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Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 2/2022 

konaného dňa 17. marca 2022 

 

Prítomní:    Ing. Marek Rendek, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Jozef Máté, Ing. Peter 

Zuberec, p. Milan Kohút, p. Radoslav Ragan; Mgr. Katarína Rentková 

PhD., Mgr. Michaela Šipošová, BSBA Marek Luciak 

 

 

Ospravedlnení: p. Viliam Čulman, Ing. Peter Kovačik 

 

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: Mgr. Ľudmilu Trsťanovú

                           Mgr. Michaelu Šipošovú 

 

 OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr. 

Michaela Šipošová 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0    

 

 

 K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

  Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. 

          Ing. Petra Zuberca 

   

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

Peter Zuberec  

 

OZ hlasovalo: za 8 proti 0, zdržalo sa 0   

 

Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 6 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 8, proti 0, zdržalo sa 0 

 

Ing. Peter Zuberec navrhol doplniť rokovanie OZ o: 

  Bod č. 14 Rozlúčka s letom 2022 

 

  OZ schvaľuje: 

doplnenie rokovanie OZ o bod č. 14 Rozlúčka s letom 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 

 

 

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 10. marca 2022 

 

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 10. 

marca 2022.  

 

OZ berie na vedomie: 

správu rokovania z obecnej rady zo dňa 10. marca 2022.  

 

           

 K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 21. februára 2022 

 

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

21. februára 2022. 

 

 OZ berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 21. februára 2022.  

 

 

K bodu č. 8  Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Most 

pri Bratislave č. 1/2021 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej 

zriaďovateľom je obec Most pri Bratislave 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Most pri Bratislave č. 1/2021 sa dopĺňa o 

ustanovenia o zriadení spoločného školského obvodu medzi obcou Most pri 

Bratislave a Mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa. Spoločným školským 

obvodom je Základná škola Žitavská č. 1. 

 

OR odporučila predložiť Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Most pri Bratislave č. 1/2021 o určení školského obvodu 

základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Most pri Bratislave na rokovanie 

OZ dňa 17. marca 2022 a odporúča  OZ Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu obce Most pri Bratislave č. 1/2021 o určení školského 

obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Most pri Bratislave 

schváliť. 
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OZ schvaľuje: 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Most pri Bratislave č. 

1/2021 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je 

obec Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 1 BSBA Marek Luciak 

 

K bodu č. 9 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri 

Bratislave za II. polrok 2021 

 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave v II. polroku 

2021 bola zameraná na dodržiavania čerpania rozpočtu obce Most pri Bratislave 

podľa  jednotlivých položiek na základe štvrťročných závierok v RISSAME v 

roku 2020 podloženými schválenými rozpočtovými opatreniami obce s 

odvolaním na zákon č. 583/2004 Z. z Zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

OR odporučila predložiť Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Most pri Bratislave za II. polrok 2021 na rokovanie OZ dňa 17. marca 2022 

a odporúča OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri 

Bratislave za II. polrok 2021 zobrať na vedomie. 

 

O 18.12 sa na rokovanie OZ dostavil p. Radoslav Ragan.  

 

OZ berie na vedomie: 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za II. 

polrok 2021.  

 

K bodu č. 10  Okresná prokuratúra Bratislava III – protest prokurátora  

 

Okresná prokuratúra Bratislava III dňa 25. februára 2022 podala protest 

prokurátora proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave zo 

dňa 18. apríla 2019 č. 47/2/2019, ktorým bol schválený Rokovací poriadok 

obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave a žiada napadnuté uznesenie 

OZ obce Most pri Bratislave v lehote do 60 dní odo dňa doručenia zrušiť.  

 

OR odporučila predložiť protest prokurátora. na rokovanie OZ dňa 17. marca 

2022 a odporúča OZ uznesenie č. 47/2/2019 ktorým bol schválený rokovací 

poriadok OZ obce Most pri Bratislave  zrušiť. 

OZ vyhovuje protestu prokurátora: 

č. Pd 259/21/1103-5 a zrušuje uznesenie obecného zastupiteľstva obce Most pri 

Bratislave č. 47/2/2019 z 18. 4. 2019, ktorým bol schválený rokovací poriadok 

zastupiteľstva obce Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 9 , proti 0, zdržali sa 0    

 

 

K bodu č. 11 Návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Most pri  

Bratislave  
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V zmysle protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III zo dňa 25. 

februára 2022 bol Rokovací poriadok obecného zastupitelstva obce Most pri 

Bratislave upravený v zmysle jeho pripomienok. 

 

OZ schvaľuje: 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave 

 

OZ hlasovalo: za 7 , proti 0, zdržali sa 2 BSBA Marek Luciak, Mgr. Ľudmila 

Trsťanová   

 

K bodu č. 12 Informácia o preskúmaní schváleného územního plánu obce Most pri 

Bratislave 

 

Prvý územný plán obce Most pri Bratislave bol vypracovaný v roku 2002. Od 

roku 2002 bol aktualizovaný 13 krát cez zmeny a doplnky. Naposledy to boli 

Zmeny a doplnky 2013, schvaľované v roku 2014. 

V zmysle platného územného plánu obce doteraz nebola realizovaná výstavba 

v severnej časti obce, t. j. za ul. Veternou, Budovateľskou,  – lokality určené na 

výstavbu rodinných domov, Tomášovskou  - lokalita určená na výstavbu 

rodinných domov a občiansku vybavenosť,  Studené – ul. Nálepkova – lokality 

určené na výstavbu rodinných domov a občiansku vybavenosť. 

 

V zmysle V § 30, ods. 4 stavebného zákona je Obec povinná pravidelne, 

najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú 

potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo či netreba obstarať nový územný 

plán.“ 

 

OR odporučila predložiť Informácia o preskúmaní schváleného územného plánu 

obce Most pri Bratislave na rokovanie OZ dňa 17. marca 2022 a odporúča OZ 

prijať uznesenie OZ o nepotrebnosti zmien a doplnkov k aktuálne schválenému 

územnému plánu obce Most pri Bratislave. 

 

Obecné zastupiteľstvo po preskúmaní schváleného Územného plánu obce Most 

pri Bratislave v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný zákon)        

 

OZ berie na vedomie: 

informáciu o preskúmaní schváleného územného plánu obce Most pri Bratislave 

v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v znení noviel (stavebný zákon) 

 

OZ konštatuje: 

že schválený Územný plán obce Most pri Bratislave je aj naďalej vhodným 

nástrojom na riadenie územného rozvoja obce Most pri Bratislave, t. j. nie sú 

potrebné jeho zmeny alebo doplnky a nie je potrebné obstarať nový územný 

plán. 

 

OZ hlasovalo: za 8 , proti 0, zdržali sa 1 BSBA Marek Luciak. 
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K bodu č. 13 Packeta Slovakia s.r.o. – osadenie Z-boxu v obci Most pri Bratislave  

  

Packeta Slovakia s.r.o. požiadala o osadenie Z-boxu v obci Most pri Bratislave 

na pozemku patriacom obci. Jednalo by sa u výmeru 2,04 m2 (rozmer Z-boxu 

2150x2150x700 VxŠxH), Pripojenie k elektrickej energii nie je potrebné 

nakoľko Z-bpx má solárny panel. Umiestnenie nebolo zo strany žiadateľa 

špecifikované. 

Obec navrhuje osadenie Z-boxu na parcele KN „C“, parcelné číslo 7/1 o výmere 

331, katastrálne územie Most pri Bratisslave ktorého vlastníkom je obec Most 

pri Bratislave. 

 

Ing. Peter Zuberec navrhol nájomné vo výške 25,- € m2/rok 

p. Milan Kohút navrhol nájomné vo výške 1,-€  na celú dobu trvania prenájmu  

Doba prenájmu 5 rokov. 

 

OZ schvaľuje: 

zámer prenajať spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. pozemok parcelné číslo 7/1, 

pozemok registra KN „C“, vedený na LV č. 611, druh pozemku zastavaná 

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

Bratislave  vo vlastníctve obce Most pri Bratislave za cenu 25,-€/m2/rok 

z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je poskytovanie doručovacej služby 

obyvateľom obce. 

            

OZ hlasovalo: za 7 , proti 0, zdržali sa 2 BSBA Marek Luciak, p. Milan Kohút   

 

K bodu č. 14 Rozlúčka s letom  

Na základe stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch OÚ v Moste pri 

Bratislave za účasti: 

Za obec: Starosta obce Ing. František Mastný a predseda komisie pre školstvo, 

kultúru, mládež, seniorov a šport Ing. Peter Zuberec 

Za hlavného organizátora: p. Drobného (ERATOS s.r.o., IČO: 52 933 741 so 

sídlom Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany) 

navrhuje Ing. Pater Zuberec  schváliť dotáciu z obce Most pri Bratislave na 

zorganizovanie podujatia “Rozlúčka s letom” vo výške 10 000,- €. 

Spoločnosť ERATOS s.r.o.  ako hl.organizátor podujatia použije uvedenú 

dotáciu z obce Most pri Bratislave tak ako aj minulý rok na čiatočné pokrytie 

nákladov s organizovaním podujatia. 

Dátum uskutočnenia: 3. – 4. septembra 2022. 

Predbežný čas, Sobota od 17:00 do 24:00 hod., Nedeľa od 16:00 do 23:30 hod. 

Hlavná skupina podujatia: OLYMPIC 

Cena lístka na 2 dni 15,- €, deti do 12 r. zdarma. 

Vstup zdarma pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Moste pri Bratislave.  

Predpokladané náklady hl. organizátora podujatia ERATOS: 60 000,- €. 
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OZ schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie vo výške 10 000,-€ spoločnosti ERATOS s.r.o., IČO: 

52 933 741 so sídlom Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany za účelom 

zorganizovania akcie „Rozlúčka s letom 2022“. Akcia sa bude konať v dňoch 3. 

– 4. septembra 2022.  

          

OZ hlasovalo: za 9 , proti 0, zdržali sa 0   

 

K bodu č. 15 Rôzne 

   

Starosta obce  

Navrhol schválenie spolufinancovanie k ŽoNFP na rekonštrukciu materskej 

školy  v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2022-94 

 

OZ schvaľuje: 

spolufiancovanie v min. výške 5% z celkovej výšky nákladov na rekonštrukciu 

a zariadenie  budovy materskej školy Bratislavskej ulici v nadväznosti na 

vyhlásenú výzvu IROP-PO2-SC221-2022-94 Zvýšenie kapacity infraštruktúry 

materských škôl v Bratislavskom kraji. 

 

OZ hlasovalo: za 9 , proti 0, zdržali sa 0   

 

  Starosta obce informoval poslancov: 

- O odstúpení víťazného uchádzača na dodávku troch 7 m3 kontajnerov 
- O začatí výstavby novej budovy ZŠ 
- Oficiálne sa v obci nachádza 11 odídencov z Ukrajiny - 5 dospelých a 6 detí 

 

K bodu č. 16 Diskusia  

 

 

K bodu č. 17 Záver  

 

 

 

 

                 Ing. František Mastný 

                                       starosta obce 

 

 

  

 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Ľudmila Trsťanová 

 

                                           Mgr. Michaela Šipošová 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vv85QDVLzo 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vv85QDVLzo

