Zápisnica
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave č. 1/2019
konaného dňa 14. februára 2019
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 zasadnutí obecného
zastupiteľstva.

K bodu č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa starosta obce určil: Ing. Petra Zuberca

K bodu č. 3 Voľba overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: BSBA Marek Luciak
Mgr. Michaela Šipošová
OZ volí overovateľov zápisnice v zložení
Michaela Šipošová

BSBA Marek Luciak, Mgr.

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: p. Jozef Máté
Mgr. Ľudmila Trsťanová
OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. Jozef Máté, Mgr. Ľudmila
Trsťanová.
OZ hlasovalo: za 11 proti 0, zdržalo sa 0
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov a zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné.

K bodu č. 5. Program rokovania OZ
OZ schvaľuje:
program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0

Ing. Peter Zuberec navrhol doplniť rokovanie OZ:
bod č. 18 – Rekonštrukcia hokejbalového ihriska Viktorínka
Ing. Peter Zuberec navrhol vypustiť z rokovania OZ bod č.17 a zaradiť tento bod
na budúce rokovanie OZ.
bod č. 17– Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Most pri
Bratislave
Mgr. Katarína Rentková, PhD. navrhla doplniť rokovanie OZ:
bod č. 19 – Podnet pre podozrenie z porušenia zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Mgr. Katarína Rentková, PhD. navrhla presunúť bod č. 19 na začiatok rokovania
OZ, t.j. ako bod č.8, a to z dôvodu, že sa nemôže zúčastniť celého rokovania
OZ.
bod č. 8 – Podnet pre podozrenie z porušenia zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
OZ schvaľuje:
vypustenie bodu č. 17 - Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržali sa Ing. Marek Rendek, Mgr. Katarína
Rentková, PhD., Bc. Peter Kovačik
OZ schvaľuje:
doplnenie bodu č. 18 – Rekonštrukcia hokejbalového ihriska Viktorínka
OZ hlasovalo: za 7, proti Ing. Marek Rendek, zdržali sa
Rentková, PhD., Radoslav Ragan, Mgr. Michaela Šipošová

Mgr. Katarína

OZ schvaľuje:
doplnenie bodu č. 19 - Podnet pre podozrenie z porušenia zákona č.357/2004 Z.
z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
OZ schvaľuje:
presunúť bod č. 19 na začiatok rokovania OZ, t.j. ako bod č.8.
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 7.2.2019
Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa
7. februára 2019.
OZ berie na vedomie:
Správu rokovania z obecnej rady zo dňa 7. februára 2019.
K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 12. 12. 2019
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
12. decembra 2019.
OZ berie na vedomie:
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa
12. decembra 2019
K bodu č. 8 – Podnet pre podozrenie z porušenia zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Mgr. Katarína Rentková, PhD. oboznámila členov OZ s podnetom pre
podozrenie z porušenia zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý bol prerokovaný Komisiou pre
ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií konanej dňa 15.1.2019.
Komisia rozhodla o zastavení konania voči Ing. Františkovi Mastnému, bytom
Bratislavská 128, 90046 Most pri Bratislave, starosta obce Most pri Bratislave, a
to v zmysle Zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, čl. 9 ods. 12.
Predsedníčka Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií Mgr. Katarína Rentková, PhD. predložila na OZ taktiež materiál
s dôvodovou správou, s vyhodnotením komisie ako aj so samotným návrhom na
uznesenia pre OZ pre tento podnet. Členovia Komisie schválili predložený návrh
jednohlasne, t. j. počtom 100 % hlasov všetkých zúčastnených členov komisie.
Mgr. Ľudmila Trsťanová prečítala návrh uznesenia OZ z Komisie pre ochranu
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.
Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave konštatuje, že podnet BSBA
Mareka Luciaka, zo dňa 7.11.2018, pre podozrenie z porušenia Ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Ing. Františkom Mastným, starostom obce Most pri
Bratislave, je nedôvodný a k porušeniu Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Ing. Františkom Mastným starostom obce
Most pri Bratislave nedošlo. Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave vo
veci porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona č.
545/2005 Z. z. rozhodlo tak, že konanie zastavuje.
Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave poveruje Mgr. Katarínu
Rentkovú, PhD., predsedníčku Komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií vypracovaním, doručením a podpísaním písomného
rozhodnutia o zastavení konania vo veci porušenia Ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a jeho doručením
dotknutým osobám.

OZ schvaľuje:
návrh uznesenia OZ z Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií
Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave konštatuje, že podnet BSBA
Mareka Luciaka zo dňa 7.11.2018 pre podozrenie z porušenia Ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Ing. Františkom Mastným, starostom obce Most pri
Bratislave je nedôvodný a k porušeniu Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Ing. Františkom Mastným starostom obce
Most pri Bratislave nedošlo. Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave vo
veci porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení Ústavného zákona č.
545/2005 Z. z. rozhodlo tak, že konanie zastavuje.
OZ hlasovalo: za 9, proti BSBA Marek Luciak, zdržal sa Viliam Čulman
OZ poveruje:
Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD., predsedníčku Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií vypracovaním písomného rozhodnutia
o zastavení konania vo veci porušenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
Ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. jeho podpísaním a doručením dotknutým
osobám.

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržali sa p.Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak
O 18:55 hod. Mgr. Katarína Rentková, PhD. opustila rokovanie OZ
K bodu č. 9 Rodina Megová – Žiadosť o vydanie pozemkov.
Vydanie pozemkov registra KN „E“, parc. číslo 794/3, druh pozemku orná
pôda, výmera 1 012 m2 a parc. č. 795/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1 022
m2, vedené na LV č. 885, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave, resp. pozemku registra KN „C“, parc. č. 807/47, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 1 267 m2 v prospech Pavol Mega, Milan
Mega, Hana Megová.

Starosta obce Ing. František Mastný informoval OZ o dôvode vydania pozemkov
rodine Megovej. Pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ pričom do úvahy pripadá aj
výmena pozemkov za obecné pozemky, ktoré sa nachádzajú za areálom ZŠ.
Tento spôsob výmeny pozemkov ale nie je pre obec výhodný.
OZ sa zhodlo na vydaní pozemkov za podmienky, že rodina Megová súhlasí
s prevzatím pozemkov v aktuálnom stave. Prítomná rodina Megová súhlasí
s touto podmienkou.
OZ schvaľuje:
Vydanie pozemkov registra KN „E“, parc. číslo 794/3, druh pozemku orná
pôda, výmera 1 012 m2 a parc. č. 795/1, druh pozemku orná pôda, výmera 1 022
m2, vedené na LV č. 885, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave, resp. pozemku registra KN „C“, parc. č. 807/47, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 1 267 m2 v prospech Pavol Mega, Milan
Mega, Hana Megová.

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržali sa Ing. Marek Rendek, BSBA Marek Luciak
K bodu č. 10 Roľnícke družstvo podielnikov – Žiadosť o vydanie súhlasného
stanoviska
Starosta obce Ing. František Mastný prečítal OZ žiadosť Roľníckeho družstva
podielnikov, Bratislavská 535, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 00 190 586 a
súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739 na pozemku registra KN
„C“, parc. č. 1212/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 154
m2, vedený na LV č. 611, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.
Vecné bremeno bude spočívať v práve:
a.
zriadenia a uloženia inžinierskych sietí (plynovod)
a stavieb
(plynárenských zariadení).
b.
užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie,
modernizácie a iných stavebných úprav inžinierskych sietí a plynárenských
zariadení a ich odstránenia.
c.
vjazdu, prechodu a prejazdu peši, zamestnancami a vozidlami
(motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami) oprávneného z vecného bremena za účelom opravy a údržby
inžinierskych sietí a stavieb.
Vecné bremeno sa bude vzťahovať výlučne na časť predmetnej nehnuteľnosti v
rozsahu vyznačenom na GP č. 134/2018, vypracovanom spoločnosťou Geovis,
s. r. o., Čalovská 20, 821 05 Bratislava, IČO 36 810 851, zo dňa 19. 11. 2018,
úradne overený OÚ Senec, katastrálny odbor dňa 3. 12. 2018 pod č. G12361/2018.
OZ schvaľuje:

Žiadosť Roľníckeho družstva podielnikov, Bratislavská 535, 900 46 Most pri
Bratislave, IČO 00 190 586 o vydanie súhlasného stanoviska a súhlasí so zriadením
vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, IČO 35 910 739 na pozemku registra KN „C“, parc. č. 1212/2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 154 m2, vedený na LV č. 611,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vo vlastníctve obce
Most pri Bratislave.
Vecné bremeno bude spočívať v práve:
a.
zriadenia a uloženia inžinierskych sietí (plynovod)
a stavieb
(plynárenských zariadení).
b.
užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie,
modernizácie a iných stavebných úprav inžinierskych sietí a plynárenských
zariadení a ich odstránenia.
c.
vjazdu, prechodu a prejazdu peši, zamestnancami a vozidlami
(motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami) oprávneného z vecného bremena za účelom opravy a údržby
inžinierskych sietí a stavieb.
Vecné bremeno sa bude vzťahovať výlučne na časť predmetnej nehnuteľnosti v
rozsahu vyznačenom na GP č. 134/2018, vypracovanom spoločnosťou Geovis,
s. r. o., Čalovská 20, 821 05 Bratislava, IČO 36 810 851, zo dňa 19. 11. 2018,
úradne overený OÚ Senec, katastrálny odbor dňa 3. 12. 2018 pod č. G12361/2018.

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržali sa p.Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak
K bodu č. 11 Národná diaľničná spoločnosť – Ponuka na uzatvorenie dodatku
k nájomnej zmluve
Starosta obce Ing. František Mastný prečítal OZ dodatok k nájomnej zmluve:
Podpísanie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 30603/NZaZoVB-082/2015k.ú.
Most pri Bratislave/1175/We , ktorá bola uzatvorená dňa 25. 9. 2015 s Národnou
diaľničnou spoločnosťou, a. s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO
35 919 001 v zmysle predloženého dodatku za sumu 44 003, 73 EUR.
OZ schvaľuje:
Žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti – Ponuka na uzatvorenie dodatku
k nájomnej zmluve a súhlasí s podpísaním Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č.
30603/NZaZoVB-082/2015 k. ú.Most pri Bratislave/1175/We , ktorá bola
uzatvorená dňa 25. 9. 2015 s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. ,
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35 919 001 v zmysle predloženého
dodatku za sumu 44 003, 73 EUR.

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

K bodu č. 12 General Partners, s. r. o. – Žiadosť o prepis verejného osvetlenia
Žiadosť spoločnosti General Partners, s. r. o. , Sládkovičova 7, 811 04
Bratislava, IČO 36 364 703 o prepis verejného svetlenia v katastrálnom území
Studené na obec.
OZ neschvaľuje:
Žiadosť General Partners, s. r. o. o prepis verejného osvetlenia.
OZ hlasovalo: za 0, proti 7, zdržali sa p.Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak,
p. Milan Kohút.
Na základe zasadnutia OR ktorá zasadala 7. februára 2019 a zasadnutia Komisie
pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy zo dňa
5. februára 2019 obecné zastupiteľstvo navrhuje nasledovné uznesenie:
OZ schvaľuje starostovi obce rokovať s General Partners, s. r. o. o prevzatí
komplet osvetlenia, ciest, chodníkov a pozemkov pod stavbami, t. j. nie len
o prepise verejného osvetlenia.
OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržali sa 0

K bodu č. 13 Ing. Jaroslav Škrovánek – Odpoveď na list k zámene pozemkov
Starosta obce Ing. František Mastný informoval OZ o žiadosti o zámenu
pozemku registra KN „E“, parc. č. 1549, druh pozemku orná pôda, výmera
5 830 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most
pri Bratislave, vedený na LV č. 975 vo vlastníctve Žofia Škrovánková, Mária
Čechová, Róbert Bošmanský, Boris Bošmanský, Jozefína Piešová za obecný
pozemok (pozemky) v pomere vyváženom v pomere 1 : 1.
Starosta obce Ing. František Mastný informoval OZ, že Komisia pre podnikanie,
rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy ktorá zasadala
5. februára neodporúča OZ schváliť uvedenú žiadosť o zámenu pozemku.
Starosta obce Ing. František Mastný ďalej informoval OZ, že ani obecná rada
ktorá zasadala 7. februára neodporúča OZ schváliť žiadosť o zámenu s pomerom
1:1.
Ing. Jaroslav Škrovánek predniesol OZ informáciu, že je možné tento pozemok
použiť na plánovaný cyklochodník, zeleň ale aj na detské ihrisko pre dotknutú
oblasť obce.
Starosta obce Ing. František Mastný uviedol, že šírka pozemku je priveľká na
cyklochodník, pričom obec nedisponuje 1 pozemkom v rovnakej výmere. Obec
musí v prípade výmeny taktiež rátať aj s nákladmi na údržbu a kosenie
nezastavanej časti pozemku.
OZ berie na vedomie

Žiadosť o zámenu pozemku registra KN „E“, parc. č. 1549, druh pozemku orná
pôda, výmera 5 830 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave, vedený na LV č. 975 vo vlastníctve Žofia Škrovánková, Mária
Čechová, Róbert Bošmanský, Boris Bošmanský, Jozefína Piešová za obecný
pozemok (pozemky) v pomere vyváženom v pomere 1 : 1.

OZ odporúča:
Starostovi obce rokovať s Ing. Jaroslavom Škrovánkom o možnej zámene
pozemku a podmienkach zámeny.
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržali sa Ing. Marek Rendek, Mgr. Michaela
Šipošová, p. Radoslav Ragan

K bodu č. 14 Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019

Starosta obce Ing. František Mastný informoval OZ o dôvodoch úpravy rozpočtu
na rok 2019. Ide o položky: Dotácia na MŠ Chrobáčikovo, kde sa upravuje
rozpočet o plus 13 880,- Euro. Položka: Tenisové kurty-údržba, prevádzka,
detské ihrisko, konkrétne na opravu detského ihriska, kde sa upravuje rozpočet o
plus 4 000,- Euro. Položka: Dotácie (občianskym združeniam), konkrétne sa
navýšila dotácia pre dôchodcov, kde sa upravuje rozpočet o plus 1 000,- Euro.
OZ schvaľuje:
Návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 1/2019.
OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 15 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri
Bratislave za II. polrok 2018
Hlavná kontrolórka Ing. PhDr. Veronika Opáleková informovala OZ o správe
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za II. polrok
2018 a správe o vykonanej kontrole. Hlavná kontrolórka taktiež informovala
OZ, že ju môžu noví poslanci OZ kedykoľvek kontaktovať v prípade nejasností
ohľadom zákonov, kontrol alebo informácií túkajúcich sa obce.

Berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za II.
polrok 2018.
Berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za rok
2018.

K bodu č. 16 Návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
a členov orgánov obce Most pri Bratislave
Hlavná kontrolórka Ing. PhDr. Veronika Opáleková informovala OZ, že došlo
k novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov účinnej od 1. 2. 2019, § 25, odsek 7:
Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie
zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej
náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu
starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za
podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje
na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za
zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa.
Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je
dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a
časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 %
mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým
nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné
poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné
predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec
zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.
V zmysle vyššie uvedeného nie sú Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva a členov orgánov obce Most pri Bratislave schválené 12. 12. 2018
v súlade s predmetným zákonom a preto navrhla vypustiť čl. 3 – Zástupca
starostu obce.
OZ schvaľuje:
Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov
obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržali sa Ing. Marek Rendek, p.Viliam Čulman,
BSBA Marek Luciak

K bodu č. 17 Návrh rokovacieho poriadku Komisie pre ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcií
Mgr. Katarína Rentková, PhD., predsedníčka Komisie pre ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcií vypracovala návrh rokovacieho poriadku
Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. Komisia
Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa zriaďuje a plní úlohy podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Komisia má
osobitné postavenie a organizačnú štruktúru, vyplývajúcu z ústavného zákona
a predmetom jej činností je plnenie úloh, ktoré zveruje do jej pôsobnosti ústavný
zákon.

BSBA Marek Luciak sa informoval u OZ o dôvode, prečo je rokovací poriadok
takto navrhovaný, či môže byť prizvaný na rokovanie komisie.
Ing. Peter Zuberec informoval BSBA Mareka Luciaka, že hlavný dôvod prijatia
rokovacieho poriadku je nedostatočný výklad zákonu, ktorým sa má táto
komisia riadiť. Navrhovaný rokovací poriadok jednoznačne definuje ako má
komisia postupovať v prípade zasadania komisie. V prípade nejasností dáva tejto
komisií dokonca možnosť pozvať na prerokovanie nejasností podnetu obidve
strany podnetu.
OZ schvaľuje:
Návrh rokovacieho poriadku Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržali sa Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak, Bc.
Peter Kovačik
K bodu č. 18 Vypracovanie orientačného plánu investícií na roky 2019 - 2022

Ing. Marek Rendek predniesol poslancom OZ návrh na vypracovanie
orientačného plánu investícií na roky 2019 – 2022.
Poslanci by mali podľa Ing. Mareka Rendeka zapracovať svoje budúce návrhy
do uvedeného plánu investícií na roky 2019 - 2020. Komisia pre podnikanie,
rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy bude tieto informácie
spracúvať a bude s nimi pracovať aj pri zostavovaní rozpočtu.
OZ schvaľuje:
Vypracovanie orientačného plánu investícií na roky 2019 - 2022
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa p. Viliam Čulman
K bodu č. 19 Rekonštrukcia hokejbalového ihriska Viktorínka
Ing. Peter Zuberec predniesol poslancom OZ svoj návrh.
Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave schválilo
rekonštrukciu hokejbalového ihriska na Viktorínke v rozpočte na tento rok 2019
(cez rozpočtové opatrenie), poprípade, aby túto rekonštrukciu schválilo OZ do
rozpočtu na rok 2020. Náklady na rekonštrukciu sú podľa rozpočtu, ktorý
spracoval Ing. Jaroslav Škrovánek 21 722 Euro bez DPH.
Dôvod návrhu plynie z havarijného stavu tohto ihriska, čo má za následok jeho
nevyužívanie. Obec, ako vlastník, by mala zabezpečiť funkčnosť, bezpečnosť
a pravidelnú údržbu tohto ihriska. Samotný návrh na rekonštrukciu ihriska bol
už v roku 2018 odprezentovaný na OZ, pričom riešenie sa posunulo na
nasledujúce obdobie.

Dňa 10. februára 2019 zasadala taktiež Komisia pre školstvo, kultúru, mládež,
seniorov a šport, ktorá jednohlasne odporučila rekonštrukciu hokejbalového
ihriska.
K návrhu Ing. Peter Zuberec priložil aj samotný rozpočet, ktorý obsahuje
náklady na výmenu povrchu a výmenu mantinelu po celom obvode
hokejbalového ihriska.
Starosta obce Ing. František Mastný informoval OZ, že rozpočet na rok 2019 je
v prebytku, ale treba rátať aj z ďalšími investíciami do domu smútku, do
výmeny strechy domu služieb atď. Ing. Peter Zuberec odporučil túto
rekonštrukciu zaradiť do rozpočtu na rok 2020. Starosta obce taktiež informoval
OZ o možnosti rekonštrukcie tohto ihriska cez investora, ktorý plánuje výstavbu
v obci.
OZ berie na vedomie
Návrh Ing. Petra Zuberca na rekonštrukciu hokejbalového ihriska na Viktorínke.

K bodu č. 20 Rôzne
Ing. Marek Rendek požiadal poslancov OZ, aby informácie k rokovaniam
zasielali načas, na všetky emaily poslancov a aby dodržiavali schválený
rokovací poriadok a štatút komisií.
BSBA Marek Luciak nesúhlasí, aby Mgr. Michal Jáchym spravoval jeho
emailový účet, žiada, aby mohol používať svoju súkromnú emailovú adresu
a chce, aby bola zverejnená na stránke obce.
BSBA Marek Luciak
sa informoval o stave videozáznamu z rokovania OZ.
Starosta obce odpovedal, že zatiaľ nebol dodaný objednaný mikrofón k už
zakúpenej kamere. A teda videozáznam z OZ bude možné realizovať od
budúceho zasadnutia OZ.
BSBA Marek Luciak
sa informoval v akom stave je „odkaz pre starostu“.
Ing. Peter Zuberec (predkladateľ návrhu „odkaz pre starostu“) informoval
BSBA Mareka Luciaka a ostatných poslancov OZ, že už zasadala dočasná
komisia, ktorú zvolilo OZ, a ktorá sa dohodla aj s administrátorom web stránky
obce na konkrétnych bodoch ktoré sprehľadnia a doplnia informácie na tejto
stránke. Po prvej úprave web stránky obce sa dohodne ďalší postup, aké
informácie sa ešte na stánku doplnia, zmenia resp. akým spôsobom sa bude
riešiť odkaz pre starostu.
Mgr. Ľudmila Trsťanová
sa informovala, či obec nemôže vyčistiť autobusové zastávky a či sa nemôže
upraviť verejný priestor pred krčmou resp. pri stánku so zeleninou.
Starosta obce informoval, že zastávky sa čistia a na úpravu verejného priestoru
pred Samoškou žiaľ nie sú finančné prostriedky.
Mgr. Ľudmila Trsťanová sa informovala, či sa otvára detská lekárka v Malinove.
Starosta obce odpovedal, že nemá potvrdenú túto informáciu.
Mgr. Ľudmila Trsťanová sa informovala, v akom stave je jedáleň.

Starosta obce informoval, že sa čaká na finalizáciu projektu a stavebného
povolenia, pričom lehota prístavby jedálne bude závisieť aj od verejného
obstarávania.
Starosta obce Ing. František Mastný informoval poslancov OZ, že všeobecná
lekárka zatiaľ ordinuje v obci do 15. 7. 2019, aká bude situácia po tomto dátume
nie je zatiaľ jasné. V spolupráci s Nemocnicou Milosrdní bratia obec hľadá
lekára pre prípad, že by sa všeobecná lekárka rozhodla v obci neordinovať.
Jozef Máte sa spýtal p.Viliama Čulmana a BSBA Mareka Luciaka ako sa budú
stretávať z ľuďmi každú stredu a ako chcú bez OZ vyriešiť výstavbu cyklochodníka resp. detského ihriska v Studenom. P.Viliam Čulman a BSBA
Marek Luciak odpovedali, že je to ich vlastná iniciatíva, stretávať sa s ľuďmi
a ktorýkoľvek poslanec sa môže pridať, teda aj p. Jozef Máte.
Starosta obce Ing. František Mastný informoval poslancov OZ, v akom stave
je cyklochodník, samotné verejné obstarávanie je na kontrole BSK.
Jozef Máte sa spýtal BSBA Mareka Luciaka na výstupné materiály z Komisie
pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku.
BSBA Mareka Luciaka odpovedal, že bol odcestovaný mimo územia SR a
dokumenty čoskoro vypracuje.
Viliam Čulman sa informoval ako by mohol inzerovať inzerát na mestskú
políciu, ktorá by hliadkovala aj v obci Most pri Bratislave. Cenu na mzdu ešte
nevie, ale preverí aj túto dôležitú informáciu. Následne bude OZ riešiť kde bude
tento inzerát zverejňovať, napr. na stránke obce, vyhlásením v rozhlase alebo
v obecnom spravodaji.
Ing. Jaroslav Škrovánek odprezentoval OZ akým spôsobom by sa mohlo
upraviť verejne priestranstvo „Viktorínka“, úpravu/obnovu námestia pred
potravinami Moja samoška navrhol už dávnejšie urbanista, ktorý spolupracoval
s obcou.
Ing. Jaroslav Škrovánek taktiež odprezentoval OZ akým spôsobom sa môže
riešiť v obci triedený odpad, a to konkrétne cez polozapustené kontajnery.
Taktiež navrhol a na obrázku odprezentoval OZ a starostovi obce ako by mali
vyzerať novo budované cesty v obci. Nové cesty majú obsahovať aj zelený pás,
chodníky ale aj oddychové zóny.
Odporučil, aby obec viac tlačila na stavebné spoločnosti, ktoré budujú v obci
komunikácie a množstvo nových stavieb bez verejnej zelene, bez oddychových
zón. Obec stavebným spoločnostiam podpisuje stavebné povolenia a teda má
právo sa vyjadriť k plánovanej výstavbe, k projektom. Obec by mala zaviazať
tieto spoločnosti, aby investovali v obci do verejných oddychových zón, do
športovísk, do kvalitných ciest a chodníkov zo zeleným pásom.
Dokumentáciu, ktorú odprezentoval, odovzdal p. Viliamovi Čulmanovi, ktorý je
predseda Komisie pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie v Moste pri
Bratislave. Dokumentáciu zaslal emailom aj p. starostovi.
Ing. Jaroslav Škrovánek na záver požiadal p. starostu obce, aby preveril
u spoločnosti, ktorá ťaží štrk za družstvom, v akom štádiu je rekreačná zóna
a revitalizácia dotknutého územia, ktorú predošlý majiteľ prisľúbil obci
zrealizovať.
K bodu č. 21 Diskusia
Nikto sa nezapojil do diskusie.
K bodu č. 22 Záver

Ing. František Mastný
starosta obce

Overovatelia zápisnice: BSBA Marek Luciak

Mgr. Michaela Šipošová

Zapisovateľ: Ing. Peter Zuberec

