Zápisnica
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave č. 2/2019
konaného dňa 18. apríla 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. Mareka Rendek

K bodu č. 3 Voľba overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: p. Radoslava Ragana
Ing. Petra Zuberca
OZ volí overovateľov zápisnice v zložení p. Radoslav Ragan, Ing. Peter
Zuberec
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: p. Milana Kohúta
Mgr. Michaelu Šipošovú
OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. Milan Kohút, Mgr. Michaela
Šipošová.
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
K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 11. 4. 2019
Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa
11. apríla 2019.
OZ berie na vedomie:
Správu rokovania z obecnej rady zo dňa 11. apríla 2019.
K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 14. 2. 2019
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
14. februára 2019.
OZ berie na vedomie:
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo dňa
14. februára 2019.
K bodu č. 8 – Pardalis s. r. o. – Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena
Spoločnosť Pardalis s. r. o., Červeňova 6, 811 03 Bratislava, IČO 36 728 951
požiadala dňa 2. 1. 2019 o súhlas so zriadením vecného premena za účelom
uloženia inžinierskych sietí
Spoločnosť požiadala o súhlas so zriadením vecného bremena na parcele č.
1859/1, parcele č. 365 a 361/1, register KN „C“, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, k.ú. Most pri Bratislave, zapísanej na LV č. 611 . Ide o zriadenie
vecného bremena za účelom:
1. uloženia inžinierskych sietí
(vedenie plynu,
vody, kanalizácie,
telekomunikačné káble) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami,strojmi a mechanizmami za tým
účelom oprávnený a ním poverenými osobami,
2. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy inžinierských sietí (vedenie
plynu, vody, kanalilzácie, telekomunikačné káble) a ich odstránenie a vstup,
prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním poverenými
osobami.
Spoločnosť Pardalis, s.r.o. uvedené žiada z dôvodu, že pre novovznikajúcu
obytnú zónu Makové boli určené správcami už spomínaných inžinierskych sietí
pripájacie body, ktoré vedú cez tieto parcely. Uvedené trasy pripájania boli

schválené ako najvhodnejšie pre rozvoj inžinierskych sietí v celej predmetnej
zóne.
Dňa 22. 3. 2019 spoločnosť doplnila svoju žiadosť o zákres podzemných vedení,
návrh GP pre elektro NN, návrh GP pre plynovod, vodovod, kanalizácia, návrh
zmluvy o zriadení vecných bremien.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy na
svojom rokovaní dňa 25. marca 2019 prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 22/2019
Komisia odporúča OZ schváliť žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena
za účelom uloženia IS (vedenie plynu, elektriny, vody, kanalizácie
a telekomunikačné káble) pre spol. Pardalis, s.r.o. a ponecháva na OZ určiť
spôsob odplaty za zriadenie vecného bremena.
1. 4. 2019 zástupca spoločnosti Pardalis, s. r. o. zaslal návrh Zmluvy o zriadení
vecných bremien v prospech tretej osoby – Západoslovenská distribučná, a.
s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518. Navrhujú zriadiť vecné
bremená bezodplatne in personam, t. j. len v prospech Západoslovenskej
distribučnej, a. s. .
Vecné bremeno by spočívalo:
1. V zriadení a uložení elektroenergetických zariadení,
2. Užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii
a akýchkoľvek iných stavebných úpravách elektroenergetických zariadení a
ich odstránenie.
Vecné bremeno by sa týkalo časti pozemku registra KN „C“ parc.č. 1859/1, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 8862 m2, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611 vo
vlastníctve obce Most pri Bratislave.
V pôvodnej žiadosti spoločnosť Pardalis, s. r. o. žiadala o zriadenie vecného
bremena v prospech seba aj na uloženie elektrického vedenia. Tým že požiadala
o zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s.,
nie je potrebné hlasovať o vecnom bremene v ich prospech z pohľadu
elektrického vedenia, ale len o vedení plynu,
vody, kanalizácie,
telekomunikačných káblov.

OZ schvaľuje:
žiadosť spoločnosti Pardalis s. r. o., Červeňova 6, 811 03 Bratislava, IČO
36 728 95 a súhlasí so zriadením vecného bremena za účelom uloženia
inžinierskych sietí na častiach pozemkov registra KN „C, parc. č. 1859/1, parc.
365 a parc. č. 361/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Most pri
Bratislave, zapísané na LV č. 611 a zmluvu o zriadení vecných bremien.
Vecné bremeno bude zriadené za účelom:

1. uloženia inžinierskych sietí
(vedenie plynu,
vody, kanalizácie,
telekomunikačných káblov) a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým
účelom oprávnený a ním poverenými osobami,
2. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy inžinierských sietí (vedenie
plynu, vody, kanalilzácie, telekomunikačných káblov) a ich odstránenie a
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom oprávneným a ním
poverenými osobami.
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
OZ schvaľuje:
zriadenie vecného bremena bezodplatne in personam, t. j. len v prospech
Západoslovenskej distribučnej, a. s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO
36 361 518 a zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská
distribučná, a. s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518.
Vecné bremeno bude spočívať:
1. V zriadení a uložení elektroenergetických zariadení,
2. Užívaní, prevádzkovaní, údržbe, oprave, úprave, rekonštrukcii, modernizácii
a akýchkoľvek iných stavebných úpravách elektroenergetických zariadení a
ich odstránenie.
Vecné bremeno bude zriadené na časť pozemku registra KN „C“ parc.č. 1859/1,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 8862 m2, katastrálne
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo
vlastníctve obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
OZ žiada starostu obce:
aby zabezpečil do stavebného povolenia spoločnosti Pardalis s. r. o., Červeňova
6, 811 03 Bratislava, IČO 36 728 951 zapracovanie podmienky obnovy krytu
vozovky v celom profile na častiach pozemkov registra KN „C, parc. č. 1859/1,
parc. 365 a parc. č. 361/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú.
Most pri Bratislave, zapísané na LV č. 611, kadiaľ budú prechádzať inžinierske
siete, pre ktoré sa zriaďujú vecné bremená.
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 9 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave – Žiadosť
o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave požiadala dňa 24. 10. 2018
o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave na rok 2019.
V uplynulých rokoch boli OZ poskytnuté dotácie:

- 2016 – 0,- EUR,
- 2017 – 0,- EUR,
- 2018 – 0,- EUR.
Na rok 2019 OZ žiada dotáciu v hodnote 10 000,- €, z toho 2 000,- € na lešenie.
Použitie dotácie:
Pri oprave hlavnej veže kostola pri stavaní lešenia sa muselo pohnúť krytinou
a preto je potrebné ju vymeniť hlavne na východnej strane nad svätyňou
(kužeľovité ukončenie strechy kostola).
Počet členov: všetci rímskokatolíci bývajúci v obci, občas aj cudzí.
Uvedená žiadosť bola prerokovaná na OZ dňa 12. 12. 2018, kde boli prijaté
nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 198/8/2018
Obecné zastupiteľstvo:
Neschvaľuje:
Dotáciu 10 000,- EUR z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2019 pre
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave.
Uznesenie č. 199/8/2018
Obecné zastupiteľstvo:
Neschvaľuje:
Dotáciu 8 000,- EUR z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2019 pre
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave.
Následne starosta obce požiadal farnosť Most pri Bratislave o predloženie
rozpočtu jednotlivých prác a materiálu súvisiacich s výmenou krytiny na
východnej strane kostola.
Rozpočet bol predložený dňa 8. 2. 2019 s celkovými rozpočtovanými nákladmi
11 417,875 €. Z uvedeného rozpočtu by obec financovala 10 000,-€ a cirkev
1 417,875 €.
Starosta obce informoval poslancov
BSBA Marek Luciak
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom rokovaní dňa 25. marca 2019 prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 19/2019
Komisia odporúča OZ schváliť návrh žiadosti o dotáciu pre žiadateľa
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave vo výške 8.000,- EUR
(prenájom lešenia ako aj montáž a demontáž v celkovej výške 2000,- EUR, viď
predložený rozpočet odporúča financovať na náklady žiadateľa).
Starosta obce informoval poslancov, že došlo k zmene rozpočtu z dôvodu
zámeny strešnej krytiny za medený plech.
BSBA Marek Luciak predložil nový rozpočet na opravu vo výške 14 339,21€.

Na základe nových skutočností (zvýšenie rozpočtu zámenou strešnej krytiny na
medený plech) starosta obce navrhol schválenie dotácie vo výške 10 000,- €.
OZ schvaľuje:
dotáciu 10 000,- EUR z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2019 pre
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 2, p. Radoslav Ragan, Ing. Marek
Rendek
K bodu č. 10 Ing. Henrieta Kocipak a Mykola Kocipak – Návrh na odkúpenie
pozemku
Mykola Kocipak, Jasovská 3042/6, 851 07 Bratislava požiadal dňa 20. 4. 2018 o
odkúpenie nehnutelného majetku obce, časti pozemku registra KN „C“, parc. č.
40/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 522 m2, vedený na
LV č. 1, katastrálne územie Studené, obec Most pri Bratislave.
Žiadosť odôvodnil tým, že stavia rodinný dom v susedstve predmetného
pozemku, pozemok je dlhodobo nevyužívaný a neudržiavaný, čím celkovo
narúša krajinný ráz danej časti obce.
Má záujem pozemok zveľadiť, udržiavať a prispieť tak celkovo k zlepšeniu
krajinotvorby a prístupovej brány obce Most pri Bratislave časť Studené,
nakoľko sa daný pozemok nachádza na frekventovanej dopravnej tepne
smerujúcej do hlavného mesta.
Uznesenie č. 38/3/2018 zo dňa 14. 6. 2018
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie:
žiadosť Mykolu Kocipaka, Jasovská 3042/6, 851 07 Bratislava o odkúpenie
nehnuteľného majetku obce, časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 40/23, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 522 m2, vedený na LV č. 1,
katastrálne územie Studené, obec Most pri Bratislave.
Ing. Henrieta Kocipak a Mykola Kocipak, Rajecká 5, 821 07 Bratislava
predložili dňa 22. 8. 2018 návrh na zámenu pozemkov.
1. Návrh sa týka zámeny časti pozemku (128,6 m2) registra KN „C“, parc. č.
40/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 522 m2,
katastrálne územie Studené, vedený na LV č. 1, obec Most pri Bratislave, vo
vlastníctve obce Most pri Bratislave.
2. za časť pozemku (50,2 m2) registra KN „C“ , parc. č. 62/28, druh pozemku
orná pôda, výmera 167 m2, katastrálne územie Studené, vedený na LV č.
754, obec Most pri Bratislave, vo vlastníctve Ing. Henriety Kocipak a
Mykolu Kocipak, Rajecká 5, 821 07 Bratislava.
Jednalo by sa o zámenu časti pozemku o výmere 128,6 m2 vo vlastníctve obce
za časť pozemku o výmere 50,2 m2 vo vlastníctve žiadateľov.

Náklady na vypracovanie geometrického plánu, zámennej zmluvy, by znášali
žiadatelia. Keďže výmera obecného pozemku je väčšia o 78,4 m2, hodnotový
rozdiel by vyrovnali žiadatelia.
Odôvodnenie žiadosti:
Jedná sa o susedné pozemky, pričom na časti pozemku registra KN „C“ , parc. č.
62/28, ktorého vlastníkmi sú žiadatelia, je uložené potrubie existujúcej verejnej
kanalizácie.
Obec by zámenou získala pozemok na ktorom je verejná kanalizácia (+ doplatok
za väčšiu výmeru ) a žiadatelia pozemok na ktorom nie je verejná kanalizácia.
Uznesenie č. 106/6/2018 z 18. 10. 2018
Obecné zastupiteľstvo:
Neschvaľuje:
návrh Ing. Henriety Kocipak a Mykolu Kocipak, Rajecká 5, 821 07 Bratislava na
zámenu pozemkov.:
1. Časť pozemku (128,6 m2) registra KN „C“, parc. č. 40/23, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 522 m2, katastrálne územie Studené,
vedený na LV č. 1, obec Most pri Bratislave, vo vlastníctve obce Most pri
Bratislave za
2. časť pozemku (50,2 m2) registra KN „C“ , parc. č. 62/28, druh pozemku orná
pôda, výmera 167 m2, katastrálne územie Studené, vedený na LV č. 754, obec
Most pri Bratislave, vo vlastníctve Ing. Henriety Kocipak a Mykolu Kocipak,
Rajecká 5, 821 07 Bratislava.
Dňa 4. 2. 2019 Ing. Henrieta Kocipak a Mykola Kocipak doručili na obec návrh
na odkúpenie časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 40/23 druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 522 m2, katastrálne územie Studené,
vedený na LV č. 1, obec Most pri Bratislave, vo vlastníctve obce Most pri
Bratislave.
Odôvodnenie žiadosti: na obecnom pozemku je umiestnený stánok a je dlhodobo
nevyužívaný a neudržiavaný čím je narušený krajinný ráz danej časti obce.
Odkúpením časti pozemku majú záujem túto časť zveľadiť a pravidelne
udržiavať a taktiež budú udržiavať zvyšnú časť pozemku na ich náklady. Cenu
za odkúpenie navrhujú vo výške trhovej ceny pozemkov za m2 v danej lokalite,
resp. podľa stanovenia obecného úradu. Všetky náklady súvisiace s realizáciou
budú znášať v plnej miere.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy na
svojom rokovaní dňa 25. marca 2019 prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 16/2019
Komisia neodporúča OZ predložený návrh Ing. Henriety Kocipak a Mykolu
Kocipak na odkúpenie časti pozemku.
Na obecnom pozemku je umiestnená prečerpávacia šachta kanalizácie vo
vlastníctve Vodohospodárskej výstavby, š. p. . V prípade odpredaja/zámeny

pozemku by mohol byť sťažený prístup k tejto šachte, zároveň vo verejnom
záujme do budúcnosti je potrebné rátať aj s možnou alternatívou riešenia
križovatky v Studenom.

OZ schvaľuje:
žiadosť Ing. Henriety Kocipak a Mykolu Kocipak, Rajecká 5, 821 07 Bratislava
na odkúpenie časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 40/23, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, výmera 522 m2, katastrálne územie Studené, obec
Most pri Bratislave, vedený na LV č. 1 vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 0, proti 6, zdržalo sa 5, p. Jozef Máté, p. Milan Kohút, BSBA
Marek Luciak, p. Viliam Čulman, Bc. Peter Kováčik
K bodu č. 11 RABIR, s.r.o. – Žiadosť o prenájom pozemku na reklamnú tabuľu
Spoločnosť RABIR s. r. o., Daxnerova 667/6, 03 601 Martin , IČO 46 689 460
požiadala o prenájom časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 462/39, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 138 m2, vedený na LV č. 818,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vo vlastníctve
obce Most pri Bratislave. Na časti pozemku 30 m2, chce umiestniť reklamný
pútač o rozmeroch 5 m x 2 m, ktorý bude reklamou na služby ktoré ponúkajú –
zdravotné zariadenie – hyperbarická komora, ktorá sa nachádza na ul. Pri
tureckom kopci č. 1401/4 v Moste pri Bratislave.
Doba prenájmu – 5 rokov.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom rokovaní dňa 25. marca 2019 prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 18/2019
Komisia neodporúča OZ predložený návrh žiadosti spoločnosťou RABIR, s. r. o.
o prenájom pozemku.
Komisia odporúča OZ:
opätovne prehodnotiť uvedený návrh žiadosti po predložení spol. RABIR, s.r.o.
všetkých potrebných povolení spojených s umiestnením reklamného pútača
(stavebné povolenie, stanovisko OR PZ,..)
resp. zriadenie reklamného pútača priamo obcou a následné prenajímanie
záujemcom
OZ schvaľuje:
žiadosť spoločnosti RABIR s. r. o., Daxnerova 667/6, 03 601 Martin , IČO
46 689 460 o prenájom časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 462/39, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 138 m2, vedený na LV č. 818,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vo vlastníctve
obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 0, proti 10, zdržalo sa 1 BSBA Marek Luciak

K bodu č. 12 R&F Slovakia, s.r.o. – Žiadosť o zriadenie vecného bremena na
vedenie verejného vodovodu
Uznesením č. 28/2/2018 zo dňa 12. 4. 2018 OZ schválilo:
žiadosť spoločnosti R&F Slovakia s. r. o., Veterná ulica 1775/31, 931 01
Šamorín, IČO 46 805 982, t. j. súhlasí s uložením sietí – elektrického vedenia
a vodovodu na pozemkoch registra KN „C“, parc. č. 1943/1, 1943/2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Most pri Bratislave,
obec Most pri Bratislave, vedené na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri
Bratislave za podmienky že uvedená spoločnosť premiestni retardér spred
rodinného domu súp. číslo 1110/19 až za pozemok registra KN „C“ par. číslo
1870/38.
Spoločnosť R&F Slovakia, s.r.o., Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín, IČO:
46805982, požiadala dňa 22. 3. 2019 o zriadenie vecného bremena na
pozemkoch registra KN „C“, parcela č. 1943/1 a 1943/2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most
pri Bratislave, zapísané na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave za
účelom vedenia verejného vodovodu na ul. Dunajskej.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom rokovaní dňa 25. marca 2019 prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 23/2019
Komisia odporúča OZ schváliť žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena
na vedenie verejného vodovodu v prospech spol. R&F Slovakia, s.r.o., Veterná
1775/31, 931 01 Šamorín, IČO: 46805982 na pozemkoch registra KN „C“,
parcela č. 1943/1 a 1943/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, zapísané na
LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave a ponecháva na OZ určiť
spôsob odplaty za zriadenie vecného bremena.
OZ schvaľuje:
žiadosť spoločnosti R&F Slovakia, s.r.o., Veterná 1775/31, 931 01 Šamorín,
IČO: 46805982 o zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra KN „C“,
parcela č. 1943/1 a 1943/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, zapísané na
LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave za účelom vedenia verejného
vodovodu na ul. Dunajskej za podmienky, že uvedená spoločnosť vybuduje
chodník popred tromi rodinnými domami, ktoré sú v súčasnej dobe vo výstavbe
po ľavej strane cesty.
OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 1, p. Viliam Čulman
K bodu č. 13 K&K Real Estate III. S.r.o. – Žiadosť o vydanie súhlasu a zriadenie
vecného bremena za odplatu na uloženie elektrického kábla z dôvodu
zriadenia NN prípojky
Spoločnosť K&K Real Estate III. s. r. o., Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO
50 920 065 požiadala dňa 27. 3. 2019 o vydanie súhlasu so zriadením vecného

bremena za odplatu na uloženie elektrického kábla z dôvodu zriadenia NN
prípojky na pozemky registra KN „C“, parc. č. 1533/29, 1533/30, 1533/31,
1533/155, 1533/156, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV
č. 611, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vo
vlastníctve obce Most pri Bratislave.
Hodnota vecného bremena by bola stanovená na základe znaleckého posudku.
Žiadosť spoločnosti nebola prerokovaná na Komisii pre podnikanie, rozpočet,
financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy.
OZ schvaľuje:
žiadosť spoločnosti K&K Real Estate III. s. r. o., Panenská 24, 811 03
Bratislava, IČO: 50 920 065 a súhlasí a zriadenia vecného bremena za odplatu
na uloženie elektrického kábla z dôvodu zriadenia NN prípojky na pozemky
registra KN „C“, parc. č. 1533/29, 1533/30, 1533/31, 1533/155, 1533/156, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV č. 611, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vo vlastníctve obce Most pri
Bratislave.
Hodnota vecného bremena bude stanovená na základe znaleckého posudku,
ktorý dá vypracovať obec a náklady na vypracovanie znaleckého posudku bude
znášať spoločnosť K&K Real Estate III, s.r.o. .
OZ hlasovalo: za 11 proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 14 Domov pre seniorov Golden Age, o.z. – Memorandum o spolupráci
Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie odporučila realizáciu
návrhu projektu „Zariadenie pre seniorov v obci Most pri Bratislave, časť
Studené“ pre Domov pre seniorov Golden Age, o. z. Mozartova 9, 917 01
Trnava, IČO 37 848 836.
Obec vydala súhlas na daný projekt za nasledovných podmienok:
1. zariadenie bude vybudované
a prevádzkované v súlade s platnou
legislatívnou Slovenskej republiky,
2. v zariadení budú prednostne umiestňovaní občania obce Most pri Bratislave,
3. v areáli zariadenia bude vybudovaná oddychová zóna, ktorú bude môcť
využívať aj verejnosť,
4. zariadenie bude využívané len na daný účel v súlade s projektom na
realizáciu stavby,
5. ak sa nehnuteľnosť nebude využívať ako zariadenie pre seniorov, alebo
v prípade že sa majiteľ rozhodne nehnuteľnosť predať, obec si uplatní
predkupné právo predmetnú nehnuteľnosť,
6. v prípade uplatnenia si predkupného práva obcou bude kúpna cena zložená:
- z hodnoty pozemku, alebo pozemkov na ktorých bude Zariadenie pre
seniorov umiestnené,
- z 5 % ceny zhotoveného diela Zariadenia pre seniorov, ktorú cenu
uhradil Domov pre seniorov Golden Age, o. z. z vlastných finančných
prostriedkov a hodnoty inflácie za obdobie posledných 5 rokov,

7. Domov pre seniorov Golden Age, o. z. pred realizáciou investičného zámeru
preukáže súlad realizovaného zámeru s platným územným plánom obce
Most pri Bratislave,
8. zo strany spoločnosti Domov pre seniorov Golden Age, o. z., Mozartova 9,
917 01 Trnava, IČO 37 848 836 bude podpísané memorandum o vzájomnej
spolupráci s obcou Most pri Bratislave.
Združenie nesúhlasilo so znením bodu č. 6. Následne bolo komisiou odsúhlasené
nasledovné znenie:
Účastníci memoranda sa ďalej dohodli, že v prípade, že nehnuteľnosť, alebo
nehnuteľnosti
sa nebudú využívať ako Zariadenie pre seniorov, alebo
v prípade, že sa vlastník nehnuteľnosti v ktorej bude umiestnené Zariadenie pre
seniorov, rozhodne túto nehnuteľnosť predať, obec Most pri Bratislave si môže
uplatniť predkupné právo na túto nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosti, vrátane
pozemkov na ktorých budú stavby umiestnené. Účastníci memoranda sa ďalej
dohodli, že kúpna cena bude stanovená v zmysle znaleckého posudku
vypracovaného znalcom.
Zástupca OZ podpísal memorandum dňa 27. 3. 2019.
OZ schvaľuje:
podpísanie Memoranda o spolupráci medzi obcou Most pri Bratislave a Domov
pre seniorov Golden Age, o. z. Mozartova 9, 917 01 Trnava, IČO 37 848 836.
OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 5 p. Jozef Máté, Ing. Marek Rendek, Mgr.
Michaela Šipošová, Mgr. Katarína Rentková PhD., p. Radoslav Ragan

K bodu č. 15 Ing. Ján Mieres – Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov vo vlastníctve
obce Most pri Bratislave – Znalecký posudok č. 19/2019
Ing. Ján Mieres podal dňa 13. 8. 2018 žiadosť o odkúpenie časti nasledovných
pozemkov:
1. parc. č. 842/6, druh pozemku – orná pôda, výmera 1 514 m2, katastrálne
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611,
2. parc. č. 842/5, druh pozemku – záhrady, výmera 188 m2, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611,
3. parc. č. 842/4, druh pozemku – záhrady, výmera 768 m2, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611
Predmetné pozemky susedia s jeho záhradou a zámerom je vyrovnať hranicu
medzi pozemkami.
OZ na svojom rokovaní dňa 18. 6. 2015 prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 82/3/2015
Obecné zastupiteľstvo:
neschvaľuje:

predaj časti pozemku (96 m2) registra KN „C“ parc. č. 842/6, druh pozemku –
orná pôda, výmera 1 514 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most
při Bratislave, vedený na LV č. 611 Milošovi Mieresovi, Jégeho 5, 821 08
Bratislava.
Uznesenie č. 83/3/2015
Obecné zastupiteľstvo:
Neschvaľuje:
predaj časti nasledovných pozemkov ( 263 m2) registra KN „C“:
1. parc. č. 842/6, druh pozemku – orná pôda, výmera 1 514 m2, katastrálne
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611,
2. parc. č. 842/5, druh pozemku – záhrady, výmera 188 m2, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611,
3. parc. č. 842/4, druh pozemku – záhrady, výmera 768 m2, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611
Ing. Jánovi Mieresovi, Černyševského 1, 821 01 Bratislava.
Obecná rada na svojom rokovaní dňa 4. 6. 2015 odporučila starostovi obce
predložiť uvedenú žiadosť na rokovanie OZ dňa 18. júna 2015 a odpredaj častí
pozemkov par. č. 842/6, 842/5, 842/4 riešiť až po vybudovaní spojovacej cesty
medzi Nálepkovou a Orgovánovou ulicou.
V prípade že by OZ schválilo odpredaj časti týchto pozemkov, tak je potrebné
vyhotoviť geometrický plán, následne znalecký posudok.
Uznesenie č. 85/3/2018 zo 16. 8. 2018
Obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie:
Žiadosť Ing. Jána Mieresa o odkúpenie časti nasledovných pozemkov:
1.parc. č. 842/6, druh pozemku – orná pôda, výmera 1 514 m2, katastrálne
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611,
2.parc. č. 842/5, druh pozemku – záhrady, výmera 188 m2, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611,
3.parc. č. 842/4, druh pozemku – záhrady, výmera 768 m2, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611.
odporúča:
starostovi obce dať vypracovať geometrický plán a následne znalecký posudok.
GP č. 15/2018 vypracovala spoločnosť Roman Hlavatý PROGRA, Rascová
14449/7, 821 07 Bratislava, IČO 17 487 439 dňa 16. 10. 2018, autorizačne overil
Ing. Ján Hlavatý dňa 17. 10. 2018, úradne overil pod č. 2111/2018 dňa 16. 10.
2018 Okresný úrad Senec, katastrálny odbor, Ing. Peter Urcikán.
Znalecký posudok č. 13/2019 vypracoval Ing. Milan Bednárik, Gelnická 20, 831
06 Bratislava, evidenčné číslo znalca 910183. Predmetom znaleckého posudku
boli pozemky parc. č. 842/26, 842/27, 842/28, 842,29, 842/30.

Znalec stanovil všeobecnú hodnotu predmetných pozemkov o celkovej výmere
248 m2 na 10 500,-€, t. j. 42,36€/m2.
Ing. Ján Mieres má záujem odkúpiť pozemky parc. č. 842/26 (86 m2) a 842/27
(70m2).
Berie na vedomie:
znalecký posudok č. 13/2019 vypracovaný Ing. Milanom Bednárikom, Gelnická
20, 831 06 Bratislava, evidenčné číslo znalca 910183.
OZ schvaľuje:
zámer odpredať pozemky registra KN „C“:
1. parc. č. 842/26, druh pozemku záhrada, výmera 86 m2, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, odčlenený od pozemku
registra KN „C parc. č. 842/4, druh pozemku záhrada, výmera 768 m2,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na
LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave,
2. parc. č. 842/27, druh pozemku ostatné plochy, výmera 70 m2, katastrálne
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, odčlenený od
pozemku registra KN „C parc. č. 842/5, druh pozemku ostatné plochy,
výmera 188 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave
a od pozemku registra KN „C parc. č. 842/6, druh pozemku ostatné plochy,
výmera 1 514 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave
z dôvodu osobitného zreteľa v prospech Ing. Jána Mieresa, Černyševského 1,
851 01 Bratislava za cenu stanovenú v znaleckom posudku č. 13/2019
vypracovaného Ing. Milanom Bednárikom, Gelnická 20, 831 06 Bratislava,
evidenčné číslo znalca 910183, t. j. za 42,36 €/m2, spolu za 156 m2 6 608,16 €.
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Ing. Ján Mieres predmetné časti obecných
pozemkov dlhoročne užíva a má ich ohradené plotom. Odkúpením predmetných
pozemkov získa Ing. Mieres prístup z ul. Limbovej na pozemky registra KN „C“
v jeho vlastníctve – parc. č. 843/1 a parc. č. 843/3, druh pozemku záhrady,
vedené na LV č. 507.
OZ hlasovalo: za 7, proti 1 p. Viliam Čulman, zdržalo sa 3 Ing. Peter Zuberec, p.
Radoslav Ragan, BSBA Marek Luciak
K bodu č. 16 Verejná obchodná súťaž – návrh na zrušenie
Matej Molčan a manželka Marína Molčan Matejová, Bratislavská 129, 900 46
Most pri Bratislave požiadali dňa 26. 11. 2018 o prenájom:
1. Pozemku registra KN „C“ 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. Pozemku registra KN „C“ 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.

Návrh na prenájom: maximálne na dobu 5 rokov za cenu 0,06 €/m2 t. j. za 1 050
m2 spolu 63,- €/rok.
RDP Most pri Bratislave si prenajíma pozemky za cenu 60,- €/10 000m2, t. j.
0,006 €/m2/rok.
Uznesenie č. 202/8/2018 zo dňa 12. 12. 2018
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje:
zámer prenajať 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 a pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/9, druh
pozemku záhrady, výmera 664 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec
Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611 formou verejnej obchodnej súťaže
kde obecné zastupiteľstvo stanovuje podmienku – najvyššia ponúknutá cena
a zároveň si vyhradzuje právo verejnú obchodnú súťaž zrušiť. Doba prenájmu 5
rokov pričom minimálna cena je 0,06 €/m2/rok.
Obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž dňa 5. 3. 2019.
Obci boli doručené tri cenové ponuky v zapečatených obálkach. Obálky boli
otvorené komisiou v zložení Ing. František Mastný, Jana Cingelová, Iveta
Kvasnicová dňa 5. 4. 2019 o 10.00 hod. v poradí akom boli doručené obci:
1. Daniel Ryba, Odeská 26, 821 06 Bratislava – ponuka prijatá 20. 3. 2019 pod
č. 759/2019 – 0,15 €/m2/rok, t. j. za 1 050 m2 spolu 157,50 €/rok,
2. Matej Molčan a Marína Molčan Matejová, Bratislavská 129/28, 900 46 Most
pri Bratislave – ponuka prijatá 21. 3. 2019 pod č. 760/2019 – 0,066
€/m2/rok, t. j. za 1 050 m2 spolu 69,30 €/rok,
3. Ing. Miloš Maxim, Bratislavská 53, 900 46 Most pri Bratislave – ponuka
prijatá 21. 3. 2019 pod č. 761/2019 – 0,317 €/m2/rok, t. j. za 1 050 m2 spolu
333,0 ,e/rok.
Kritériom vyhodnotenia ponúk bola najvyššia ponúknutá cena za jeden m2/rok,
minimálna cena bola 0,06 €/m2/rkok, t. j. za 1 050 m2 spolu 63,0 €/rok.
Najvyššiu cenu ponúkol Ing. Miloš Maxim, Bratislavská 53, 900 46 Most pri
Bratislave – 0,317 €/m2/rok, t. j. za 1 050 m2 spolu 333,0 €/rok.
Napriek tejto ponuke navrhujem v zmysle Uznesenia č. 202/8/2018 zo dňa 12.
12. 2018 verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov zrušiť. 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. Na tieto inžinierske
siete je napojený 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.
OZ schvaľuje:
zrušenie verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej dňa 5. 3. 2019 na prenájom:
1. pozemku registra KN „C“ 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. pozemku registra KN „C“ 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,
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. 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.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 2 p.Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak
K bodu č. 17 Návrh na prenájom pozemkov
V súvislosti s bodom č. 16 Verejná obchodná súťaž starosta obce predložil návrh
na prenájom:
1. Pozemku registra KN „C“ 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. Pozemku registra KN „C“ 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.
Návrh na prenájom na dobu 5 rokov za – 0,066 EUR/m2/rok, t. j. za 1 050 m2
spolu 69,30 e/rok, resp. 346,5 €/5 rokov.
Prenájom navrhujem 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.
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,
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.
OZ schvaľuje:
zámer prenájať nasledovné pozemky registra KN „C“ z dôvodu osobitného
zreteľa v prospech Mateja Molčana a Maríny Molčan Matejovej, Bratislavská
129/28, 900 46 Most pri Bratislave (manželia Molčanoví užívajú pozemky 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,
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 za cenu – 0,066 €/m2/rok, t. j. za 1 050 m2 spolu
69,30 €/rok, resp. 346,50 €/5 rokov.
OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 1 p.Viliam Čulman
K bodu č. 18 Blanka Slebodníková – Žiadosť o zvláštne užívanie – zaujatie
verejného priestranstva
Blanka Slebodníková, ul. M. R. Štefánika 714/19, 900 46 Most pri Bratislave
podala dňa 27. 2. 2019 na obecný úrad Žiadosť o zvláštne užívanie/zaujatie
verejného priestranstva (ZVP).
Žiada o zaujatie časti pozemku (3,14 m2) registra KN „C“, parc. č. 1533/52, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 439 m2, katastrálne územie Most
pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce
Most pri Bratislave. Pozemok sa nachádza na sídlisku – ul. M. R. Štefánika.
Na časti prenajatého pozemku chce umiestniť plechovú motogaráž, ukotvenú do
telesa parkoviska s pôdorysom 1,19 m x 2,64 m, t. j. 3,14 m2.
Prenájom je požadovaný na dobu neurčitú.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom rokovaní dňa 25. marca 2019 prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 17/2019

Komisia neodporúča OZ predložený návrh žiadosti p. Blanky Slebodníkovej
o zvláštne užívanie verejného priestranstva.
Komisia odporúča opätovne prehodnotiť uvedený návrh po predložení plánu
investícií rozvoja a obnovy technickej a verejnej infraštruktúry obce na obdobie
2019-2022 Komisiou pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie.
OZ schvaľuje:
žiadosť Blanky Slebodníkovej, ul. M. R. Štefánika 714/19, 900 46 Most pri
Bratislave o zvláštne užívanie/zaujatie verejného priestranstva - časti pozemku
(3,14 m2) registra KN „C“, parc. č. 1533/52, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie, výmera 439 m2, 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 9, zdržalo sa BSBA Marek Luciak, p. Milan Kohút
K bodu č. 19 Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Most pri
Bratislave
Rokovací poriadok upravuje spôsob prípravy, zvolávanie, obsah rokovania,
prípravu materiálov, spôsob rokovania obecného zastupiteľstva, jeho uznášanie
sa a prijímanie uznesení a všeobecne záväzných nariadení, spôsob kontroly
plnenia jeho uznesení a zabezpečenie úloh týkajúcich sa samosprávy obce.
OZ schvaľuje:
návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 20 Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o stave rokovania s rodinou Škrovánkovou
ohľadne pozemku pod plánovanou cyklotrasou (vedľa sídliska Pod Pšenom)
OZ súhlasí:
zo zámenou pozemku 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 t. j. v pomere 1 : 1 za účelom
vybudovania cyklotrasy
OZ hlasovalo: za 0, proti 7 zdržalo sa 4 Ing. Peter Zuberec, p. Milan Kohút, p.
Viliam Čulman, Bc. Peter Kovačik
K bodu č. 21 Diskusia
Bc. Peter Kováčik sa dopytoval, kde bude ukladaný záznam z rokovania OZ.
Ing. Peter Zuberec informoval poslancov o stave podaných žiadostí a stave
príprav na deň obce. Konkrétne spracoval pre obec žiadosť na poskytnutie
dotácie od Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športových

podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území BSK 2018. Žiadosť bola
zameraná na nákup športových pomôcok pre Deň detí 2019. Pre predloženú žiadosť
BSK schválil dotáciu 1 000,- Euro.

Ďalšiu žiadosť spracoval na poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka, žiadosť bola zameraná na výmenu starého pouličného osvetlenia za LED osvetlenie a taktiež revitalizáciu detského ihriska. Aktuálne pracuje na žiadostí o poskytnutie individuálnych
dotácií z rozpočtu BSK na rok 2019 v ktorej požiada o dotáciu na výsadbu stromov
okolo budúceho cyklochodníka do Studeného. V rámci zamestnaneckého grantového programu 2019 od Nadácie Orange požiadal o dotáciu na výsadku stromov na
Viktorínke. Žiadosť bude vyhodnotená v máji. Ing. Peter Zuberc informoval poslancov aj o pripravovanom programe pre Deň obce 2019 na ktorom pracuje spolu
s členmi komisie. Pre deň obce 2019 pripravil plagát ktorý dal poslancom k nahliadnutiu a k pripomienkovaniu.

Starosta obce
- informoval o pripravovanej pietnej akcii, ktorá sa uskutoční dňa 2. mája
2019 na Mohyle M. R. Štefánika,
- o rokovaní so Slovak Lines ohľadne parkovania2 ks autobusov Slovak Lines
v obci (možnosti pred reštauráciou PRUK alebo v areály RD Most pri
Bratislave)
- informoval o pripravovanej rekonštrukcii kanalizačních poklopov v Moste
pri Bratislave a Malinove,
- o pripravovanom rokovaní s podpredsedníčkou BSK ohľadne rekonštrukcie
ciest vo vlastníctve BSK na území obce Most pri Bratislave,
- o zrušení udelenia súhlasu pre RD podielnikov Most pri Bratislave na
rekultiváciu skládky v Studenom (smer Dunajska Lužná).
Jozef Máté
- informoval o situácii s otváraním prvých tried v nasledujúcich školských
rokoch
BSBA Marek Luciak
- či sa nebudú budovať toalety na futbalovom ihrisku
K bodu č. 22 Záver
Ing. František Mastný
starosta obce

Overovatelia zápisnice: p. Radoslav Ragan
Ing. Peter Zuberec

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek

