Zápisnica
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave č. 3/2020
konaného dňa 18. júna 2020
Prítomní:

Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Radoslav Ragan, Viliam Čulman,
Milan Kohút, Mgr. Michaela Šipošová, Ing. Peter Kovačik, Mgr.
Ľudmila Trsťanová, 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 Rendeka
K bodu č. 3 Voľba overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: p. Jozefa Mátého
p. Milana Kohúta
OZ volí overovateľov zápisnice v zložení p. Jozef Máté, p. Milan Kohút
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržali sa 0
K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Ľudmilu Trsťanovú
Mgr. Michaelu Šipošovú
OZ volí návrhovú komisiu v zložení Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr.
Michaela Šipošová
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržali 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
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OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržali sa 0
p. Jozef Máté navrhol doplniť rokovanie OZ o:
bod č. 20 - Návrh na vypovedanie Zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku
ochrany pred požiarmi a výpožičke uzatvorenej medzi obcou Most pri Bratislave
a Občianskym združením „Dobrovoľný hasičský zbor Most pri Bratislave“
OZ schvaľuje:
doplnenie programu rokovania o bod č. 20 – Návrh na vypovedanie Zmluvy
o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi a výpožičke
uzatvorenej medzi obcou Most pri Bratislave a Občianskym združením
„Dobrovoľný hasičský zbor Most pri Bratislave
OZ hlasovalo: za 10, proti 1 p. Radoslav Ragan, zdržali sa 0
Bod č. 21 - Návrh na zriadenie DHZO v obci Most pri Bratislave
OZ schvaľuje:
doplnenie programu rokovania o bod č. 21– Návrh na zriadenie DHZO v obci
Most pri Bratislave
OZ hlasovalo: za 10 proti, 1 Radoslav Ragan, zdržali sa 0
BSBA Marek Luciak za Komisiu pre ochranu životného prostredia a verejný
poriadok navrhol doplniť rokovanie OZ o:
bod č. 22 – Návrh na rozbor spodných vôd v katastri obce Most pri Bratislave
OZ schvaľuje:
doplnenie programu rokovania o bod č. 22 – Návrh na rozbor spodných vôd
v katastri obce Most pri Bratislave
OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržali sa 5 Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková,
PhD., Jozef Máté, Radoslav Ragan, Ing. Peter Kováčik
bod č. 23 Návrh na zakúpenie fotopascí a ich inštaláciu v katastri obce Most pri
Bratislave
OZ schvaľuje:
doplnenie programu rokovania o bod č. 23 – Návrh na zakúpenie fotopascí a ich
inštaláciu v katastri obce Most pri Bratislave
OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržali 5 Marek Rendek, Mgr. Katarína Rentková,
PhD., Jozef Máté, Radoslav Ragan, Ing. Peter Kováčik
K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 11. júna 2020
Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 11.
júna 2020.

2

OZ berie na vedomie:
správu z rokovania obecnej rady zo dňa 11. júna 2020.
K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 14. apríla 2020
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
14. apríla 2020.
OZ berie na vedomie:
kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva zo 14. apríla 2020.
K bodu č. 8 Návrh VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk, cintorínov
v obci Most pri Bratislave
Ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska vychádzajú z pohrebného
zákona č.398/2019 Z. z. ktorým sa mení a doplna zákon č.131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a upravujú prevádzkovanie
pohrebiska na území obce Most pri Bratislave vrátane časti Studené. Tento
prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebisko v obci Most pri
Bratislave a pohrebisko v časti Studené na prevádzkovateľa pohrebiska,
pohrebnú službu, nájomcov hrobových miest, obstarávateľov pohrebov,
poskytovateľov pohrebných služieb na pohrebisku a na návštevníkov
pohrebiska.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2020 prijala uznesenie:
Uznesenie č. 21/2020
Komisia odporúča OZ schváliť VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Most pri Bratislave
OZ schvaľuje:
návrh VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk, cintorínov v obci Most
pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržali sa 0
K bodu č. 9 Návrh VZN č. 4/2020 o výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Most pri Bratislave
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ukladá zriaďovateľovi škôl a školských
zariadení, aby formou všeobecne záväzného nariadenia určil výšku príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole, školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni.
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V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 je upravená výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí na
základe návrhu riaditeľa školy v zmysle § 5ods. 3 písm. j zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2020 prijala uznesenie:
Uznesenie č. 21/2020
Komisia odporúča OZ schváliť VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Most pri Bratislave
OZ schvaľuje:
návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so
stravovaním v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržali sa 0
K bodu č. 10 Zámer kúpy parciel vo vlastníctve obce Most pri Bratislave – Matej
Molčan, Marína Molčanová
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,
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
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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.
Znalecký posudok č. 60 vypracovaný Ing. Evou Kinczerovou zo dňa 29. 4.
2020, v ktorom stanovila hodnotu pozemku na 24 100,- €, t. j. 62,44 €/m2.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2020 prijala uznesenie:
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Uznesenie č. 16/2020
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 obvyklú v obci, minimálne 90,- €/m2.

OZ schvaľuje:
zámer odpredať 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
z dôvodu osobitného zreteľa Matejovi Molčanovi a Maríne Molčan Matejovej,
Bratislavská 129/28, 900 46 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
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.
Cena za predaj pozemku – 90,- €/m2, t. j. spolu za 386 m2 34 740,- €.
OZ hlasovalo: za 7, proti 1 Viliam Čulman, zdržali sa Ing. Peter Zuberec, BSBA
Marek Luciak, Mgr. Ľudmila Trsťanová
K bodu č. 11 Žiadosť o prenájom pozemku – Tomáš Tichý
Obec Most pri Bratislave mala s Tomášom Tichým uzatvorenú nájomnú zmluvu
na prenájom časti (460 m2) pozemku registra KN „E“ par. č. 2302, druh
pozemku orná pôda, celková výmera 151 973 m2, katastrálne územie Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený LV č. 818, vo vlastníctve obce
Most pri Bratislave. Zmluva bola uzatvorená na obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2016 a nájomné predstavovalo 460,00 €/rok.
Predmetný pozemok Tomáš Tichý užíval aj v rokoch 2017 – 2019 ( ďalšie 3
roky) bez platnej nájomnej zmluvy a bez zaplatenia nájmu.
19. 5. 2020 doplatil nájomné za 3 roky.
29. 5. 2020 požiadal o prenájom časti pozemku (461 m2) registra KN „E“ par.
č. 2302, druh pozemku orná pôda, celková výmera 151 973 m2, katastrálne
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený LV č. 818, vo
vlastníctve obce Most pri Bratislave na obdobie 5 rokov.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2020 prijala uznesenie:
Uznesenie č. 15/2020
Komisia odporúča OZ schváliť žiadosť (návrh) o prenájom pozemku žiadateľovi
Tomášovi Tichému. (Komisia odporúča uzavrieť nájomnú zmluvu so
žiadateľom na dobu 5 rokov, s 1 - mesačnou výpovednou lehotou, výška nájmu
1,- €/m2/rok, navýšenie ceny nájmu o infláciu/každoročne).
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OZ schvaľuje:
zámer prenajať časť pozemku (461 m2) registra KN „E“ par. č. 2302, druh
pozemku orná pôda, celková výmera 151 973 m2, katastrálne územie Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený LV č. 818, vo vlastníctve obce
Most pri Bratislave formou verejnej obchodnej súťaže. Podmienky VOS sú:
Najvyššia ponúknutá suma a zároveň si OZ vyhradzuje práva zrušiť VOS
OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržali sa 1 Mgr. Ľudmila Trsťanová
K bodu č. 12 Žiadosť o prepis verejných komunikácií a verejného osvetlenia – TRI
VODY MALINOVO 2 s.r.o.
Dňa 8.4.2020 opätovne požiadala spoločnosť TRI VODY MALINOVO 2 s.r.o.,
Vysoká 14, 811 06 Bratislava , IČO 47609991, spoločníci Ing. Juraj Meszáros,
Erich Budai, v zastúpení p. Tomášom Bauerom o prepis verejných komunikácií
a verejného osvetlenia v projekte Tri Vody, Nové Polia do správy obce.
Odberné miesto: EIC 24ZZS4000091127H (RVO NOVÉ POLIA I a II)
EIC 24ZZS4000037443D (RVO Most pri Bratislave STUDENÉ
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2020 prijala nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 18/2019
Komisia neschvaľuje návrh žiadosti o prepis verejného osvetlenia spol. Tri vody
Malinovo 2, s.r.o. Komisia odporúča OZ naďalej rokovať s vyššie uvedenou
spoločnosťou o prevzatí všetkých inžinierskych sietí (verejného osvetlenia,
ciest, chodníkov a pozemkov pod stavbami,..).
Uznesenie č. 19/2019
Komisia odporúča OZ prevziať inžinierske siete pod správu obce Most pri
Bratislave až po odstránení všetkých nedostatkov (nedostatky zistené dňa
6.5.2020 pri obhliadke v lokalite Tri Vody a Nové polia Most pri Bratislave). Ku
dňu zasadnutia komisie (8.6.2020) neboli odstránené vyššie uvedené
nedostatky.
OZ neschvaľuje:
žiadosť spoločnosti TRI VODY MALINOVO 2 s. r. o. Vysoká 14, 811 06
Bratislava, IČO: 47 609 991 o prevzatie pozemkov, cestných komunikácií
a verejného osvetlenia do vlastníctva a správy obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 0, proti 9, zdržali sa 2 Ing. Peter Kováčik, BSBA Marek
Luciak
OZ neschvaľuje:
žiadosť spoločnosti General Land s. r. o., Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 46
733 027 o prevzatie cestných komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva
a správy obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 0, proti 10, zdržali sa 1 Ing. Peter Kováčik
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OZ neschvaľuje:
žiadosť spoločnosti RP1 s. r. o. so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO:
46 347 381 o prevzatie pozemkov do vlastníctva Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 0, proti 9, zdržali sa 2 Ing. Peter Kováčik, BSBA Marek
Luciak
OZ odporúča:
starostovi obce a Komisii pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie rokovať
so spoločnosťami spoločnosti TRI VODY MALINOVO 2 s. r. o. , General
Land s. r. o., RP1 s. r. o. o odstránení zistených nedostatkov.
OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržali sa 1 BSBA Marek Luciak
K bodu č. 13 Žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena – PATÁK s.r.o.
Paták s.r.o. , IČO: 36267031, V.P. Tótha 30, 905 01 Senica (na základe
splnomocnenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava ako investor stavby BA_Most pri Bratislave, Športová, VNK, TS)
požiadali o súhlas so zriadením vecného bremena za účelom umiestnenia
distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemkoch parcely
registra KN „C“, 364/4, 364, evidované na liste vlastníctva č.611, k. ú. Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave, okres Senec.
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy
na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2020 prijala uznesenie:
Uznesenie č. 17/2020
Komisia odporúča OZ schváliť žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena
za účelom umiestnenia elektroenergetických rozvodov a zariadení pre spol.
Paták, s.r.o. a ponecháva na OZ a starostu obce rokovať o presných
podmienkach umiestnenia elektroenergetických rozvodov a zariadení.
OZ schvaľuje:
žiadosť spoločnosti PATÁK, s. r. o., V. P. Tótha 30, 905 01 Senica, IČO 36 267
031 o súhlas so zriadením vecného bremena na časti pozemkov registra KN „C“,
parc. č. 363/4, 364, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedené na LV č. 611, vo vlastníctve obce
Most pri Bratislave v prospech Západoslovenská distribučná, a. s. , Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO 36 361 518.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržali sa 2 Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak
K bodu č. 14 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri
Bratislave za I. polrok 2020
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave v I. polroku
2020 bola zameraná na:
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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.
OZ berie na vedomie:
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za I.
polrok 2020.
K bodu č. 15 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri
Bratislave na II. polrok 2020
V súlade s ustanovením § 18 f, odst. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude činnosť hlavnej
kontrolórky obce Most pri Bratislave v II. polroku 2020 zameraná:
− Kontrola poskytovania, čerpania a vyúčtovania dotácii z rozpočtu obce Most
pri Bratislave za rok 2019 a dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zameraním na
administratívnu finančnú kontrolu
− Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2021, 2022,
2023
− Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
− 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:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave na
II. polrok 2020.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržali sa 2 Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak
K bodu č. 16 Plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave k 31.12.2019
Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu obce Most pri Bratislave je spracovaný
v tabuľkovej časti za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.
1. Bežné príjmy
Plnenie bežných príjmov za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
predstavuje čiastku 3 031 281 ,- €, čo z rozpočtovaných príjmov pre rok 2019 vo
výške 2 705 667,- € predstavuje 112,03 %.
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Daňové príjmy /daň z príjmu FO - podielové dane, daň z nehnuteľnosti, za psa,
za ubytovanie v rekreačných zariadeniach, za užívanie verejného priestranstva
a daň za komunálne odpady/ boli naplnené na úrovni 116,72 %, v sume 1 961
327,- € z rozpočtovaných 1 680 440,- €.
Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku obce /prenájom budov
a pozemkov/, administratívne a iné poplatky /správne poplatky za vydanie
stavebného, kolaudačného rozhodnutia, za vydanie rybárskych lístkov, za
osvedčovanie podpisov a listín, za predaj smetných nádob, cintorínske poplatky,
za kopírovacie práce, za vyhlásenie v miestnom rozhlase, príjem za stravné od
zamestnancov/, úroky na účtoch, boli naplnené na 119,50 %, v sume 198 645,- €
z rozpočtovaných 166 229,- €.
Granty a transfery – dotácie na financovanie základnej školy, matriky, úseku
stavebného poriadku zo štátneho rozpočtu boli naplnené na 100,21 %, v sume
738 804,- € z rozpočtovaných 737 268,- €.
2. Príjmy RO – Materskej školy
Poplatky na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, dar od rodičov
- naplnené na 91,62 % v sume 13 285,- € z rozpočtovaných 14 500,- €.
3. Príjmy RO – Základnej školy
Poplatky za pobyt v školskom klube detí, poplatky za stravné a réžiu, príspevok
z EF, príjmy z prenájmu telocvične - boli naplnené na 111,18 % v sume 119
220,- € z rozpočtovaných 107 230,- €.
4. Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 boli naplnené vo
výške 345 539,- €, čo predstavuje 38,26 % z rozpočtovaných príjmov vo výške
903 020,- €.
5. Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie zahŕňajú prijaté finančné zábezpeky na verejné
obstarávanie vo výške 47 400,- €.

Celkové príjmy boli naplnené na 79,94 % vo výške 3 424 220,- € z
rozpočtovaných 4 283 687,- €.
6. Čerpanie rozpočtu výdavkov
Bežné výdavky boli čerpané vo výške 2 232 188,- €, čo predstavuje 95,22 % z
rozpočtovaných 2 344 290,- €.
Z kapitálových výdavkov boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 304
526,- €, čo činí 18,27 % z rozpočtovaných 1 667 255,- € .
Zrealizované projekty a nákup strojov a zariadení z kapitálového rozpočtu:
- výdavky na nákup multifunkčného zariadenia CANON : 2 304,- €
- výmena presklenia a dverí na budove obecného úradu: 11604,- €
- výdavky na nákup defibrilátora v sume : 2 317,- €
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice: 2 875,- €
- nákup malotraktora Kubota v sume: 33 216,- €
- vytýčenie inžinierskych sietí, výrub stromov Cyklotrasa Studené – Most pri
Bratislave v sume : 1 001,- €
- odvodnenie časti Záhradnej ulice 12 759,- €
- nákup kosačky v sume: 16 350,- €
- vybudovanie urnovej steny na cintoríne 3. etapa v sume: 22 903,- €
- rekonštrukcia spoločenskej sály v Kultúrnom dome v sume: 50 662,- €
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- rekonštrukcia strechy Domu smútku v sume: 9 680,- €
- rekonštrukcia asfaltovej plochy hokejbalového ihriska: 30 723,- €
- výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou:
83 179,- €
- MŠ – dodávka a montáž klimatizácie v sume: 4 980,- €
- vybudovanie studní MŠ (Športová a 29.augusta) v sume: 5 497,- €
- oprava fasády budovy MŠ v sume: 5 976,- €
- projektová dokumentácia rekonštrukcie školskej jedálne v sume: 8 500,- €.
7. Výdavkové finančné operácie
Vo výdavkových finančných operáciách je čerpané na splácanie istiny úveru
VUB banke, a.s. - v roku 2019 v sume 49 800 ,- EUR, vrátené finančnej
zábezpeky z verejných obstarávaní v sume 33 400,- EUR.
Celkové výdavky boli od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 čerpané vo výške 2 619
914,- €, čo z rozpočtovaných výdavkov vo výške 4 061 345,- € predstavuje
64,51 %.
OZ berie na vedomie:
plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2019
K bodu č. 17 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu
záverečného účtu za rok 2019
Návrh záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2019 bol spracovaný v
súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a
obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.
Návrh záverečného účtu za rok 2019 v zmysle § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods.9 zákona č. 583/2004
Z. z. bol zverejnený najmenej 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce. Záverečný účet bol zverejnený na CUET v súlade so zákonom č. 305/2013
Z .z. Zákon o elektronickej podobe pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Riadna účtovná závierka za rok 2019 a hospodárenie obce v súlade s § 9 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neboli overené audítorom, avšak
obec podľa zákona musí túto povinnosť splniť až do 31.12.2020. Výsledok
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v zmysle § 16 ods. 10 zákona o
rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
odporúčam
Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu obce Most
pri Bratislave za rok 2019 výrokom
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
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OZ berie na vedomie:
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k záverečnému účtu
obce Most pri Bratislave za rok 2019.

K bodu č. 18 Záverečný účet obce Most pri Bratislave k 31.12.2019
V súlade s § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení a § 16 ods. 1 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, bol spracovaný návrh záverečného účtu obce Most pri Bratislave
za rok 2019, ktorý podlieha schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom.
V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách samosprávy záverečný účet musí obsahovať najmä:
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v
súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- bilanciu aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu
- údaje o hospodárení príspevkovej organizácie
- prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO – podnikateľom podľa § 7 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
platnom znení v členení podľa jednotlivých príjemcov
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- hodnotenie plnenia programov obce
Prerokovanie záverečného účtu obce sa v zmysle uvedeného zákona uzatvára
jedným z týchto výrokov:
a) súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad
b) súhlas s celoročným hospodárením s výhradami
V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami obecné
zastupiteľstvo prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
OZ schvaľuje:
záverečný účet obce Most pri Bratislave za rok 2019 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržali sa 2 Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak
OZ schvaľuje:
použitie prebytku hospodárenia 120 795,- € na tvorbu rezervného fondu
OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržali sa 0
K bodu č. 19 Návrh na doplnenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
obce Most pri Bratislave
Ing Peter Kováčik navrhuje upraviť článok 9 odsek 3 rokovacieho poriadku:
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Plné znenie článku 6, ods. 3 po doplnení (zmeny sú vyznačené červenou farbou)
Z rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje audiovizuálny záznam, ktorý
obsahuje záznamy z prerokúvania jednotlivých materiálov, a ktorého znenie je
zverejnené prostredníctvom odkazu z internetovej databázy Youtube na
webovom sídle obce a v udalosti na oficiálnej stránke obce na sociálnej sieti
Facebook.
OZ schvaľuje:
Doplnenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Most pri
Bratislave, článok 9 – Organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí obecného
zastupiteľstva, odsek 3, ktorý bude po doplnení znieť:
„Z rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje audiovizuálny záznam,
ktorý obsahuje záznamy z prerokúvania jednotlivých materiálov, a ktorého
znenie je zverejnené prostredníctvom odkazu z internetovej databázy Youtube
na webovom sídle obce a v udalosti na oficiálnej stránke obce na sociálnej sieti
Facebook“.
OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržali sa 1 BSBA Marek Luciak
K bodu č. 20 Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku
ochrany pred požiarmi a výpožičke uzatvorenej medzi obcou Most pri
Bratislave a Občianskym združením „Dobrovoľný hasičský zbor Most pri
Bratislave
p. Jozef Máté navrhol vypovedanie zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku
ochrany pred požiarmi a výpožičke uzatvorenej medzi obcou Most pri Bratislave
a Občianskym združením „Dobrovoľný hasičský zbor Most pri Bratislave
vypovedanie zmluvy z dôvodu, že uvedená zmluva je nevyhovujúca. Povinnosti,
ktoré obec uvedenou zmluvou zabezpečovala navrhol zabezpečiť
prostredníctvom DHZO, ktorý by sa v obci zriadil.
OZ schvaľuje:
vypovedanie zmluvy o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred
požiarmi a výpožičke uzatvorenej medzi obcou Most pri Bratislave
a Občianskym združením „Dobrovoľný hasičský zbor Most pri Bratislave“.
OZ hlasovalo: za 9, proti 1 Radoslav Ragan, zdržali sa 1 Marek Rendek
K bodu č. 21 Návrh na zriadenie DHZO
p. Jozef Máté navrhol zriadenie DHZO Most pri Bratislave, ktoré by spadalo
priamo pod obec. Predložil návrh zriaďovacej listiny ako aj návrh štatútu DHZO
Most pri Bratislave.
Starosta obce upozornil poslancov na skutočnosť, že uvedené dokumenty
neprešli pripomienkovým konaním právničky obce a odporučil uvedené
dokumenty schváliť až po zapracovaní pripomienok právničky obce.
S uvedeným návrhom predkladateľ p. Máté súhlasil.
OZ berie na vedomie:
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návrh štatútu a zriaďovacej listiny o zriadení DHZO v Most pri Bratislave
s odporučením predložiť uvedený materiál právničke na úpravu a doplnenie a
predložiť ho na najbližšie rokovanie OZ
Po uvedenom bode požiadal Ing. Peter Kováčik o 5 min. prestávku.
K bodu č. 22 Rozbor vody
BSBA Marek Luciak informoval poslancov o dôvodoch zrealizovania rozboru
vody.
Na komisii na ochranu životného prostredia a verejného poriadku sa
o uvedenom probléme bavili a zhodli sa na uvedenom postupe:
- počkajú na výsledky Inšpekcie životného prostredia a následne, my ako obec
urobíme rozbory vody na vytypovaných miestach
Starosta obce informoval poslancov:
- o skutočnosti, že podľa jeho zistení Slovenská inšpekcia životného
prostredia nebrala vzorky vody ale len vzorky kalu
- o vykonaní 5 kontrolných odberov v obci Most pri Bratislave. Ich výsledky
budú koncom júna 2020.
- Starostovia Ivanky pri Dunaji a Zálesia dali tak isto vykonať rozbory vody a
ich výsledky poskytnú aj našej obci
- o zrealizovanom rozbore vody v chatovej oblasti na Zelenej vode v katastri
obce Most pri Bratislave, ktoré dopadli dobre (len jeden z parametrov mierne
prekračoval povolené hodnoty), jednalo sa o základný rozbor pre
kolaudačné rozhodnutie.
Následne sa rozprúdila debata o miestach na vykonanie ďalších rozborov
v katastri obce Most pri Bratislave (Tri vody, Studené)
OZ berie na vedomie:
rozbor kvality spodnej vody na 5 miestach a na základe zistených výsledkov
z odobratých vzoriek bude oslovená Komisia na ochranu životného prostredia a
verejného poriadku aby navrhla ďalší postup.
K bodu č. 23 Fotopasce
BSBA Marek Luciak informoval poslancov o dôvodoch zakúpenia fotopascí,
ktoré majú pomôcť k zníženiu znečisťovania katastru obce Most pri Bratislave
rôznym odpadom. Argumentoval, že už takto vzniknutý „Haló efekt“ môže
prispieť k zníženiu znečisťovania katastra obce rôznym odpadom o čom sa
bavili aj na komisii na ochranu životného prostredia a verejného poriadku.
Informoval tiež o rôznych parametroch jednotlivých fotopascí.
Následne sa rozprúdila debata na tému množstva a cenovej hladiny fotopascí,
nakoľko zo strany Komisie na ochranu životného prostredia, ktorá
prostredníctvom svojho predsedu uvedený bod navrhla na rokovanie OZ, nebol
predložený žiadny návrh na množstvo, parametre a cenu fotopascí.
OZ berie na vedomie:
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návrh na inštaláciu fotopascí v obci Most pri Bratislave a ukladá komisii na
ochranu životného postredia a verejného poriadku vypracovanie návrhu riešení,
ktoré budú prerokované na nasledujúcom OZ.
Štatútu o zložení a úlohách komisií Obecného zastupiteľstva v obci Most pri
Bratislave, t. j. koniec druhej vety „predseda komisie, resp. ním určený člen
komisie“ sa nahrádza slovami„ starostom obce poverený zamestnanec obecného
úradu“.
K bodu č. 24 Rôzne
Mgr. Katarína Rentková, PhD.:
Navrhla upraviť časť II., článok 6, bod 2 Štatútu o zložení a úlohách komisií
Obecného zastupiteľstva v obci Most pri Bratislave tak, že druhá veta by mala
znenie:
Originál zápisnice, pozvánku, prezenčnú listinu a prerokúvané materiály zo
zasadnutia eviduje a archivuje predseda komisie, resp. ním určený člen komisie
starostom obce poverený zamestnanec obecného úradu.
Plné znenie upraveného bodu:.
Z každého zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda
a schválení overovatelia zápisnice. Originál zápisnice, pozvánku, prezenčnú
listinu a prerokúvané materiály zo zasadnutia eviduje a archivuje starostom obce
poverený zamestnanec obecného úradu. Kópiu zápisnice doručí predseda
komisie do 10 pracovných dní od rokovania komisie starostovi obce.
OZ schvaľuje:
zmenu časti II, článku 6, bodu 2 Štatútu o zložení a úlohách komisií Obecného
zastupiteľstva v obci Most pri Bratislave, t.j. koniec druhej vety „predseda
komisie, resp. ním určený člen komisie“ sa nahrádza slovami „ starostom obce
poverený zamestnanec obecného úradu“.
OZ hlasovalo: za 11 proti 0, zdržali sa 0
Ing. Peter Kovačik
Navrhol odvolanie predsedu Komisie na ochranu životného prostredia
a verejného poriadku z dôvodu, že:
- nedodržiavanie Štatút o zložení a úlohách komisií Obecného zastupiteľstva
v obci Most pri Bratislave;
- neefektívna komunikácia medzi členmi komisie aj s ínými komisiami resp.
poslancami OZ v rámci prerokovávaných bodov hľadanie riešenia;
- zápisnice z rokovania komisie nie sú v súlade so Štatútom o zložení a
úlohách komisií Obecného zastupiteľstva v obci Most pri Bratislave, resp
bez uznesení alebo návrhov úloh alebo odporúčaní;
- absentujúca prípava podkladov a výstupov komisie pre poslancov OZ,
- nedodržiavanie termínov;
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-

za dobu pôsobenia nebol predložený návrh s vhodným riešením, ktorý by
riešil problém životného prostredia s možnosťou finančného krytia
okrem rozpočtu obce obci Most pri Bratislave;
nebol podaný projekt na financovanie mimo obce.

BSBA Marek Luciak vyzval Ing. Petra Kovačika aby mu uvedený návrh zaslal
písomne, pretože ho predtým nevidel a až potom sa ako predseda Komisie na
ochranu životného prostredia a verejného poriadku k nemu vyjadrí.
Starosta obce ho upozornil, na skutočnosť, že ani on nepredložil písomne svoje
návrhy na doplnenie rokovanie OZ vopred a teda ich ostatní poslanci taktiež
nevideli.
OZ schvaľuje:
návrh na odvolanie predsedu Komisie na ochranu životného prostredia a
verejného poriadku.
OZ hlasovalo: za 7, proti 1 Viliam Čulman, zdržali sa 2 Ing. Peter Zuberec,
Milan Kohút, nehlasoval 1 BSBA Marek Luciak
Ing. Marek Rendek:
Predložil návrh na odvolanie predsedu Komisie pre výstavbu, dopravu a územné
plánovanie z podobných dôvodov aké boli prednesené pri odvolaní predsedu
Komisie na ochranu životného prostredia a verejného poriadku. Ako príklad
uviedol postup predsedu pri vypracovaní materiálu „Plán investícií na roky
2020-2022“ kedy uvedenú úlohu komisii zadalo OZ ale predseda komisie ju
poslancom OZ nepredložil s odôvodnením, že to mala spraviť členka komisie p.
Kvasnicová.
Na otázku Ing. Petra Zuberca či sa Viliam Čulman k predloženému návrhu
nechce vyjadriť Viliam Čulman odpovedal, že sa k tomu nebude vyjadrovať, že
má zozbierané podklady a vyjadrí sa neskôr.
OZ schvaľuje:
návrh na odvolanie predsedu Komisie pre výstavbu, dopravu a územné
plánovanie
OZ hlasovalo: za 7, proti 1 BSBA Marek Luciak, zdržali sa 2 Ing. Peter Zuberec,
Milan Kohút, nehlasoval 1 Viliam Čulman
K bodu č. 25 Diskusia
Ing. Peter Zuberec
Informoval o zrušení všetkých výziev na rok 2020, ktoré boli zamerané na
kultúru, turizmus, mládež, šport a rozvoj vidieka boli zrušené.
Podal informáciu, že v súčasnej dobe nie je možné realizovať verejné podujatia
a teda v prípade priaznivých okolností sa Deň detí uskutoční koncom leta..
Požiadal o opravu kanalizačného poklopu na križovatke ulíc Nálepková –
Limbová.
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Radoslav Ragan sa opýtal na opravu kanalizačného poklopu na Dunajskej ulici.
Starosta obce informoval poslancov, že uvedený poklop mal byt už dávno
opravený. Opravu zabezpečí spoločnosť Kanalizácia M & M, s. r. o. v 26.
týždni.
O 21:00 hod opustil rokovanie OZ BSBA Marek Luciak.
O 21:01 hod sa na rokovanie OZ vrátil BSBA Marek Luciak
Mgr. Ľudmila Trsťanová
- požiadala o navrhnutie spôsobu informovania občanov o možnosti vývozu
stavebného odpadu iným spôsobom ako zverejnením na internetovej stránke
obce.
- Požiadala o informáciu o stave novobudovaných detských ihrísk.
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnom stave:
V Studenom je potrebné dať do poriadku vodovodnú prípojku a následne sa
môže začať s osádzaním hracích prvkov. Verejné obstarávanie na uvedené
dielo je ukončené, v najbližšom období bude podpísaná zmluva. Predpoklad
ukončenia je koniec augusta 2020.
Detské ihrisko Viktorínka – Verejné obstarávanie je ukončené, taktiež bude
v najbližšom období podpísaná zmluva.
- Či sa robí na oprave božej muky pri roľníckom družstve?
Starosta obce informoval poslancov, že sa realizuje rekonštrukcia národnej
kultúrnej pamiatky, 19. júna 2020 sa uskutoční kontrolný deň.
- Aký je stav s jedálňou v škole?
Starosta obce informoval poslancov, že jedáleň sa zatepľuje, vnútro jedálne
je dokončené takže k začiatku nového školského roku bude jedáleň
skolaudovaná. Do rozšírenej časti kuchyne je potrebné zakúpiť nové
vybavenie, vybudovať inžinierske siete (predpokladané náklady 70 000,EUR).
- Opýtala sa na možnú rekonštrukciu cesty na Zelenú vodu, resp. obmedzenie
rýchlosti na uvedenej ceste.
Starosta obce informoval, že uvedenú cestu má dať do poriadku investor,
ktorý realizuje výstavbu v chatovej oblasti na Zelenej vode. Spoločnosť
AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. by mala od 1. 8. 2020 začať
vyvážať z predmetnej lokality komunálny odpad.
- Na Facebooku sa objavila fotka cyklochodníka pri ktorom bola uvedená
suma 300 000,-. €.
Ing. Peter Kováčik uviedol, že sa nejedná o cyklochodník z Mostu pri
Bratislave do Studeného.
Starosta obce informoval, že aktuálne je na BSK na schválení návrh dodatku
č. 1, ktorý rieši zmenu povrchu cyklochodníka (kvalitnejší asfalt bez vplyvu
na cenu). Následne bude na BSK predložený návrh dodatku č. 2, ktorým sa
predĺži termín dokončenia na september 2020.
Informoval o úspešnom ukončení rekonštrukcie hokejbalového ihriska
Detské ihrisko na futbalovom štadióne – v 26. týždni bude zrealizovaná
oprava z dôvodu že nevyhovuje príslušným technickým normám. Bude
potrebné niektoré prvky odstrániť pretože sa prekrývajú dopadové plochy
a mohlo by prísť k zraneniu detí. Úprava prispeje k zvýšeniu bezpečnosti
detí pri hraní na detskom ihrisku. V prípade že by sa úprava nevykonala
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musela by obec ihrisko uzavrieť.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Informovala poslancov, že Miestna ľudová knižnica bude otvorená od 1.
júla 2020 za dodržania podmienok na ochranu pred COVID-19.
Jozef Máté
Požiadal o uzavretie školskej kuchyne v mesiaci júl z dôvodu rekonštrukcie.
Školskú kuchyňu nie je možné uzavrieť v mesiaci júl, pretože bude variť pre
deti ktoré navštevujú materskú školu.
Požiadal o namaľovanie pásov pred zbrojnicou pre uľahčenie výjazdu
hasičských vozidiel
Požiadal o prerobenie lámp pri požiarnej zbrojnici
Položil otázku p. Čulmanovi odkiaľ zobral informáciu, že vzal za výmenu
piesku na detskom ihrisku na sídlisku ul. M. R. Štefánika 400,- € ? Uvažuje
podať trestné oznámenie za ohováranie.

K bodu č. 26 Záver
Ing. František Mastný
starosta obce
Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek

Overovatelia zápisnice: p. Jozef Máté
p. Milan Kohút

https://www.youtube.com/watch?v=gPH4jB0tDw0
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