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Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 6/2019 

konaného dňa 12. decembra 2019 

 

Prítomní:    Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Radoslav Ragan, Viliam Čulman, 

Milan Kohút, Mgr. Michaela Šipošová, Ing. Peter Kovačik, Mgr. 

Ľudmila Trsťanová, Mgr. Katarína Rentková, PhD., BSBA Marek 

Luciak, Ing. Peter Zuberec 

 

 

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. Mareka Rendek 

 

 

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice. 

 

  Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Ing. Peter Kováčik 

                 Mgr. Ľudmila Trsťanová 

 

 OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  Ing. Peter Kováčik, Mgr. Ľudmila 

Trsťanová 

 

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

 

 K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

  Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

          Ing. Peter Zuberec 

   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení Mgr. Katarína Rentková, PhD., Ing. 

Peter Zuberec 

 

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 

 

BSBA Marek Luciak navrhol do programu rokovania OZ doplniť  bod: Zníženie 

platu starostu obce Most pri Bratislave 

 

OZ neschvaľuje: 

doplnenie programu rokovania OZ o bod: Zníženie platu starostu obce Most pri 

Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 3 BSBA Marek Luciak, Ing. Peter Zuberec, Viliam Čulman 

proti 4 Ing. Marek Rendek, Radoslav Ragan, Jozef Máté, Mgr. Ľudmila 

Trsťanová zdržalo sa 3 Ing. Peter Kováčik, Milan Kohút, Mgr. Katarína 

Rentková, PhD. 

  

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 4. decembra 2019  

 

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 4. 

decembra 2019.  

 

OZ berie na vedomie: 

správu rokovania z obecnej rady zo dňa 4. decembra 2019.  

 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 24. októbra 2019 

 

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

24. októbra 2019. 

 

 OZ berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 24. októbra 2019.  

 

K bodu č. 8 – Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2019 

 

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 je predkladané 

Rozpočtové  opatrenie č. 4/2019 na zmenu rozpočtu obce na rok 2019. 

V príjmovej časti rozpočtu sú navrhnuté úpravy v zmysle skutočne poskytnutého 

výnosu dane z príjmov, úpravy podľa poskytnutých dotácii zo štátneho rozpočtu, 

príjmy rozpočtovej organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec – základnej školy. 

Príjmy bežného rozpočtu sú navýšené o 159 800,- € 

Príjmy kapitálového rozpočtu nie sú upravované 0,- € 

Celkové príjmy sú navýšené o sumu: 159 800,- € 

Celkový rozpočet príjmov sa upraví na sumu : 4 283 687,- € 
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Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zapracované úpravy: 

- v zmysle rozpisu finančných prostriedkov na osobné náklady a prevádzkové 

náklady zverejnené na web sídle Ministerstva školstva SR (pre základné školy), 

- úpravy podľa skutočných nákladov na zabezpečenie úloh a povinností obce. 

Výdavky bežného rozpočtu sú navýšené o 126 800,- € 

Výdavky kapitálového rozpočtu nie sú upravované 0,- € 

Celkové výdavky sú navýšené o sumu: 126 800,- € 

Celkový rozpočet výdavkov sa upraví na 4 061 345,- €. 

 

Upravený rozpočet je nastavený ako prebytkový s prebytkom 222 342,- €. 

 

OZ schvaľuje: 

návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 4/2019. 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržali sa 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman,  

 

K bodu č. 9 Návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2020 - 2022 

 

Programový rozpočet obce na roky 2020 - 2022 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 2020, zohľadnení skutočných príjmov a výdavkov za predchádzajúci 

hospodársky rok a podľa odporúčaní pre obce k príprave a realizácii rozpočtov 

na roky 2020 - 2022. Základné parametre rozpočtového hospodárenia obcí v 

roku 2020 vychádzajú z predpokladov rozpočtu verejnej správy. 

Pre rozpočtové obdobie roku 2020 pokračujeme v používaní trinástich 

rozpočtových programov ako v roku 2019. Zo zákona o rozpočtových 

pravidlách má obec povinnosť členiť rozpočet príjmov a výdavkov na časti : 

„bežný rozpočet“, „kapitálový rozpočet“ a „finančné operácie“. 

Podstatnú časť bežných príjmov obce tvoria podiely na daniach v správe štátu, 

ktorých výška sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, 

prerozdeľovanej na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Ostatné príjmy z miestnych daní a 

nedaňové príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci, z 

predpokladaného príjmu z vlastníctva majetku a administratívnych poplatkov. 

Výdavková časť návrhu rozpočtu vychádza zo zákonných povinností, z 

uzatvorených zmluvných vzťahov, prevádzkových potrieb a z rozvojových 

plánov. 

V návrhu rozpočtu sú zapracované transfery na prenesený výkon štátnej správy a 

transfery na vzdelávanie, ktoré sú zabezpečené z dvoch zdrojov. Financovanie 

originálnych kompetencií ( materská škola, školský klub detí, školská jedáleň) sa 

zabezpečuje transferom z rozpočtu obce a financovanie prenesených 

kompetencií ( základná škola, matričná činnosť a register obyvateľov, úsek 

stavebného poriadku) transferom zo štátneho rozpočtu. 
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Obecné zastupiteľstvo môže v priebehu rozpočtového roku zmenu rozpočtu 

podľa potreby upraviť. 

Rozpočet na roky 2021 a 2022 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. 

1.  Bežný rozpočet je prebytkový vo výške: 391 400,- €. 

2. Kapitálový rozpočet je schodkový vo výške 2 446 950,- €, vyrovnaný je 

prebytkom bežného rozpočtu a z rozdielu finančných operácií. 

 
OZ berie na vedomie: 

návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2020 - 2022 

       

K bodu č. 10 Predbežné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave 

k návrh na prijatie návratných zdrojov financovania  

 

18:22 sa dostavila na rokovanie OZ Mgr. Michaela Šipošová 

  

Na základe ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov hlavná 

kontrolórka obce Most pri Bratislave preverila dodržanie podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania pred ich prijatím.  

 

A. Základné údaje o úvere  

Typ úveru: splátkový investičný úver  

Účel úveru : kapitálové výdavky obce  

Požadovaná výška úveru : 550 000 EUR  

 

B. Zákonné ustanovenia pri používaní návratných zdrojov financovania  

Podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov môže obec na plnenie svojich úloh 

prijať návratné zdroje financovania, len ak:  

a/ celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka,  

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018          2 406 999 €  

60 % skutočných príjmov                            1 444 199 €  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2018            66 444 € t. j. 2,76 %  

Celková suma dlhu obce po prijatí úveru t.j. 550 000 € 25,61 %  

Zákonná podmienka by bola splnená.  

b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady 

výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom 

rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy.  

Daná podmienka sa preveruje až po dodaní ponúk z jednotlivých bánk. 

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa do 

celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 nezapočítavajú záväzky z úverov 

poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok 

úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné 

byty.  
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Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov 

financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov 

Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného 

príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom 

podľa osobitného predpisu.  

Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania podľa odseku 6 

písm. b/ obec nezapočítava sumu ich jednorazového predčasného splatenia. 

 

Berie na vedomie: 

predbežné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu na  

prijatie návratných zdrojov financovania. 

 

 

K bodu č. 11 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu 

rozpočtu na roky 2020 -2022 

            

V zmysle § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z. n. p.) hlavná kontrolórka 

obce Most pri Bratislave predložila odborné stanovisko k návrhu viacročného 

rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2020 - 2022. (ďalej len „ odborné 

stanovisko“). 

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu 

viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022, 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 z. n. p. a podlieha zverejneniu podľa 

Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 2.  

 

Návrh viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2020 – 2022 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 z. n. p. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. 

n. p. 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 z. n. p., 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 z. n. p. 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 z. n. p.  

Na základe vyššie uvedených skutočností 

O D P O R Ú Č A M 

Obecnému zastupiteľstvu v Moste pri Bratislave návrh rozpočtu obce na rok 

2020 

S CH V Á L I Ť 

a návrh rozpočtu obce na roky 2021-2022 

ZOBRAŤ NA VEDOMIE 
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Berie na vedomie: 

stanovisko  hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu rozpočtu 

obce Most pri Bratislave na roky 2020 – 2022. 

 

K bodu č. 12 Schválenie rozpočtu obce Most pri Bratislave na rok 2020 

 

 

OZ schvaľuje: 
návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na rok 2020. 

              

OZ hlasovalo: za 9 proti 1 BSBA Marek Luciak, zdržali sa 1 Viliam Čulman 

 

OZ berie na vedomie: 

Návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2021 – 2022. 

 

  

K bodu č. 13 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri   

                       Bratislave na I. polrok. 2020 
 

V súlade s ustanovením § 18 f, odst. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavná kontrolórka obce Most 

pri Bratislave predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 s 

týmto zameraním : 

 

- Kontrola dodržiavania základnej finančnej kontroly za rok 2018 podľa 

zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov so zameraním na faktúry a zmluvy. 

- Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Most pri 

Bratislave za rok 2019 

- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

- 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 2020.  
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OZ hlasovalo: za 9 proti 0, zdržali sa 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman,  

           

 

 

K bodu č. 14 Návrh VZN obce Most pri Bratislave č. 3/2019 o miestnom poplatku 

za rozvoj na území obce Most pri Bratislave   

 

Obec Most pri Bratislave týmto Všeobecne záväzným nariadením ustanovuje  

v súlade so  Zák.  č.  447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poplatku za rozvoj“), v znení 

neskorších predpisov,  miestny poplatok za rozvoj  (ďalej len „poplatok za 

rozvoj“) na  celom území obce Most pri Bratislave  a to v katastrálnom území 

Most pri Bratislave a v katastrálnom území Studené.  

 

 

OZ schvaľuje: 

návrh VZN obce Most pri Bratislave č. 3/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 

na území obce Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 10,  proti 0, zdržali sa 1 BSBA Marek Luciak 

 

K bodu č. 15 Návrh VZN obce Most pri Bratislave č. 4/2019 o   miestnych daniach 

a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Most pri Bratislave    

 

Obec  Most pri Bratislave v súlade s ustanovením  § 6 zák. ods. 1 zákona č.  

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku  za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov navrhuje pre obec Most pri Bratislave, t. j. katastrálne územie Most 

pri Bratislave a katastrálne územie Studené toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej len „VZN“) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

OZ schvaľuje: 

návrh VZN obce Most pri Bratislave č. 4/2019 o   miestnych daniach 

a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Most pri Bratislave  

 

OZ hlasovalo: za 9,  proti 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman zdržali sa 0 

 

K bodu č. 16 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu   

                             obce Most pri Bratislave v roku 2020    

 

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku požiadala dňa 28. 10. 2019 o dotáciu 

z rozpočtu obce v roku 2020. 

 

Požadovaná suma – 3 000,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie – 2017 – 2 000,- € 

                                                  2018 – 2 000,- € 
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                                                            2019 – 3 000,- € 

 

Akcie na ktoré je žiadaná dotácia: zabezpečenie klubovej činnosti 

a organizovanie podujatí v obci.  

 

OZ schvaľuje: 

Na základe žiadosti ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku dotáciu 3 000,- € 

z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2020. 

 

OZ hlasovalo: za 11,  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 2020   

 

OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave požiadalo dňa 28. 10. 2019 o poskytnutie 

dotácie v roku 2020. 

 

Požadovaná suma – 28 000,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie – 2017 – 25 000,- € 

                                                 2018 –  25 000,- € 

                                                 2019 –  25 000,- € 

 

Akcie na ktoré je žiadaná dotácia: zabezpečenie  činnosti futbalového klubu vo 

vzťahu k SFZ, BFZ, ObFZ Bratislava – vidiek. Rozvoj a údržba futbalového 

štadióna.   

 

Počet družstiev:  

- A družstvo muži 

- družstvo dorast 

- družstvo žiaci 

- dve družstvá prípravka 

  

  BSBA Marek Luciak navrhol zvýšiť dotáciu na 40 000,- €. 

  V zmysle zákona je možné poskytnú dotáciu len do žiadanej výšky. 

 

 Jozef Máté prečítal zoznam časti výdavkov, ktoré realizoval FK SLOVAN Most 

pri Bratislave zo zdrojov sponzorov. 

 

OZ schvaľuje: 

Na základe žiadosti OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave dotáciu 28 000,- € 

z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2020. 

 

OZ hlasovalo: za 11 proti 0, zdržali sa 0 

 

K bodu č. 18 OZ Mostík - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave   

                             v roku 2020    

 

OZ Mostík, Zochova16/9, 811 03 Bratislava, IČO 307 92 134 požiadalo dňa 30. 

10. 2019 o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2020. 

  V uplynulých rokoch boli OZ poskytnuté dotácie: 
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- 2017 – 2 000,- €, 

- 2018 – 3 000,- €, 

- 2019 – 3 000,- €. 

 

Na rok 2019 OZ žiada dotáciu v hodnote 3 000,- €. 

 

Dotáciu žiadajú: 

1. na nasledovné akcie: 

- mama bál – máj 2020 

- country bál – november 2020 

- tanečné sústredenie – leto 2020 

- tanečné súťaže – jar 2020 

- tanečný tábor – leto 201. 

 

2. na materiál: 

- tanečná obuv – stepky 

- jazzové tenisky 

- tanečné kostými 

- štartovné na súťaže – 2 – 3x ročne 

 

Počet členov: 20 detí, z toho 20 z obce.  

 

OZ schvaľuje: 

Na základe žiadosti OZ Mostík dotáciu  5 000,- € z rozpočtu obce Most pri 

Bratislave v roku 2020. 

 

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržali sa 0 

 

K bodu č. 19 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave - Žiadosť    

                  o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2020 

   

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave požiadala dňa 31. 10. 2019 

o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave na rok 2020.  

 

V uplynulých rokoch boli OZ poskytnuté dotácie: 

- 2017 – 0,- €, 

- 2018 – 0,- €, 

- 2019 – 10 000,- €. 

 

Na rok 2020 OZ žiada dotáciu v hodnote 11 116,- €.  

 

Použitie dotácie: 

Oprava malej veže. Dotácia predstavuje 50 % nákladov.  

 

Počet členov: všetci rímskokatolíci bývajúci v obci, občas aj cudzí.  

 

OZ schvaľuje: 

Na základe žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Most pri Bratislave dotáciu  

11 000,- € z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2020. 
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OZ hlasovalo: za 11,  proti 0, zdržali sa 0 

 

 

K bodu č. 20 Správy jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva obce Most pri 

Bratislave za rok 2019 

 

 Komisie, ktoré predložili správu o činnosti za rok 2019: 

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

Predseda – Mgr. Michaela Šipošová 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú službu 

Predseda – Mgr. Ľudmila Trsťanová 

Komisia na prešetrovanie a vybavovanie  sťažností 

Predseda – Ing. Peter Kováčik 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

Predseda – Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

Komisia pre školstvo, kultúru, mládež, seniorov a šport  

 Predseda – Ing. Peter Zuberec 

 

Komisie, ktoré nepredložili správu o činnosti za rok 2019: 

Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku  

Predseda - BSBA Marek Luciak  

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie  

Predseda - Viliam Čulman 

 

OZ berie na vedomie: 

správy jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave za 

rok 2019. 

 

Na otázku starostu obce smerom na predsedov komisií, ktoré správu o činnosti 

za rok 2019 nepredložili, či ju predložia na rokovanie OZ vo februári 2020 

BSBA Marek Luciak oznámil, že správu môže predložiť aj hneď. Aj Viliam 

Čulman predložil správu za činnosť ním riadenej komisie hneď po prijatí 

uznesenia OZ k uvedenému bodu. 

 

K bodu č. 21 Návrh termínov rokovaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva   

                       obce Most pri Bratislave v roku 2020    

 

OZ berie na vedomie: 

Návrh termínov rokovaní obecnej rady a obecného zastupiteľstva obce Most pri 

Bratislave v roku 2020. 

 

K bodu č. 22 Rôzne  

  

Juraj Jánošík – vystúpil s príhovorom a informoval poslancov OZ o spolupráci 

BSK, BFZ s obcou, občianskymi združeniami v obci. 

 Starosta obce: 

 Informoval poslancov o žiadosti Milana Furičku na zmenu funkčného využitia 

pozemku.. K uvedenej žiadosti podal vysvetlenie aj Milan Furička. Komisia pre 

výstavbu, dopravu a územné plánovanie uvedenú žiadosť prerokovala na svojom 

rokovaní dňa 21. 11. 2019 a zhodla sa na stanovisku predniesť predmetný 
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projekt predkladateľom na najbližšom obecnom zastupiteľstve.  Nakoľko zmena 

funkčného využitia pozemku nie je možná bez zmeny územného plánu OZ 

uvedenú žiadosť zobrala na vedomie. 

 

OZ berie na vedomie: 

žiadosť Milana Furičku na zmenu funkčného využitia pozemku. 

 

Poslanec Milan Kohút opustil rokovanie OZ o 19:45 

 

 Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Mateja Havrilu o predĺženie 

nájomnej zmluvy naa kancelárske priestory v budove obecného úradu. 

 

OZ schvaľuje: 

                        Zámer prenajať nebytový priestor o výmere 11,34 m2, nachádzajúci sa  na I.  

                        Poschodí budovy obecného úradu a centra voľného času,  postavenej  na    

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

                        nádvorie, výmera 947 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave,  vedený na   

                        LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave,  formou verejnej obchodnej   

                        súťaže za nasledovných podmienok: 

                        - za najvyššie ponúknutú cenu, kde minimálna cena nájmu je stanovená 30,-   

                          €/m2/rok,  

                        - maximálna doba nájmu 5 rokov, 

- OZ si vyhradzuje právo na zrušenie VOS. 

 

 

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

 

 Starosta obce poslancov OZ informoval: 

-  že budova zdravotného strediska bola, je a aj bude majetkom obce, obec ju  

   nepredala, ani neplánuje predať, bude využívaná na účel na ktorý sa využíva. 

- že dňom 13. 12. 2019 od 20,00 hod. sa začne využívať bypas cesty II/572   

   z dôvodu začiatku výstavby nadjazdu nad D4. 

 - o listoch ktoré zaslalo Združenie miest a obcí Slovenska: 

               1. obec Kolíňany a  obec  Jelenec  sa  rozhodli  zrealizovať  spoločnú  verejnú   

                  zbierku pre rodiny priamo dotknutých dopravnou nehodou ku ktorej došlo  

                  medzi  nákladným autom a autobusom pri ktorej zahynulo 12 osôb. Obce   

                  zriadili transparentný účet v Prima banke SK62 5600 0000 0008 0192 9012  

                  na ktorý je možné zasielať peňažné prostriedky.   

                2. Mesto Prešov zriadilo verejný účest na pomoc ľuďom v Prešove, na ktorý   

                    je možné zasielať peňažné prostriedky, ktoré budú použité na zabezpečenie  

                   základných potrieb občanov dotknutých výbuchom plynu v paneláku na  

                   Mukačevskej ulici – SK90 7500 0000 0040 0859 1229. 

               Oba listy budú zverejnené na webovej stránke obce Most pri Bratislave.  

   - O termíne Obecnej zabíjačky a pozval na ňu poslancov.  

 

K bodu č. 23 Diskusia 

 Ing. Peter Zuberec – sa spýtal či pokračuje úprava webovej stránky obce.  

           Starosta odpovedal že nie, ale pokiaľ má niekto návrh na jej úpravu je potrebné  

           ho zaslať.  
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K bodu č. 24 Záver   

          Starosta obce poďakoval poslancom OZ za spoluprácu v roku 2019, poprial im   

          príjemné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2020 a následne ukončil rokova- 

          nie obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave.  

 

 

 

        Ing. František Mastný 

                             starosta obce 

 

 

  Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Kováčik 

                                            Mgr. Ľudmila Trsťanová 

 

  

 

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 


