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Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 1/2020 

konaného dňa 13. februára 2020 

 

Prítomní:    Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Radoslav Ragan, Milan Kohút, Mgr. 

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

BSBA Marek Luciak, Ing. Peter Zuberec 

 

 

Ospravedlnený: Viliam Čulman 

 

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: p. Milana Kohúta 

                 p. Radoslava Ragana 

 

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

Ragan 

 

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

 

Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 10 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 10, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 6. februára 2020 

 

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 6. 

februára 2020.  

 

OZ berie na vedomie: 

správu rokovania z obecnej rady zo dňa 6. februára 2020.  

 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 12. decembra 2020 

 

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

12. decembra 2020. 

 

 OZ berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 12. decembra 2020.  

 

K bodu č. 8 – Matej Molčan a Marína Molčan Matejová – Zámer kúpy parciel vo 

vlastníctve obce Most při Bratislave 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave na svojom rokovaní dňa 20. 6. 

2019 schválilo nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 56/3/2019  

Obecné zastupiteľstvo: 

 

Schvaľuje: 

Prenájom pozemkov registra KN „C“ z dôvodu osobitného zreteľa v prospech 

Mateja  Molčana a Maríny Molčan Matejovej, Bratislavská 129/28, 900 46 Most 

pri Bratislave, ktorí predmetné pozemky užívajú od marca 2017: 

 

1. parc. č. 658/10, druh pozemku záhrady, výmera 386 m2, kastastrálne 

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

vlastníctve obce Most pri Bratislave, 

2. parc. č. 658/9, druh pozemku záhrady, výmera 664 m2, kastastrálne 

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

vlastníctve obce Most pri Bratislave 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na  pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/10 

druh pozemku – záhrady, výmera 386 m2, katastrálne územie Most pri 

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

Most pri Bratislave sú  umiestnené inžinierske siete -  vodovodná prípojka, 
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 plynová prípojka, žumpa a studňa. Na tieto inžinierske siete je  napojený na 

rodinný dom postavený na pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/4, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 612 m2, vedený na LV č. 214 vo 

vlastníctve Mateja Molčana a Maríny Molčan Matejovej, Bratislavská 129/28, 

900 46 Most pri Bratislave. 

Doba prenájmu 5 rokov, nájomné  – 0,066 EUR/m2/rok, t. j. za 1 050 m2 spolu 

69,30 EUR/rok, resp. 346,5 EUR/5 rokov.             

 

 

22. 11. 2019 požiadali  Matej Molčan a Marína Molčan Matejová o kúpu 

predmetných pozemkov z dôvodu že na pozemku registra KN „C“ parc. č. 

658/10 druh pozemku – záhrady, výmera 386 m2, katastrálne územie Most pri 

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

Most pri Bratislave sú  umiestnené inžinierske siete -  vodovodná prípojka, 

 plynová prípojka, žumpa a studňa v ich vlastníctve.  

 

Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a 

Eurofondy na svojom rokovaní dňa 4. 2. 2020 prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 09/2020 

Komisia odporúča OZ schváliť zámer predať pozemok parcely registra KN „C“, 

parcela č. 658/10 o výmere 386 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne územie 

Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, okres Senec, zapísané na LV č. 

611 

 

Uznesenie č. 10/2020 

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť o odkúpenie pozemku 

žiadateľmi Matej Molčan a Marína Molčan Matejová z dôvodu osobitného 

zreteľa v prospech žiadateľa, za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku 

(vypracovaného na náklady žiadateľa, cena obvyklá v obci). 

Na parcele č. 658/10 sa nachádzajú inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn) 

vedúce k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa. 

Uznesenie č. 11/2020 

Komisia neodporúča OZ schváliť zámer predať pozemok parcely registra KN 

C“, parcela č. 658/9 o výmere 664 m2, druh pozemku záhrada, katastrálne 

územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, okres Senec, zapísané na 

LV č. 611 

 

V prípade odpredaja obecného pozemku by mohol byť v budúcnosti sťažený 

prístup k ostatným pozemkom vo vlastníctve obce, zároveň  vo verejnom záujme  

je potrebné rátať s prípadnými inými  alternatívami využitia pozemku v rámci 

rozvoja obce. 

 

OZ schvaľuje: 

vypracovanie znaleckého posudku na pozemok registra KN „C“, parc. č. 658/10, 

druh pozemku záhrady, výmera 386 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, 

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

Bratislave.  
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OZ hlasovalo: za 8, proti 1 Ing. Peter Zuberec, zdržal sa 1 BSBA Marek Luciak   

 

 

 

K bodu č. 9 Občianske združenie X-KEMP – Žiadosť o uzatvorenie nájomnej 

zmluvy 

 

OZ svojim uznesením č. 118/6/2014 zo dňa 6. novembra 2014 schválilo 

prenájmom časti pozemku o výmere 4 759,0 m2 , Združeniu X-KEMP, Most pri 

Bratislave 159, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 42 365 686 ktorý je vedený na 

LV č. 611, parc. číslo 1859/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 8 862 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave, za účelom vybudovania Kondičného  ihriska Most pri Bratislave 

z dôvodu  osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia zabezpečia lepšie športové 

vyžitie občanov v obci.  

Doba prenájmu bola schválená na 5 rokov a nájomné bolo stanovené 1,- 

€/rok/celý pozemok. 

 

Listom zo dňa 11. 5. 2017 požiadal X-KEMP O. Z. o úpravu výmery prenajatej 

plochy zo 4 758,6 m2 na 1260,6 m2. 

  

Uznesenie č. 49/3/2017 zo dňa 25. 5. 2017 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

Schvaľuje: 

žiadosť občianskeho združenia X-KEMP O. Z. , Budovateľská 159, 900 46 Most 

pri Bratislave, IČO 43 365 686 o úpravu výmery prenajatej plochy pozemku 

registra KN „C, parc. č. 1859/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 8 862 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave, vedený na LV č. 611 zo 4 758,6 m2 na 1260,6 m2. 

 

Dňa 17. 12. 2019 požiadalo občianske združenie X-KEMP. , Budovateľská 159, 

900 46 Most pri Bratislave, IČO 43 365 686 v zastúpení Róbertom Macháčom o 

prenájom časti predmetného pozemku o výmere 1260,6m2. 

 

 

Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a 

Eurofondy na svojom rokovaní dňa 4. 2. 2020 prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 07/2020 

Komisia odporúča OZ schváliť zámer prenajať pozemok a zároveň odporúča OZ 

schváliť predloženú  žiadosť o prenájom pozemku Občianskym združením X- 

KEMP z dôvodu osobitného zreteľa v prospech žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 08/2020 

Komisia odporúča OZ uzavrieť nájomnú zmluvu so žiadateľom na dobu 5 

rokov, s 1 - mesačnou výpovednou lehotou, s automatickom 

obnovou/predlžením zmluvy, výška nájmu bez zmeny. 
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OZ schvaľuje: 

uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. 43/2014/OB ktorej predmetom je 

prenájmom časti pozemku o výmere 1 260,6 m2  , Združeniu X-KEMP, 

Budovateľská 159, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 42 365 686,  ktorý je 

vedený na LV č. 611, parc. číslo 1859/1, druh pozemku – zastavané plochy 

a nádvoria, výmera 8 862 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most 

pri Bratislave z dôvodu osobitného zreteľa, t. j.  dobudovanie Kondičného  

ihriska  a zabezpečenie lepšieho športového vyžitia občanov obce. Doba 

prenájmu -  5 rokov,  nájomné  1,- €/rok/1 260,6 m2. 

       

OZ hlasovalo: za 10 proti 0 zdržali sa 0 

 

K bodu č. 10 Orange Slovensko a.s. – Vypovedanie zmluvy o nájme zo strany obce 

Most pri Bratislave  

 

Obec Most pri Bratislave uzatvorila dňa 26. 3. 2001 zmluvu o nájme so 

spoločnosťou Globtel, a. s. , v súčasnosti to je spoločnosť Orange Slovensko a. 

s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270. Predmetom nájomnej 

zmluvy je prenájom časti budovy obecného úradu, postavenej na pozemku 

registra KN „C“, parc. č. 7/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 947 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

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

Na streche budovy umiestnili zariadenia, systém antén a káblových trás pre 

riadne fungovanie siete mobilných telefónov GSM 900 a 1 800. 

 

V súčasnosti výška nájomného predstavuje  2 185,84 €/rok.  

Zmluva sa automaticky predlžuje o 10 rokov, ak niektorá zo zmluvných strán 

písomne neoznámi svoj úmysel ukončiť zmluvu minimálne 6 mesiacov pred 

uplynutím doby nájmu.  

Pokiaľ bude mať uvedená spoločnosť na streche obecného úradu umiestnené 

svoje zariadenia nemôže obec zatepliť strechu,  prípadne nadstaviť budovu či už 

z vlastných zdrojov alebo z dotácií.  

 

Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a 

Eurofondy na svojom rokovaní dňa 4. 2. 2020 prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 12/2020 

Komisia odporúča OZ vypovedať zmluvu o nájme (zo dňa 26.03.2001) medzi 

Obcou Most pri Bratislave a spol. Orange Slovensko, a.s. a zároveň rokovať so 

spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. o podmienkach umiestnenia vysielača 

mobilného operátora. 

 

V prípade obnovenia zmluvy o nájme so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. 

na ďalších 10 rokov by si obec znemožnila realizovať zateplenie strechy, 

nadstavbu, prípadne iné stavebné úpravy. 

 

OZ schvaľuje: 

vypovedanie nájomnej spoločnosti Orange Slovensko a. s. , Metodova 8, 821 08  

Bratislava, IČO 35 697 270, t. j.  časti budovy obecného úradu, postavenej na 
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pozemku registra KN „C“, parc. č. 7/2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, výmera 947 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most 

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

 

OZ hlasovalo: za 9 proti 0  zdržal sa 1 BSBA Marek Luciak 

 

K bodu č. 11 Mgr. Ingrid Skalická, Ing. Jozef Tanzer – Žiadosť o zámenu 

nehnuteľnosti, pozemkov v katastrálnom území Most pri Bratislave a 

Studené 

            

Mgr. Skalická a Ing. Jozef Tanzer požiadali dňa 20. 1. 2020 o zámenu 

nehnuteľností, pozemkov v katastrálnom území Most pri Bratislave a Studené.  

 

Na zámenu ponúkajú pozemok registra KN „E“, 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, ktorý je v ich vlastníctve. Uvedený pozemok 

susedí s pozemkom obce na ktorom sa v časti Studené nachádza cintorín.  

 

Za predmetný pozemok požadujú nasledovné 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.  

 

Predmetný pozemok sa nachádza na Zelenej vode, v oblasti kde prevádzkuje 

v lete Tomáš Tichý bufet.  
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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.  

Uvedený pozemok je štvrtý vľavo od cesty na ul. Dunajskej v smere k Malému 

Dunaju.  

 

 
 

Podľa ich návrhu by boli na uvedené pozemky vypracované znalecké posudky 

a v rámci zámeny by došlo k finančnému vyrovnaniu.  

 

Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a 

Eurofondy na svojom rokovaní dňa 4. 2. 2020 prijala nasledovné uznesenie: 
 

Uznesenie č. 06/2020 

Komisia neodporúča OZ schváliť predložený návrh zámeny pozemkov 

žiadateľmi  Mgr. Ingrid Skalická a Ing. Jozef Tanzer. 

 

OZ neschvaľuje: 

zámer  zameniť nehnuteľnosť vo vlastníctve Mgr. Ingrid Skalickej, Miletičova 

90, 821 09 Bratislava a  Ing. Jozefa Tanzera, Ráztočná 4A, 821 07 Bratislava  

v katastrálnom území Most pri Bratislave a Studené, t. j. pozemok registra KN 

„E“, 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“, 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, 
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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.  

 

OZ hlasovalo: za 0 proti 8 zdržali sa 2 BSBA Marek Luciak, Milan Kohút 

 

K bodu č. 12 Správa nezávislého auditora o vykonaní auditu účtovnej závierky 

obce Most pri Bratislave za rok 2018 

 

Spoločnosť PROF & PARTNERS, s. r. o. so sídlom Púchovská 8, 831 03 

Bratislava, IČO: 46 070 885, číslo licencie 365 uskutočnila audit účtovnej 

závierky obce Most pri Bratislave. 

Podľa názoru nezávislého auditpra účtovná závierka obce Most pri Bratislave 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Most pri Bratislave 

k 31.12.2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k 31.12.2018. 

 

OZ berie na vedomie: 
správu nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Most pri 

Bratislave za rok 2018.  

              

K bodu č. 13 Správa hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za rok 2019  
 

V II. polroku 2019 vykonala hlavná kontrolórka obce Most pri Bratislave 

kontrolu  na dodržiavanie §117 zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 1. polrok 2019. 

 

OZ berie na vedomie: 

správu hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za rok 2019. 

 

K bodu č. 14 Návrh na zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky obce Most pri 

Bratislave    

 

Podľa zákona č. 369/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, §18c, sa plat kontrolóra určuje súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej za základe 

údajov Štatistického úradu za prechádzajúci rok a koeficientom podľa počtu 

obyvateľov.  

V zmysle § 18c, ods. 5 obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi 

schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného 

kontrolóra. 

 

Podľa ŠÚ SR priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstve SR v roku 

2018 dosiahla hodnotu  1013,00 Eur. 

Koeficient v obciach od 3001 do 5000 obyvateľov je   1,68.             

  

Úväzok 0,30,  mesačná odmena 30% z mesačného platu             

            0,30 x 37,5 = 11,25 hodín týždenne / 2,25 hod. denne 

1013 x 1,68 = 1.701,84 x 0,30 = 510,552 + 30% = 510,552 + 153,165= 63,717 € 

= 664,00 € (zaokrúhlené na celé euro) 
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Pri úväzku 0,30 činí plat 664,00 € mesačne s platnosťou od 1.1.2019. 

 

Plat kontrolóra  zvýšený na úväzok 0,40 

koeficient od 3001 do 5000  obyvateľov = 1,68 

priemerný plat v NH za rok 2018  1013,00 Eur 

 

 

1013,00 x 1,68 = 1701,84 x 0,40 = 680,736 x 30%= 680,736 +204,220=884,95 € 

= 885,00 € 

        

Plat na rok 2020 sa upraví podľa výšky priemernej mzdy v NH za rok 2019, 

ktorý zverejní štatistický úrad. 

 

počet hodín 37,5 x 0,4=15 hodín týždenne 

 

 

OZ schvaľuje: 

zvýšenie úväzku hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave z 0,3 na 0,4. 

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržali sa 1 BSBA Marek Lucia 

 

 

K bodu č. 15 Návrh VZN č. 1/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie 

dôchodcov    

 

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a účel poskytovania 

príspevku, výšku príspevku a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcov s 

trvalým pobytom na území Most pri Bratislave. 

 

Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a 

Eurofondy na svojom rokovaní dňa 4. 2. 2020 prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 03/2020 

Komisia odporúča OZ schváliť návrh VZN č. 1 o poskytovaní príspevku na 

stravovanie dôchodcov. 

 

Uznesenie č. 04/2020 

Komisia odporúča OZ stanoviť jednotnú výšku príspevku na 0,50 € (bez ohľadu 

na výšku dôchodku poberateľa príspevku, t. j. zrušiť jednotlivé pásma). 

 

Uznesenie č. 05/2020 

Komisia odporúča OZ stanoviť postup a podmienky pri poskytovaní príspevku 

na stravovanie dôchodcov (napríklad formou stravných poukážok t.j spôsob 

vydávania, užívania, kontroly a úhrady). 

 

OZ schvaľuje: 

            návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 1/2020  

            o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov, pričom s každým     

            poskytovateľom stravy (stravovacím zariadením na území obce Most pri   

            Bratislave) bude uzatvorená  zmluva v ktorej budú špecifikované podmienky  
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           poskytovania stravy, spôsobu fakturácie a preukazovania množstva odobratej  

           stravy. 

 

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

 

 

K bodu č. 16 Rôzne  

  

Starosta obce  

Diana Želonková, ul. Športová 530/105, 900 46 Most pri Bratislave požiadala 

dňa 10. februára 2020 o vydanie súhlasu s vybudovaním chodníka zo zámkovej 

dlažby v parku SNP na častiach pozemkov vo vlastníctve obce: 

- pozemok registra KN „C“, parc. č. 363/7, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 

vedený na LV č. 611, 

- pozemok registra KN „C“, parc. č. 363/4, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 

vedený na LV č. 611, 

Rozmer chodníka 12 x 0,7 m. 

Chodník vybuduje žiadateľka na vlastné náklady. 

 

OZ schvaľuje: 

súhlas s vybudovaním chodníku na parcelách registra KN „C“, parc. č. 363/7, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, registra KN „C“, parc. č. 363/4, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie katastrálne územie Most pri 

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

           Chodník bude mať rozmery 12 m x 0,7 m a bude vybudovaný na náklady   

           žiadateľky. 

 

 

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

 

K bodu č. 17 Diskusia 

  

 Ing. Peter Zuberec  

Informoval poslancov o spracovaní a podaní 3 žiadostí na dotáciu od   

Bratislavskej VÚC ktoré v spolupráci s obcou vypracoval: 

1. Deň detí2020  – požadovaná výška 1 032,-€ 

2. Cyklochodník pre všetkých – požadovaná výška 4 430,- € 

3. Revitalizácia verejného priestranstva Viktorínka – požadovaná výška 5 034,-

€ 

 

Vzhľadom na krátky čas ktorý BSK požaduje na spracovanie a podanie žiadostí 

o dotácie, požiadal o vyčlenenie finančných prostriedkov na vypracovanie  

a teda na prípravu projektovej dokumentácie k zložitejším investíciám na ktoré 

by mohla obec aj do budúcna žiadať finančné prostriedky z výziev BSK. Napr. 

projekt na osvetlenie kostola, alebo projekt na opravu pomníka v parku.  
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Informoval o žiadosti Ing. Mareka Plocháňa na prijatie opatrení na zamedzenie 

prípadnej výstavby na pozemkoch plánovaných na výstavbu cyklochodníkov 

v obci Most pri Bratislave. 

 

Starosta obce 

Informoval poslancov o sprevádzkovaní bezplatnej wifi siete na piatich  

verejných priestranstvách, v budovaní ďalších piatich sa priebežne pokračuje. 

 

 

Radoslav Ragan 

sa informoval, v akom stave je výstavba ďalších cyklochodníkov v obci 

(Vrakuňa – Most pri Bratislave) 

Starosta obce – Je potrebné dať spracovať projekt pre úsek Podunajské 

Biskupice -  Most pri Bratislave. Na uvedenej trase došlo k zmene vlastníkov 

pozemkov z dôvodu vybudovania obchvatu obce Most pri Bratislave.  

Ing. Peter Kováčik 

Požiadal poslancov o väčšiu angažovanoť pri podpore aktivít na separovanie 

odpadu prostredníctvom facebooku. 

 

K bodu č. 18 Záver   

 

 

 

        Ing. František Mastný 

                             starosta obce 

 

 

  Overovatelia zápisnice:  p. Milan Kohút 

                                            p. Radoslav Ragan 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 


