové  finančné  operácie  a  výdavkové  finančné
operácie. 

Návrh viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2022 -2024: 

Názov
Rok
2022

Rok
202
3

Rok
2024

Príjmy bežného rozpočtu
        3 366
640

    3  335
982

     3  462
674
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Príjmy kapitálového rozpočtu 2 160           2 160            2 160

Finančné operácie príjmové
        2 700
415 0 0

Príjmy celkom:
6 069

215

3
338
142

3
464
834

    

Výdavky bežného rozpočtu
        3 041
665

    3  037
495

     3  045
015

Výdavky kapitálového rozpočtu
        2 987
550 0 0

Finančné operácie výdavkové 40 000
         40
000          40 000

Výdavky celkom: 
        6 069
215

    3  077
495

     3  085
015

    

Celkový stav rozpočtu: 0
       260
647        379 819

Názov
Rok
2022

Rok
202
3

Rok
2024

Príjmy bežného rozpočtu
        3 366
640

    3  335
982

     3  462
674

Výdavky bežného rozpočtu
        3 041
665

    3  037
495

     3  045
015

Prebytok bežného rozpočet           324 975
       298
487        417 659

    

Príjmy kapitálového rozpočtu 2 160
           2
160

2
160

Výdavky kapitálového rozpočtu
        2 987
550 0 0

Schodok kapitálového rozpočtu       -2 985 390
           2
160

2
160

    

Finančné operácie príjmové
        2 700
415 0 0

Finančné operácie výdavkové 40 000
         40
000          40 000

Rozdiel finančných operácií
        2 660
415        -40 000         -40 000

    

Celkový stav rozpočtu: 0
       260
647        379 819
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V  zmysle  §  10  ods.6  zákona  č.583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách
územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa
vykonávajú  prevody  z  peňažných  fondov  obce  a  realizujú  návratné  zdroje
financovania a ich splácanie. 

C. Záver 
Návrh viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2022 – 2024 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 hlavná kontrolórka

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

2022
S CH V Á L I Ť

a návrh rozpočtu obce na roky 2023-2024 
ZOBRAŤ NA VEDOMIE

            OZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu rozpočtu na
roky 2022 – 2024. 

O 20:21 sa na rokovanie OZ vrátil Ing. Peter Kovačik
  

K bodu č. 13 Návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2022 - 2024

Programový   rozpočet  obce  na  roky  2022  -  2024  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 2022, zohľadnení   skutočných príjmov a výdavkov za predchádzajúci
hospodársky rok a podľa odporúčaní  pre obce k príprave a realizácii rozpočtov
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na  roky  2022  -  2024.  Základné  parametre  rozpočtového  hospodárenia  obcí
v roku 2022 vychádzajú z predpokladov rozpočtu verejnej správy.  

Pre  rozpočtové  obdobie  roku  2022  pokračujeme  v používaní  trinástich
rozpočtových  programov  ako  v roku  2021.   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, 

Obecné  zastupiteľstvo  môže  v  priebehu  rozpočtového  roku  zmenu  rozpočtu
podľa potreby upraviť. 

Rozpočet na roky 2023 a 2024 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. 

Štruktúra bežných príjmov a bežných výdavkov  je rozpísaná v tabuľkovej časti
návrhu rozpočtu  obce Most pri Bratislave na roky 2022 – 2024.

1. Bežný rozpočet je  prebytkový vo výške:   324 975,- €.
2.  Kapitálový rozpočet  je  schodkový vo výške  2 985 390,-  €, vyrovnaný je
prebytkom bežného rozpočtu a  z rozdielu finančných operácií.

Rekapitulácia  návrhu rozpočtu na roky  2022, 2023, 2024

Názov
Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Príjmy bežného rozpočtu        3 366 640       3 335 982       3 462 674

Príjmy kapitálového rozpočtu 2 160 2 160 2 160

Finančné operácie príjmové         2 700 415 0 0

Príjmy celkom:         6 069 215       3 338 142       3 464 834

    

Výdavky bežného rozpočtu         3 041 665       3 037 495       3 045 015

Výdavky kapitálového rozpočtu         2 987 550 0 0
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Finančné operácie výdavkové 40 000            40 000            40 000

Výdavky celkom:         6 069 215       3 077 495       3 085 015

    

Celkový stav rozpočtu: 0          260 647          379 819

Názov
Rok
2022

Rok
2023

Rok
2024

Príjmy bežného rozpočtu         3 366 640       3 335 982       3 462 674

Výdavky bežného rozpočtu         3 041 665       3 037 495       3 045 015

Prebytok bežného rozpočet            324 975          298 487          417 659

    

Príjmy kapitálového rozpočtu 2 160 2 160 2 160

Výdavky kapitálového rozpočtu         2 987 550 0 0

Schodok kapitálového rozpočtu
       -2  985
390 2 160 2 160

    

Finančné operácie príjmové         2 700 415 0 0

Finančné operácie výdavkové 40 000            40 000            40 000

Rozdiel finančných operácií         2 660 415           -40 000
          -40
000

    

Celkový stav rozpočtu: 0          260 647          379 819

Stanovisko kontrolórky.

OZ schvaľuje:
         Rozpočet obce Most pri Bratislave na rok 2022.

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržali sa 1 p. Viliam Čulman

            OZ berie na vedomie:
Návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2023 – 2024.

K bodu č. 14 OZ Fitness Most – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri 
                       Bratislave v roku 2022

OZ Fitnes Most požiadal o dotáciu vo výške 1 500,-€ z rozpočtu obce Most pri
Bratislave  v roku  2022.  Dotácia  bude  použitá  na  materiálno  technické
zabezpečenie chodu fitnes centra.

            Poskytnuté dotácie v predchádzajúcich rokoch:
2019            1 500,-€
2020            1 500,-€

                             2021            1 000,- €
OZ schvaľuje:
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Žiadosť OZ Fitness Most o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku
2022 v sume 1 500,- €.

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržali sa 2 Ing. Peter Zuberec, p. Viliam Čulman

K bodu č. 15 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu 
                       obce Most pri Bratislave v roku 2022

ZO Jednoty  dôchodcov  na  Slovensku požiadal  o  dotáciu  vo  výške  3  000,-€
z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2022. 
Dotácia  bude  použitá  na  všeobecne  prospešný  účel  (podpora  akcií
organizovaných v obci Most pri Bratislave).

            Poskytnuté dotácie v predchádzajúcich rokoch:
2019            3 000,-€
2020            3 000,-€

      2021            2 000,-€

OZ schvaľuje:
Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku o dotáciu z rozpočtu obce Most
pri Bratislave v roku 2022 v sume 3 000,- €.

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržali sa 0
K bodu č. 16 OZ Mostík - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave 
                       v roku 2022

OZ Fitnes Most požiadal o dotáciu vo výške  5 000,-€ z rozpočtu obce Most pri
Bratislave v roku 2022. 

           Dotácia bude použitá na materiálno technické zabezpečenie..
           Poskytnuté dotácie v predchádzajúcich rokoch:

2019            3 000,-€
2020            5 000,-€

      2021            3 000,-€

OZ schvaľuje:
Žiadosť OZ Mostík o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2022
v sume 5 000,- €.

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

K bodu č. 17 OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu
                       obce Most pri Bratislave v roku 2022

OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave požiadal o dotáciu vo výške  28 000,- €
z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2022. 
Dotácia bude použitá na zabezpečenie chodu FK SLOVAN Most pri Bratislave
(energie, náklady na rozhodcov, materiálno technické zabezpečenie).

            Poskytnuté dotácie v predchádzajúcich rokoch:
2019            25 000,-€
2020            28 000,-€

      2021            28 000,-€
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Z rozpravy  k uvedenému  bodu  vyplynula  požiadavka  na  striktné  oddelenie
energií v budove FK a v budove Šport pubu. Zástupca FK SLOVAN Ing. Marek
Rendek  sa  zaviazal  pripraviť  na  najbližšie  riadne  rokovanie  OZ  správu
o prijatých opatreniach.

OZ schvaľuje:
Žiadosť OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave o dotáciu z rozpočtu obce Most
pri Bratislave v roku 2022 v sume 28 000,- €.

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

K bodu   č.   18  Michal   Mazák   –   Žiadosť   o zriadenie   vecného   bremena   na
vybudovanie   

                     plota  

Michal Mazák bytom Nálepkova 325/42, 900 46 Most pri Bratislave požiadal
listom zo dňa 20.8.2021 o zriadenie vecného bremena na parcele KN „C“ par. č.
842/6,katastrálne územie Most pri Bratislave, výmera 1 514 m2 zapísanej na LV
č. 611. Uvedená parcela je vo vlastníctve obce Most pri Bratislave, Predmetom
záložného práva by mala byť plocha o výmere cca 40 m2.
Svoju žiadosť odôvodňuje výstavbou plotu menších rozmerov (výška max 140
cm a hrúbka 20 cm) pred rodinným domom, ktorého je majiteľom.

Radoslav Ragan navrhol  uvedenú problematiku  riešiť  komplexne (stanovenie
hranice plotov a pod). 
 
OZ schvaľuje:
Žiadosť Michala Mazáka  o zriadenie vecného bremena na vybudovanie plota na
pozemku  registra  KN „C“, parc. č. 842/6, druh  pozemku  ostatná  plocha,
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 5, zdržali sa 3 Ing. Peter Zuberec, p. Viliam Čulman,
Ing. Peter Kovačik   

OZ odporúča:
starostovi obce požiadať Komisiu pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie
o komplexné stanovisko na riešenie situácie v uvedenej oblasti.

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

K bodu č. 19 SIMI Vasil Geletei – Žiadosť o zníženie nájmu 

Vasil Geletej SIMI, IČO: 37 185 454 so sídlom  Sládkovičova 13, 900 28 Ivanka
pri Dunaji   požiadal o zníženie nájmu na rok 2022. Svoju žiadosť odôvodňuje
Covid-om a s ním spojeným poklesom tržieb.
Žiadateľ  má  v zmysle  nájomnej  zmluvy   v prenájme  26  m2.  Ročný  nájom
predstavuje 780,- €, t. j. 26,- €/1 m2. 
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OZ schvaľuje:
Žiadosť Vasila Geleteja SIMI, IČO : 37 185 454 so sídlom  Sládkovičova 13,
900 28 Ivanka pri Dunaji o zníženie nájmu na rok 2022. 

OZ hlasovalo:  za 0 ,  proti  6,  zdržali  sa 2 Ing.  Peter Kováčik,  Mgr. Ľudmila
Trsťanová  

K bodu č. 20 RP1 s.r.o.,  TRI VODY MALINOVO 2 s. r. o. – Žiadosť o odkúpenie 
                       komunikácií v lokalitách „Tri vody Malinovo“ a „Nové Polia“

O 21:13 opustil rokovanie OZ Marek Rendek
O 21:15 sa na rokovanie OZ vrátil Marek Rendek

Spoločnosti RP1 s.r.o., IČO: 46 347 381 so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava
a TRI VODY MALINOVO 2 s.r.o., IČO: 47 609 991 so sídlom Vysoká 14, 811
06  Bratislava  opätovne  požiadali  obec  Most  pri  Bratislave  o  uzatvorenie
kúpnych  zmlúv,  ktorých  predmetom  bude  prevod  vlastníckeho  práva
k pozemkom  a  komunikáciám  na  ktorých  sú  komunikácie.  Predmetné
komunikácie  a  pozemky  sa  nachádzajú  v lokalitách  „Obytná  zóna  Tri  Vody
Malinovo“ a „Nové polia“ z uvedených spoločností na obec Most pri Bratislave
za kúpnu cenu 1,-€.

Uvedená požiadavka bola viackrát zamietnutá z dôvodu zlého technického stavu
komunikácií,  ktoré  žiadatelia  napriek  upozorneniu  neodstránili  v požadovanej
kvalite.
Dňa  27.  novembra  2021  členovia  Komisie  pre  výstavbu,  dopravu  a  územné
plánovanie  vykonali  opätovnú  kontrolu  technického  stavu  komunikácii.
O prevzatí komunikácii do vlastníctva obce je možné rokovať až po odstránení
zistených nedostatkov zo strany vlastníkov komunikácií.
 
OZ schvaľuje:
žiadosť  spoločnosti  TRI  VODY MALINOVO 2  s.  r.  o.  Vysoká  14,  811  06
Bratislava,  IČO:  47 609 991 o  prevzatie  pozemkov,  cestných  komunikácií  do
vlastníctva a správy obce Most pri  Bratislave. 

OZ hlasovalo: za  0, proti 5, zdržali sa 3 p. Viliam Čulman, Ing. Pater Kovačik,
Ing. Marek Rendek  

OZ schvaľuje:
žiadosť spoločnosti RP1 s.r.o. so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO:
46 347 381  o prevzatie pozemkov do vlastníctva Most pri  Bratislave. 

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

OZ odporúča:
starostovi obce oslovenie spoločnosti RP1 s.r.o.,  TRI VODY MALINOVO 2 s.
r. o. za účelom odstránenia zistených nedostatkov. 

OZ hlasovalo: za  8, proti 0, zdržali sa 0  
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K bodu č. 21 Ing. Jozef Tanzer – Žiadosť o zámenu nehnuteľností, pozemkov  
                       v katastrálnom území Most pri Bratislave a Studené

Ing. Jozef Tanzer ako splnomocnený zástupca vlastníkov (Veroniky Tanzerovej
a Šimona Skalického,  obaja  s podielom ½) nehnuteľnosti  zapísanej  na LV č.
2 702, parc. č. 27/3 o výmere 1 038 m2, druh pozemku orná pôda, katastrálne
územie Studené ponúkol obci zámenu uvedeného pozemku za:
1. pozemok zapísaný na LV č. 818, parc. č. 2 302 o výmere 151 973 m2, druh

pozemku orná pôda, kat. územie Most pri Bratislave. Geometrickým plánom
č.  14/2019  vypracovaným  Ing.  Romanom  Hlavatým  PROGRA,  IČO:
17 487 439, úradne overeným pod číslom G1-2344/2019 zo dňa 3.12.2019
bola z pôvodnej parcely 2302  o výmere 151 973 m2 odčlenená novovytvo-
rená  parcela  2302/101  o  výmere  773  m2,  druh  pozemku  trvalý  trávnatý
porast spolu s parcelou č. 1862/2, o výmere 1509 m2, druh pozemku orná
pôda, katastrálne územie Most pri Bratislave.

2. parcelou č. 1862/2, o výmere 1509 m2, druh pozemku orná pôda, katastrálne
územie Most pri Bratislave.

Zámenu  navrhuje  uskutočniť  takým  spôsobom,  že  na  všetky  pozemky
vstupujúce do zámeny bude vypracovaný znalecký posudok a v rámci zámeny
dôjde k finančnému vysporiadaniu,  prípadne je žiadateľ pripravený rokovať o
inom vysporiadaní, ktoré navrhne obec.

OZ schvaľuje:
Zámer zameniť nehnuteľnosť, pozemok registra KN „E“ v  katastrálnom území
Studené  vo  vlastníctve  Šimona   Skalického,  Miletičova  600/90,  821  09
Bratislava a Veroniky Tanzerovej,  Ráztočná 20121/4A, 821 07 Bratislava  parc.
č. 27/3, druh pozemku orná pôda, výmera 1 038 m2, katastrálne územie Studené,
obec Most pri Bratislave, vedený na  LV č. 2 702 za pozemky:

1. Pozemok registra KN „E“, parc. č. 2 302/101, druh pozemku trvalý trávnatý
porast,  výmera  773  m2,  ktorý  bol  GP  č.  14/2019  vypracovaným Romanom
Hlavatým  PROGRA,  IČO  17 487 439  odčlenený  od  pôvodného  pozemku
registra KN „E“, parc. č. 2302, druh pozemku orná pôda, výmera 151 973 m2,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV
č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave,

2. Pozemok registra KN „E“, parc. č. 1862/2, druh pozemku orná pôda, výmera
1 509 m2,  katastrálne  územie  Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri  Bratislave,
vedený na LV č. 818, vo vlastníctve obce  Most pri Bratislave,

            z dôvodu osobitného zreteľa – rozšírenie cintorína. 

OZ hlasovalo: za 0, proti 4  Ing. Peter Zuberec, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Ing.
Marek Rendek, Mgr. Michaela Šipošová,  zdržali  sa 4 p. Radoslav Ragan, p.
Viliam Čulman, Ing. Peter Kovačik, Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

K bodu č. 22 FSI INVEST, a.s. - Žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve 
                       a o odovzdaní prístupovej komunikácie



15

Spoločnosť FSI – INVEST, a.s., IČO: 36 656 577 so sídlom Panská 245/13, 811
01 Bratislava predložila obci Zmluvu o budúcej zmluve o odovzdaní prístupovej
komunikácie, ktorá má byť umiestnená v kat. území Most pri Bratislave a to na
pozemkoch: 
a) parcely  registra  „C“,  parc.  č.  1943/2  (LV č.  611,  vlastník  Obec Most  pri

Bratislave);
b) parcely  registra  „C“,  parc.  č.  569/7  (LV  č.  3,  vlastník  SLOVENSKÝ

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik);
c) parcely  registra  „C“,  parc.  č.  1753/1  (LV  č.  3,  vlastník  SLOVENSKÝ

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik);
d) parcely  registra  „C“,  parc.  č.  1753/2  (LV  č.  3,  vlastník  SLOVENSKÝ

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik);
e) parcely  registra  „C“,  parc.  č.  1753/5  (LV  č.  3,  vlastník  SLOVENSKÝ

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik);
f) parcely registra „C“, parc. č. 2077/1 bez LV podľa registra „E“ parc. č. 2077

(LV č. 816, vlastník SR v správe Slovenského pozemkového fondu);
g) parcely registra „C“, parc. č. 2077/2 bez LV podľa registra „E“ parc. č. 2077

(LV č. 816, vlastník SR v správe Slovenského pozemkového fondu).

OZ schvaľuje:
Žiadosť spoločnosti FSI INVEST, a. s., Panská 245/13, 811 01 Bratislava IČO:
36 656 577  o uzavretie  Zmluvy o  budúcej   zmluve  o odovzdaní  prístupovej
komunikácie do vlastníctva obce. 

OZ hlasovalo: za 0, proti 6, zdržali sa 2 Ing. Peter Kovačik, p.Viliam Čulman  

K bodu č. 23 Petícia vlastníkov nehnuteľností na ul. Slnečná, Súmračná, Mesačná
za spustenie verejného osvetlenia do prevádzky

Dňa 24. 11. 2021 bola do podateľne obecného Úradu Most pri Bratislave odo-
vzdaná petícia v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskor-
ších predpisov za účelom zabezpečenia, spustenia verejného osvetlenia do pre-
vádzky na  uliciach  Slnečná,  Súmračná  a Mesačná  v katastrálnom území  obce
Most pri Bratislave.
Žiadatelia  petície  žiadajú orgány  obce,  t.  j.  obecné  zastupiteľstvo  a  starostu
obce, aby na  najbližšom  zasadnutí  zastupiteľstva  obce,  t.  j.  09.  12.
2021 uznesením rozhodli o prevzatí  do správy majetku  obce stavby verejného
osvetlenia na uliciach Slnečná, Súmračná a Mesačná v katastrálnom území obce
Most pri Bratislave do užívania a následne spustenia do prevádzky.

Vlastníkom predmetného osvetlenia je spoločnosť Pardalis s. r. o., Blagoevova
28, 851 01 Bratislava, IČO 35 913 053 ktorá ku dňu rokovania Obecnej rady
nepožiadala o prevzatie verejného osvetlenia do majetku obce. 

O 21:30 opustil rokovanie OZ Ing. Peter Zuberec

OZ berie na vedomie:



16

Petíciu  vlastníkov  nehnuteľností  na  ul.  Slnečná,  Súmračná,  Mesačná  za
spustenie  verejného  osvetlenia  do  prevádzky,  resp.  za  prevzatie  verejného
osvetlenia do správy a majetku obce. 

K bodu č. 24 Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
                      verejných funkcií za rok 2021

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v roku 2021
zasadala  2 krát.  Jej  činnosť sa bola  zameraná  na  kontrolu oznámení  funkcií,
zamestnaní a majetkových pomerov verejných funkcionárov 

O 21:33 sa vrátil na rokovanie OZ Ing. Peter Zuberec

OZ berie na vedomie:
Správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií za rok 2021.

K bodu č. 25 RBETÓN, s.r.o. – Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie 
                      zariadenia na zber odpadov

RBETÓN  s.r.o.,  IČO:  35 925 299  so  sídlom  Za  hrádzou  1325/42,  900  41
Rovinka  požiadal  v zmysle  §  97  ods.  1  písm.  d)  zákona  č.  79/2015  Z.  z.
o odpadoch  v súlade  s  §22  vyhlášky  MŽP  SR  č.  371/2015  Z.z.,  ktorou  sa
vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  o odpadoch,  Okresný  úrad  Senec,
odbor starostlivosti o životné prostredie  o udelenie súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia na zber odpadov.
Zariadenie  by  bolo  umiestnené  v katastrálnom území  Studené,  par.  č.-  76/23
o výmere 6 393 m2.
Zoznam odpadov s ktorými by sa v zariadení nakladalo:
- 17 01 01 Betón
- 17 01 02 Tehly
- 17 01 03 Škridly a obkladový materiál, keramika
- 17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky  

               iné ako uvedené v 17 01 06
- 17 03 02 Bitúmenové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01
- 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
- 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
- 17 05 08 Štrk zo železničního zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
- 17 08 02 Stavebné materiály na báze sádry iné ako uvedené v 17 08 01
- 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolícii iné jako uvedené v 17 09 

               01, 17 09 02, 17 09 03

Zariadenie bude pozostávať z:
- plochy pre manipuláciu a prípadné uloženie odpadu
- mostovej váhy
- unimobunky pre administratívu
- oplotenie, uzamykatelná brána
- techniky pre manipuláciu s odpadmi
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                       Dňa 10. 11. 2021 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťova-
            ním. Za obec sa zúčastnil  starosta obce ktorý do zápisnice uviedol:  Pred
vyjadre-
            ním obce je potrebné aby sa k návrhu vyjadrila príslušná komisia a následne bol
            predložený na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Najbližšie rokovanie obecné-
            ho zastupiteľstva sa uskutoční 9. 12. 2021.

            Zástupkyňa OÚ Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej   
            správy odpadového hospodárstva sa vyjadrila, že pokiaľ žiadateľ splní všetky  
            podmienky stanovené v zákone nemajú možnosť nevydať spoločnosti predmetné
            povolenie. 
            V prípade že by uvedené povolenie bolo spoločnosti vydané, obec sa voči nemu 
           odvolá.
            
         

OZ schvaľuje:
Žiadosť spoločnosti  RBETÓN, s. r.  o.,  Za hrádzou 1325/42, 900 41 Rovinka
o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

OZ hlasovalo: za 0 , proti 7, zdržali sa 1 Ing. Peter Kovačik  

K bodu č.  26 Termíny rokovaní  obecného zastupiteľstva  a obecnej  rady v roku
2022 

Obecná rada                                         Obecné zastupiteľstvo                  
27. 01. 2022                                                 03. 02. 2022

    21. 04. 2022                                                 28. 04. 2022
   16. 06. 2022                                                 23. 06. 2022  
    11. 08. 2022                                                 18. 08. 2022
   06. 10. 2022                                                 14. 10. 2022
  08. 12. 2022                                                 15. 12. 2022

OZ berie na vedomie:
Termíny rokovaní obecného zastupiteľstva a obecnej rady v roku 2022.

K bodu č. 27 Rôzne 
Starosta obce:

- OZ na svojom rokovaní  22.  apríla  2021 uznesením č.  47/3/2021schválilo
realizáciu spoločného verejného obstarávania na dodávateľa služby – Zber,
odvoz,  a  zneškodňovanie  komunálnych  odpadov  -  zmesový  komunálny
odpad  a  Zber,  odvoz  a  zhodnocovanie  alebo  zneškodňovanie  odpadov  –
papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, elektroodpad, biologicky rozložitelných
odpad zo záhrad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, drobný stavebný
odpad,  veľkoobjemový  odpad,  nebezpečný  odpad,  zemina  a  kamenivo,
zmiešané odpady zo stavieb.  Nebolo schválené poverenie starostu obce na
podpísanie zmluvy z víťazným uchádzačom, ktorý vzíde z predmetného VO.

O 21:38 opustil rokovanie OZ p. Radoslav Ragan
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OZ poveruje:
starostu  obce  k podpísaniu  zmluvy  na  predmet  zákazky  Zber,  odvoz,  a
zneškodňovanie  komunálnych  odpadov  -  zmesový komunálny  odpad a  Zber,
odvoz  a  zhodnocovanie  alebo  zneškodňovanie  odpadov  –  papier  a  lepenka,
plasty,  sklo,  kovy,  elektroodpad,  biologicky  rozložiteľných  odpad  zo  záhrad,
biologicky  rozložiteľný  kuchynský  odpad,  drobný  stavebný  odpad,
veľkoobjemový  odpad,  nebezpečný  odpad,  zemina  a  kamenivo,  zmiešané
odpady zo stavieb. 

OZ hlasovalo: za 7 , proti 0, zdržali sa 0, nehlasoval 1 p. Radoslav Ragan

Starosta obce informoval poslancov OZ
- o ukončení VO na prístavbu Základnej školy a príprave podpisu zmluvy 

s úspešným uchádzačom (FAGUS SK s cenou 1 098 714,13 €)

O 21:40 sa vrátil na rokovanie OZ p. Radoslav Ragan

- Obec má vypracovaný projekt na rekonštrukciu budovy na materskú školu.
Predpokladané  náklady  sú  vo  výške  1 315 443,68  €.  Podmienkou  pre
požiadanie  o dotáciu  z REACT EU je  vysporiadanie  všetkých pozemkov,
ktoré budú šúčasťou areálu MŠ. Dva pozemky sú vo vlastníctve Rímsko-
katolíckej církvi od ktorej bolo obci doručené súhlasné stanovisko k nájmu
uvedených pozemkov. V najbližších dňoch by mal  byť obci doručený návrh
nájomnej zmluvy zo strany Rímsko-katolíckej církvi. 

- o  návrhu na počty prijímaných žiakov a tried v školskom roku 2022/2023
predloženého riaditeľom základnej školy

- o aktuálnom stave pri určení spoločného školského obvodu pre obec Most 
pri Bratislave

- o odpovedi BSK na žiadosť o informáciu o rekonštrukcií ciest vo vlastníctve
BSK, ktoré sa nachádzajú v obci Most pri Bratislave. Súčasťou investičního
plánu BSK na rok 2022 je rekonštrukcia cesty III/1053 Studené – Tomášov.
Súčasne  su  v rámci  projektovej  dokumentácie   vyčlenené  prostriedky  na
aktualizáciu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – rekonštrukcia
cesty  II/510  a  rekonštrukcia  cesty  II/572.  Vzhľadom  na  rozsah  prác  na
rekonštrukciách  komunikácii,  vrátane  ich  odvodnenia  je  predpokladané
zahájanie prác v roku 2022 s ukončením v roku 2023. 

- križovatka  ciest  III/1053  a  II/572(Studené)  bola  súčasťou  koncepcie
zvyšovania priepustnosti  a bezpečnosti  vybraných križovatiek.  Na základe
predloženej koncepcie pristúpi BSK v roku 2022 k projektovej dokumentácii
križovatky  vrátane  všetkých  povolení  a  prípadných  výkupov  pozemkov.
Realizácia sa uskutoční po získaní stavebného povolenia. 

                             Investičný plán VÚC Bratislava je súčasťou návrhu rozpočtu, ktorý bude  
                             predložený na rokovanie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
                            dňa 17. 12. 2021.

Mgr. Ľudmila Trsťanová
- navrhla zorganizovať v roku 2022 Deň detí
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- sledovať  priebeh  prác  na  odstraňovaní  stavebného  dvora  po  výstavbe
diaľnice D4 (odstránenie materiálu, ktorý je tam momentálne uskladnený)

- upraviť okolie cyklochodníka (inštalácia lámp, lavičiek, výsadba plodín RDP
V Moste pri Bratislave)

K bodu č. 28 Diskusia 

K bodu č. 29 Záver 

Ing. František Mastný
                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ľudmila Trsťanová
                                          Ing. Peter Kovačik

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek

https://youtu.be/-trw-ALchWA

https://youtu.be/-trw-ALchWA

