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Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 4/2020 

konaného dňa 20. augusta 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 

 

Ospravedlnení: Ing. Peter Zuberec 

 

 

Program:   viď. Pozvánka a doplnenie počas rokovania OZ 

 

 

K bodu č. 1   Otvorenie  

 

Zasadanie otvoril a viedol starosta obce Ing. František Mastný, ktorý  

prítomných poslancov, ako aj hostí, privítal na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice. 

 

  Za zapisovateľa starosta obce určil: Ing. Mareka Rendek 

 

 

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice. 

 

  Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Ing. Petra Kováčika 

                 p. Jozefa Mátého 

 

 OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  Ing. Peter Kováčik, p. Jozef Máté 

 

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

 

 

 K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

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

          p. Milana Kohúta 

   

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

Milan Kohút 

 

OZ hlasovalo: za 9 proti 0, zdržalo sa 0   

 

Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 9 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 9, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 13. augusta 2020 

 

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 13. 

augusta 2020.  

 

OZ berie na vedomie: 

správu rokovania z obecnej rady zo dňa 13. augusta 2020.  

 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 18. júna 2020 

 

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

18. júna 2020. 

 

 OZ berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 18. júna 2020.  

 

K bodu č. 8 Zámer kúpy parcely vo vlastníctve obce Most pri Bratislave – Matej   

                    Molčan, Marína Molčan Matejová 

 

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.  

 

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

 

Rokovanie Komisie pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom 

a Eurofondy konanej dňa 8. júna  2020: 
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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,- EUR/m2 ). 

 

Obecná zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave na svojom rokovaní dňa 18. 6. 

2020 schválilo nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 38/3/2020  

Obecné zastupiteľstvo 

 

            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,- EUR/m2, t. j. spolu za 386 m2 34 740,- €. 

 

Predmetné uznesenie bolo zverejnené na úradnej tabuli od  1. 7. 2020 do 17. 7. 

2020. 

 

OZ schvaľuje: 

Odpredaj 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 

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. 
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Cena za predaj pozemku – 90,- EUR/m2, t. j. spolu za 386 m2 34 740,- €. 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržali sa 1 BSBA Marek Luciak    

 

 

K bodu č. 9 Žiadosť o zníženie nájomného – Ľuba Feketeová LF Travel  

 

Ľuba Feketeová – LF TRAVEL, 90042 Miloslavov, Alžbetin Dvor 381, IČO 

47968371 požiadala dňa 17. 6. 2020 o zníženie nájomného za obdobie II. 

štvrťroka 2020 o 50 %. 

Dôvod zníženia: 

- od 16. 3. 2020 bola agentúra zatvorená z dôvodu pandémie a následne 

zaznamenali pokles tržieb o 100 %, 

- predpokladá že vývoj v tržbách bude podobný aj v letných mesiacoch. 

 

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

Eurofondy na svojom rokovaní dňa 11. 8. 2020 schválila nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 28/2020 

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť p. Ľubou Feketeovou LF 

Travel o zníženie nájomného o 50% za obdobie 2. štvrťroka 2020. 

OZ schvaľuje: 

žiadosť predloženú  p. Ľubou Feketeovou LF Travel 90042 Miloslavov,  

Alžbetin Dvor 381, IČO 47968371  o zníženie nájomného o 50% za obdobie 2. 

štvrťroka  2020. 

 

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

  

K bodu č. 10 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Ľuba Feketeová 

 

Ľuba Feketeová – LF TRAVEL, 90042 Miloslavov, Alžbetin Dvor 381, IČO 

47968371 požiadala dňa 7. 8. 2020 o predĺženie nájomnej zmluvy. 

 

Predmetom nájomnej  zmluvy sú nasledovné pozemky registra KN „C“, 

nachádzajúce sa v katastrálnom území Most pri Bratislave, obec Most pri 

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

o výmere 139 m2: 

 

1. parc. č. 251/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 33 m2,  

2. parc. č. 251/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 8 m2, 

3. parc. č. 251/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 98 m2, 

 

Zmluva ktorú má uzatvorenú s obcou je platná do 30. 9. 2020. 

Ročná nájomné představuje 1 780,- EUR + ročná miera inflácie.  

 

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

Eurofondy na svojom rokovaní dňa 11. 8. 2020 schválila nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 29/2020 
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Komisia odporúča OZ uzavrieť nájomnú zmluvu so žiadateľom na dobu 5 rokov, 

s 1 - mesačnou výpovednou lehotou,  výška nájmu bez zmeny + navýšenie ceny 

nájmu o infláciu/každoročne) 
 

OZ schvaľuje: 

Zámer prenajať pozemky registra KN „C“, nachádzajúce sa v katastrálnom 

území Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedené na LV č. 611, vo 

vlastníctve  obce Most pri Bratislave, spolu o výmere 139 m2: 

1. parc. č. 251/7, druh pozemku zast. plocha a nádvorie, výmera 33 m2,  

2. parc. č. 251/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 8 m2, 

3. parc. č. 251/9, druh pozemku zast. plocha a nádvorie, výmera 98 m2, 

formou verejnej obchodnej súťaže. Podmienky VOS sú: Najvyššia ponúknutá 

suma a zároveň si OZ vyhradzuje práva zrušiť VOS. 

 

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

 

V čase 18:12 prišiel na rokovanie OZ poslanec Milan Kohút 

 

K bodu č. 11 Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Roman Hlavatý PROGRA   

 

Roman Hlavatý PROGRA, Rascová 14449/7, 821 07 Bratislava, IČO 17 487 

439 predložil žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy. Platnosť pôvodnej 

zmluvy skončila 31. 12. 2019. 

Predmetom nájomnej zmluvy boli nebytové priestory o výmere 6,30 m2, 

nachádzajúce sa v budove centra voľného času, postavenej na pozemku registra 

KN „C“, parc. č. 7/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 947 

m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na 

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

Výška nájomného: 30,0 EUR/m2/rok, ročné nájomné 189,0 EUR. 

 

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

Eurofondy na svojom rokovaní dňa 11. 8. 2020 schválila nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 30/2020 

Komisia odporúča OZ uzavrieť nájomnú zmluvu so žiadateľom na dobu 5 

rokov, s 1 - mesačnou výpovednou lehotou,  výška nájmu – aktuálna výška 

nájomného zaokrúhlená na celé euro hore + navýšenie ceny nájmu 

o infláciu/každoročne 

 

OZ schvaľuje: 

Zámer prenajať nebytové priestory o výmere 6,30 m2, nachádzajúce sa v budove  

centra voľného času, postavenej na pozemku registra KN „C“, parc. č. 7/2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 947 m2, katastrálne územie Most 

pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, 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 0    
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K bodu č. 12 Žiadosť o prenájom priestorov pre zubnú techniku – Bc. Róbert   

                      Okruhlica OK-DENT   

 

Bc. Róbert Okruhlica OK-DENT, ul. pri Včelárikoch 3, 903 01 Senec, IČO 

44290004 požiadal dňa 10. 6. 2020 o prenájom priestorov pre zubnú techniku 

v budove zdravotného strediska na ul. Bratislavskej č. 6.  

 

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

Eurofondy na svojom rokovaní dňa 11. 8. 2020 schválila nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 26/2020 

Komisia neodporúča OZ schváliť žiadosť (návrh) o prenájom priestorov 

žiadateľovi Bc. Robert Okruhlica OK – DENT.  

Uznesenie č. 27/2020 

Komisia odporúča ponechať nebytové  priestory  bez zmeny a ponechať 

priestory zdravotného strediska pre potenciálnu detskú lekárku pre obec Most pri 

Bratislave. 

 

OZ neschvaľuje: 

žiadosť Bc. Róberta Okruhlicu OK-DENT, ul. pri Včelárikoch 3, 903 01 Senec, 

IČO: 44290004 o prenájom priestorov pre zubnú techniku v budove zdravotného 

strediska na ul. Bratislavskej č. 6.  

 

OZ hlasovalo: za 0, proti 7, zdržali sa 3 Ing. Pater Kovačik, Viliam Čulmam,   

                        BSBA Marek Luciak     

 

K bodu č. 13 Žiadosť o odkúpenie inžinierskych sietí v lokalitách „Tri vody 

Malinovo, Nové Polia“ – TRI VODY MALINOVO 2 s.r.o., RP1 s.r.o., 

General Land s.r.o.  
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 18. 6. 2020 prijalo nasledovné 

uznesenia:  

Uznesenie č. 40/3/2020  

Obecné zastupiteľstvo: 

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.  

 

Uznesenie č. 41/3/2020  

Obecné zastupiteľstvo: 

Neschvaľuje: 

žiadosť spoločnosti General Land s.r.o.,Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 46  7

 33 027 o prevzatie cestných komunikácií a verejného osvetlenia  do vlastníctva a 

správy obce Most pri  Bratislave.  

 

Uznesenie č. 42/3/2020  

Obecné zastupiteľstvo: 

Neschvaľuje:  
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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.  

 

Uznesenie č. 43/3/2020  

Obecné zastupiteľstvo: 

             Odporúča:  

starostovi  obce a Komisii pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie   rokovať 

so  spoločnosťami  TRI VODY MALINOVO 2 s. r. o. , General Land s. r. o.,  

RP1 s. r. o. o odstránení zistených nedostatkov.  

 

Uvedeným spoločnostiam bol zaslaný list obsahom ktorého boli prijaté 

uznesenia.  Spoločnosti listom prijatom dňa 10. 7. 2020 opätovne požiadali o 

odkúpenie inžinierskych sietí. V prípade že sa tak nestane tak od 1. 8. 2020 

vypnú v predmetných lokalitách verejné osvetlenie.  Obec následne zaslala 

spoločnostiam list, v ktorom ich upozornila že v zmysle paragrafu 124 

Občianskeho zákonníka má vlastník nielen práva ale i povinnosti vo vzťahu 

k svojmu majetku. Dňa 13. 8. 2020 pri stretnutí pán Juraj Mészáros potvrdil že 

opravia nedostatky zistené pri obhliadke 6. 5. 2020. 

 

K vypnutiu verejného osvetlenia nedošlo. 

 

 

OZ schvaľuje: 

Časť žiadosti spoločnosti TRI VODY MALINOVO 2 s. r. o. Vysoká 14, 811 06 

Bratislava, IČO: 47 609 991, General Land s. r. o.,Vysoká 14, 811 06 Bratislava, 

IČO: 46  733 027  o prevzatie verejného osvetlenia do vlastníctva a správy obce 

Most pri  Bratislave.  

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržali sa 3 Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak,   

                        Mgr. Michaela Šipošová    

 

K bodu č. 14 Návrh na zámenu pozemku – cyklotrasa smerom k predajni Billa  

 

Spoločnosť Keraming, a.s., Jesenského 3839, Trenčín, PSČ 911 01,  IČO: 

31431968 je vlastníkom 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. 2726.  

V rámci územného plánu obce je na tomto pozemku plánované výstavba 

cyklotrasy.  

Aby mohla obec vybudovať predmetnú cyklotrasu potrebuje cca 2 680 m2 

z predmetného pozemku.  

Obec je vlastníkom pozemku registra KN „E“, parc. č. 2158, výmera 6 863 m2, 

druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave, vedený na LV č. 818. 

Do úvahy by prichádzala zámena 1 : 1. Presná výmera by bola stanovená až po 

zameraní geodetom.  

 

OZ schvaľuje: 

Zámer zameniť časť pozemku (cca 2680 m2) registra KN „E“, parc. č. 1549, 

druh pozemku orná pôda, výmera 5 830 m2, katastrálne územie Most pri 
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Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV  č. 2726,  vo vlastníctve 

spoločnosti Keraming, a.s., Jesenského 3839, Trenčín, PSČ 911 01,  IČO: 

31431968 za obecný pozemok vybratý a schválený obecným zastupiteľstvom 

obce Most pri Bratislave z dôvodu osobitného zreteľa. 

        

Osobitným zreteľom je vybudovanie cyklostrasy poza sídlisko ul. M. R. 

Štefánika v smere na BILLA, zámena v pomere 1 : 1. 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 1 Viliam Čulman, zdržal sa 1 BSBA Marek Luciak    

 

K bodu č. 15 Plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave k 30.6. 2020  

 

Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu obce Most pri Bratislave je spracovaný za 

obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020.  

 

1. Bežné príjmy 

Plnenie bežných príjmov za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 

predstavuje čiastku 1 529 981 ,- €, čo z rozpočtovaných príjmov pre rok 2020 vo 

výške 2 740 050,- €  predstavuje 55,84 %.  

Daňové príjmy /daň z príjmu FO-podielové dane, daň z nehnuteľnosti, za psa, za 

ubytovanie v rekreačných zariadeniach, poplatok za rozvoj, za užívanie 

verejného priestranstva a daň za komunálne odpady/ sú plnené na úrovni  54,79 

%, v sume 1 020 821,- € z rozpočtovaných  1 863 100,- €.    

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, sú plnené na 40,99 %, v sume 31 828,- € z 

rozpočtovaných 77 650,- €.     

Granty a transfery –  dotácie  na financovanie základnej školy, matriky, úseku 

stavebného poriadku zo štátneho rozpočtu  sú plnené na 59,72 %,  v sume 477 

332,- € z rozpočtovaných 799 300,- €.  

2. Príjmy RO – Materskej školy 

Poplatky na úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, dar od rodičov  

- plnené na 34,13 % v sume 5 120,- € z rozpočtovaných 15 000,- €.  

3. Príjmy RO – Základnej školy 

Poplatky za pobyt v školskom klube detí, poplatky za stravné a réžiu, príspevok 

z EF, príjmy z prenájmu telocvične  -  sú plnené na 51,94 % v sume 56 355,- € z 

rozpočtovaných 108 500,- €.  

4. Kapitálové príjmy 

Kapitálové príjmy za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020 sú plnené vo výške 

38 727,- €, čo je 8,31 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 466 050,- €.  

5. Príjmové finančné operácie 

Príjmové finančné operácie zahŕňajú prijaté finančné zábezpeky na verejné 

obstarávanie    vo výške 30 900,- €,  príjem z roku 2019 z nevyčerpanej dotácie 

na stravu a z nepoužitého grantu ZŠ. 

 

Celkové príjmy k 30. 06. 2020 sú plnené na 30,81 % vo výške 1 675 

323,- € z rozpočtovaných 5 437 600,- €.  
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6. Čerpanie rozpočtu výdavkov  

  

Bežné výdavky sú čerpané vo výške 1 003 651,- €, čo predstavuje 40,60 % z 

rozpočtovaných 2 472 150,-  €.  

Z kapitálových výdavkov sú čerpané finančné prostriedky vo výške  85 448,- €, 

čo činí  2,93 % z rozpočtovaných 2 913 000,- € . 

Realizované projekty a nákup strojov a zariadení z kapitálového rozpočtu: 

- výdavky obce na zriadenie WIFI4EU: 2 160,- € 

- čiastočná úhrada projektu „Rekonštrukcia Božia muka“ : 3 236,- € 

- vyúčtovacia faktúra za projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hasičskej 

zbrojnice:  2 145,- € 

- dobudovanie chodníkov Studené a Nálepková -cyklotrasa Most – Studené v 

sume :  31 547,- € 

- vybudovanie priechodov a osvetlenia Studené a Nálepková – cyklotrasa: 18 

883,- € 

- projektová dokumentácia „Prístavba základnej školy II“: 13 920,- € 

- rekonštrukcia hokejbalového ihriska:  7 200,- € 

- budovanie detského ihriska v časti Studené: 4 413,- € 

- realizácia rekonštrukcie školskej jedálne v sume:  1 944,- €.  

 

7. Výdavkové finančné operácie 

Vo výdavkových  finančných operáciach sú čerpané výdavky na splatenie istiny 

úveru VUB banke, a.s. - v sume 16 444 ,- €, vrátené finančné zábezpeky z 

verejných obstarávaní v sume 24 000,- €.  

 

Celkové výdavky sú od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 čerpané vo výške 

1 129 743,- €, čo z rozpočtovaných výdavkov vo výške 5 437 600,- € 

predstavuje 20,78 %.   
 

OZ berie na vedomie: 

Plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave k 30. 6. 2020. 

 

 

K bodu č. 16 Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020  

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, predkladáme 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 na zmenu rozpočtu obce na rok 2020.  

V  príjmovej časti rozpočtu sú navrhnuté úpravy  podľa poskytnutých dotácii  zo 

štátneho rozpočtu, príjmy rozpočtovej organizácie obce – základnej školy, 

prevody finančných prostriedkov z nevyčerpaných dotácií účelovo určených pre 

ZŠ- viď tabuľkovú časť rozpočtového opatrenia: 

  

Príjmy bežného rozpočtu sú navýšené o                             44 040,- EUR 

Príjmové finančné operácie sú navýšené o                         42 300,- EUR 

Celkové príjmy sú navýšené  o sumu:                             86 340,- EUR 

Celkový rozpočet  príjmov sa upraví   na sumu : 5 523 940,- EUR 
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Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zapracované  úpravy:  

- v zmysle rozpisu finančných prostriedkov na osobné náklady a prevádzkové 

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

- úpravy podľa skutočných nákladov na zabezpečenie úloh a povinností obce 

 

Výdavky bežného rozpočtu sú navýšené o                          85 010,- EUR 

Výdavky kapitálového rozpočtu  sú upravované  presunmi medzi položkami.            

Celkové výdavky sú navýšené o sumu:                           85 010,- EUR 

Celkový rozpočet  výdavkov sa upraví na  5 522 610,- EUR. 

 
Upravený rozpočet je nastavený ako prebytkový s prebytkom 1 330,- EUR. 

 

OZ schvaľuje: 

Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020 

 

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

 

K bodu č. 17 Návrh na zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Most pri   

                       Bratislave  

 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ): je základným článkom organizácie 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci 

členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a 

vo svojom voľnom čase. DHZ Most pri Bratislave ako občianske združenie  

vznikom Dobrovoľného hasičského zboru nezaniká a v prípade záujmu členov, 

bude naďalej bude plniť svoje úlohy, ktoré mu ukladajú stanovy. 

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO): vykonáva záchranné práce pri 

požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych 

udalostiach, podľa vybavenia jednotky. V praxi sa ukazuje, že požiaroch, 

nehodách, pri povodniach, veterných smrštiach a snehových kalamitách nie je 

niekedy možné pokrytie územia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva 

HaZZ, preto je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor obce. 

Obec má možnosť založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce  v zmysle Zákona č. 

314/2001 Z. z.  v znení neskorších predpisov. (ďalej tiež aj „zákon“) 

Podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona, obec je povinná zriadiť dobrovoľný hasičský 

zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie 

je ustanovené inak; udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho 

materiálno-technické vybavenie. 

Podľa § 33 ods. 2  zákona, obec nemusí zriadiť dobrovoľný hasičský zbor  obce, 

ak počet obyvateľov obce je menší ako 500 alebo ak na základe dohody medzi 

obcou a Hasičským a záchranným zborom, právnickou alebo fyzickou osobou – 

podnikateľom so sídlom v obci alebo občianskym združením zaradeným do 

celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov bude plniť aj úlohy dobrovoľného 

hasičského zboru obce Hasičský a záchranný zbor, hasičský jednotka právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo občianske združenie zaradené 

do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov.   

Podľa § 33 ods. 3 zákona, obce môžu zriadiť na základe písomnej dohody 

spoločný hasičský zbor obce po prerokovaní s územne príslušným krajským 

riaditeľstvom. Ak obec nezriaďuje  dobrovoľný hasičský zbor obce alebo ak 
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nemá spoločne zriadený dobrovoľný hasičský zbor obce, zriaďuje protipožiarnu 

hliadku obce.  

Dobrovoľný hasičský zbor obce môže vzniknúť iba  rozhodnutím obecného  

zastupiteľstva, na základe ktorého sa zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce. 

Na čele DHZO stojí jej veliteľ, ktoré si vymenúva a odvoláva obec. Fyzická 

osoba, ktorá bude vykonávať funkciu veliteľa DHZO musí spĺňať podmienky 

ustanovené zákonom a  vyhláškou  č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. 

Podmienky vzdelania v tejto súvislosti uvedené predpisy neupravujú. Členstvo v 

DHZO je podmienené dovŕšením veku 18 rokov ako aj zdravotnou a právnou 

spôsobilosťou. Medzi základne úlohy spojené s činnosťou DHZO zaradenej do 

najnižšej kategórie patrí najmä: 

- vykonanie samostatného zásahu pri menších požiaroch v exteriéri a v 

prírodnom prostredí, 

- podpora a tylové zabezpečenie hasičských jednotiek pri vnútornom alebo 

vonkajšom požiari objektov alebo pri požiari v prírodnom prostredí, 

- zásahová činnosť pri nežiaducich udalostiach, napríklad veterné a snehové 

kalamity a povodne. 

 

Zásahová činnosť hasičských jednotiek v SR spočíva nielen v zdolávaní 

požiarov, ale aj vo vykonávaní iných zásahov na záchranu života a zdravia osôb, 

majetku aj životného prostredia. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia je 

vývoj zásahovej činnosti hasičských jednotiek charakterizovaný výrazným 

nárastom aktivít orientovaných na vykonávanie záchranných prác pri živelných 

pohromách, nehodách v cestnej doprave a pri iných haváriách, ako aj 

zvyšovaním počtu technických zásahov rôzneho druhu. 

Z pohľadu finančných prostriedkov nepredstavuje zriadenie DHZO v obci Most 

pri Bratislave rozdiel v nasledujúcom období, nakoľko obec aj doteraz uhrádzala  

tieto výdaje prostredníctvom jednotlivých položiek požiarnej ochrany v rozpočte 

obce.  

 

OZ schvaľuje: 

Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru Obce Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 Radoslav Ragan       

     

OZ schvaľuje: 

Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru Obce Most pri Bratislave.   

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 Radoslav Ragan       

 

OZ schvaľuje: 

Štatút Dobrovoľného hasičského zboru Obce Most pri Bratislave.   

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 Radoslav Ragan       

 

OZ schvaľuje: 

Veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Most pri Bratislave 

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 Radoslav Ragan       
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OZ schvaľuje: 

Zástupcu Dobrovoľného hasičského zboru Obce Most pri Bratislave.   

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 Radoslav Ragan       

 

OZ odporúča: 

Starostovi obce Most pri Bratislave  uzavretie  dohôd s členmi jednotky a 

vymenovanie veliteľa a zástupcu veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce 

Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 Radoslav Ragan       

 

 

K bodu č. 18 Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy obce Most pri   

                      Bratislave a členov  komisií Obecného zastupiteľstva v obci Most pri  

                      Bratislave 

 

Poslanci a poslankyne Obecného zastupiteľstva v obci Most pri Bratislave 

prijatím Etického kódexu sa usilujú stanoviť základné pravidlá správania 

volených predstaviteľov/predstaviteliek obce Most pri Bratislave 

a členov/členiek komisií obecného zastupiteľstva.  

 

V súvislosti s prijatím Etického kódexu vzniká potreba na vytvorenie 

kolektívneho kontrolného orgánu, ktorý by dohliadal na dodržiavanie Etického 

kódexu a jeho kontrolu, čo spadá prioritne do činnosti Komisie na prešetrovanie 

a vybavovanie sťažností. V tejto súvislosti je potrebné doplniť Štatút o zložení 

a úlohách komisií Obecného zastupiteľstva v obci Most pri Bratislave – 

konkrétne Čl.6 bod 2 o odrážku v znení : „zodpovedá za kontrolu a dodržiavanie 

Etického kódexu volených predstaviteľov/predstaviteliek samosprávy obce Most 

pri Bratislave a členov/členiek komisií Obecného zastupiteľstva v obci Most pri 

Bratislave“.  

 

V rozprave k uvedenému bodu BSBA Marek Luciak predložil návrh na 

vypracovanie troch etických kódexov: 

- pre volených predstaviteľov obce a členov komisií zriadených obcou 

- pre starostu 

- pre zamestnancov obecného úradu 

 

OZ neschvaľuje: 

Vypracovanie troch etických kódexov. 

 

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

 

OZ schvaľuje: 

ETICKÝ KÓDEX volených predstaviteľov/predstaviteliek samosprávy  obce 

Most pri Bratislave a členov/členiek komisií Obecného zastupiteľstva v obci 

Most pri Bratislave.  

 

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

 



 1

4

 

 

 

K bodu č. 19 Návrh na odvolanie člena komisie pre ochranu životného prostredia 

a verejného poriadku Reného Foltýna 

 

Ing.Peter Kováčik navrhuje odvolať Reného Foltýna z Komisie pre ochranu 

životného prostredia a verejného poriadku z dôvodu  neetického správania, za 

znevažovanie mena obce, poslancov a starostu obce. 

 

OZ schvaľuje: 

Návrh na odvolanie člena Komisie pre ochranu životného prostredia a verejného 

poriadku  Reného Foltýna.  

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman, zdržal sa 1  

                        Milan Kohút    

 

K bodu č. 20 Informácia o uskutočnenej verejnej obchodnej súťaži  

 

OZ svojim uznesením č. 39/3/2020z 18.6.2020 schválilo 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. 

 

Obec vyhlásila dňa 1. 7. 2020 verejnú obchodnú súťaž  podľa podľa § 281 až 

288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom nehnuteľnosti vo 

vlastníctve obce Most pri Bratislave. 

Predmetom  VOS bol prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku (461 m2) registra 

KN „E“: 

1. parc. č. 2302, druh pozemku orná pôda, výmera 151 973  m2, katastrálne 

územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 818, 

vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.  

 
Ponuku predložil Tomáš Tichý, 29. augusta 350/19, 900 46 Most pri Bratislave  

– ponuka prijatá  9. 7. 2020, 13.31 hod.  pod č. 3970/2020 – 1,0 EUR/m2/rok, t. 

j. za 461  m2 spolu 461,0 EUR/rok, 

 

OZ berie na vedomie: 

            Informáciu o uskutočnenej obchodnej súťaž. 

 

K bodu č. 21 Návrh na udelenie Ceny obce Most pri Bratislave   

 

Starosta obce Most pri Bratislave v zmysle Štatútu obce Most pri Bratislave, 

časť X., druhá hlava, § 36 predkladá návrh na udelenie Ceny obce Most pri 

Bratislave  Márii Plazákovej, učiteľke základnej školy, pri príležitosti jej 

odchodu do dôchodku. Pani Plazáková strávila celý svoj pracovný život – 37 
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rokov učením na základnej škole v obci (t. j. od ukončenia štúdia na vysokej 

škole až po odchod do dôchodku).  

 Cenu obce Most pri Bratislave navrhol  udeliť za:  

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo verejno-prospešnej 

činnosti. 

 

OZ schvaľuje: 

Udelenie Ceny obce Most pri Bratislave pani Márii Plazákovej  za vynikajúce 

tvorivé výkony a významné výsledky vo verejno-prospešnej činnosti. 

 

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

 

K bodu č. 22 Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcií  

 

 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, v zmysle 

Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, zasadala v tomto  roku 11. 6. 

2020. 

 

OZ berie na vedomie: 

Správu o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných 

funkcií.    

 

 

K bodu č. 23 Rôzne    

 

Starosta obce navrhol v rámci udelenia ceny obce p. Márii Plazákovej  

schválenie finančnej odmeny vo výške 335,-  €. 

 

OZ schvaľuje: 

Udelenie odmeny vo výške 335,- € k Cene obce Most pri Bratislave udelenej 

pani Márii Plazákovej  za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo 

verejno-prospešnej činnosti. 

 

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

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD.: 

Navrhla za predsedu Komisie pre ochranu životného prostredia a verejného 

poriadku p. Jozefa Mátého. 

  

OZ schvaľuje: 

Jozefa Mátého za predsedu komisie pre ochranu životného prostredia 

a verejného poriadku 

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 Jozef Máté 

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD.: 
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Navrhla za predsedu Komisie pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie p. 

Radoslava Ragana. 

    

 

OZ schvaľuje: 

Radoslava Ragana za predsedu komisie pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie. 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 2 Radoslav Ragan, BSBA Marek Luciak 

 

Marek Rendek: 

Navrhol do Komisie pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie Ing. Marcela 

Michtu. 

 

OZ schvaľuje: 

Ing. Marcela Michtu za člena Komisie pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie. 

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 Viliam Čulman 

 

Radoslav Ragan 

Navrhol odvolanie Viliama Čulmana ako člena Komisie pre výstavbu, dopravu 

a územné plánovanie 

 

 

OZ schvaľuje: 

odvolanie Viliama Čulmana ako člena Komisie pre výstavbu, dopravu a územné 

plánovanie. 

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 2 BSBA Marek Luciak, Milan Kohút, zdržal sa 1  

                        Viliam Čulman 

 

Jozef Máté: 

navrhol odvolať Ing. Petra Vajdu, BSBA Mareka Luciaka, Viliama, Čulmana 

ako členov Komisie pre  ochranu životného prostredia a verejného poriadku. 

 

OZ schvaľuje: 

odvolanie Ing. Petra Vajdu ako člena Komisie pre ochranu životného prostredia 

a verejného poriadku  

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 3 Viliam Čulman, Milan Kohút, BSBA Marek Luciak,  

                        zdržal sa 0 

 

OZ schvaľuje: 

odvolanie Viliama Čulmana ako člena Komisie pre ochranu životného prostredia 

a verejného poriadku. 

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 2 BSBA Marek Luciak, Milan Kohút, zdržal sa 1  

                       Viliam Čulman 

 



 1

7

 

 

OZ schvaľuje: 

odvolanie BSBA Mareka Luciaka ako členaKkomisie pre ochranu životného 

prostredia a verejného poriadku  

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 2 Viliam Čulman, Milan Kohút, zdržal sa 1 BSBA  

                        Marek Luciak 

 

 

Jozef Máté: 

navrhol zvoliť za členov Komisie pre  ochranu životného prostredia a verejného 

poriadku Mgr. Janette Smažákovú a Mgr. Michala Ragana. 

 

  

OZ schvaľuje: 

Mgr. Janette Smažákovú za členku Komisie pre ochranu životného prostredia 

a verejného poriadku  

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržali sa 3 Viliam Čulman, Milan Kohút, BSBA 

Marek Luciak 

 

OZ schvaľuje: 

Mgr. Michala Ragana za člena Komisie pre ochranu životného prostredia 

a verejného poriadku  

 

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

 

 

           BSBA Marek Luciak položil otázky: 

1. Prečo bola žiadosť Romana hlavatého na prenájom priestorov prerokova- 

    ná na OZ až teraz, pričom žiadosť bola na obecný úrad doručená už 5.   

    februára 2020? 

2. V akom stave je riešenie problému s cyklochodníkom  Studené – Most pri   

    Bratislave? 

3. Či sa už začalo s vyvodzovaním zodpovednosti za vzniknutý stav  v sú- 

    vislosti s výstavbou cyklochodníka  Studené – Most pri Bratislave? 

 

                       Na položené otázky odpovedal starosta obce: 

1. Uvedená žiadosť sa stratila na obecnom úrade. . Následne bol žiadateľ 

požiadaný o predloženie jeho kópie žiadosti s prezenčnou pečiatkou 

obecného úradu v Moste pri Bratislave a na základe jej predloženia bola 

žiadosť predložená na rokovanie príslušnej komisie a OZ.  

2. V súčasnosti prebieha proces schvaľovania zmien požadovaných obcou 

zo strany VÚC. 

3. S vyvodzovaním zodpovednoti sa nezačalo. Začne sa až po dokončení 

výstavby a  skolaudovaní cyklochodníka Studené – Most pri Bratislave. 
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K bodu č. 24 Diskusia 

 

JUDr. Ing. Július Šáray ako splnomocnený zástupca vlastníkov pozemkov (Jozef 

Bucsek, IMMO PARTNER s. r. o., Maroš Goldschmidt, Ivan Garay) predložil 

poslancom OZ zámer na vybudovanie logistického centra v obci Most pri 

Bratislave. 70 % zastavanej plochy by predsavovali sklady,  20 % ľahká montáž, 

10 % administratívna časť, t. j.  budovy 52 416 m2, spevnené plochy 35 553 m2, 

zeleň  35 171 m2 (spolu 123 140 m2). 

 

Starosta obce: 

Oboznámil poslancov OZ so zisteniami Slovenskej inšpekcie  životného 

prostredia k navážaniu kalu na farmu Prucké. 

 

„Pokiaľ ide o skládku v Moste pri Bratislave (Farma Prudské), predmetom posúdenia 

odobratých vzoriek odpadu bola analytická kontrola odpadu – kalov, ktoré boli voľne uložené v 

predmetnej lokalite (odobraté 3 vzorky), ako aj na kompostovisku subjektu, u ktorého 

v súčasnosti prebieha kontrola (odobratá 1 vzorka). Cieľom analýzy odobratých odpadov bolo 

zistiť, najmä, ich nebezpečné vlastnosti (ekotoxicita, následná nebezpečnosť) 

·   ekotoxicitu - odpad, ktorý predstavuje alebo môže predstavovať okamžité alebo oneskorené 

    riziká pre jednu alebo viacero zložiek životného prostredia, 

·  následnú nebezpečnosť - odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú 

   v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval a obsah škodlivín. 

  

Analýzou odobratých vzoriek odpadov – kalov, bolo zistené, že jedna odobratá vzorka je 

nebezpečným odpadom z dôvodu jej ekotoxicity. Z hľadiska ekotoxicity je nebezpečný taký 

odpad, ktorý predstavuje, alebo môže predstavovať okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu 

alebo viacero zložiek životného prostredia. Teda z hľadiska ekotoxicity je nebezpečný odpad 

taký, ktorého štandardne pripravený vodný výluh vykazuje pre najcitlivejší z testovaných 

organizmov hodnotu EC (IC) 50< 10 mll-1 (TU>10). Odpady, ktoré nevyhovujú tomuto 

kritériu, sa nepovažujú v zmysle predmetného kritéria za nebezpečné. Ostatné tri vzorky síce 

nie je možné posúdiť ako nebezpečný odpad, no z hľadiska obsahu ťažkých kovov (As, Cd, 

Hg, Cu, a Zn v rozličných hladinách) nesmú byť použité pre poľnohospodársku prax. Tieto 

kaly mali byť totiž požité pre účely výroby kompostu, čo však za tohto stavu nie je možné 

dosiahnuť. 

Kontrola ešte nebola oficiálne ukončená.“ 

 

                      Starosta obce: 

                       Informoval poslancov OZ o výsledkoch rozborov vody odobratých na 5 miestach  

                       v obci v mesiaci jún/2020. Pri všetkých  piatich  vzorkách bol vykonaný  akredi- 

                       tovaný   fyzikálnochemický rozbor, ktorý  je  zverejnený  na  web  stránke  obce   

                       a facebook stránke obce. Ako  skonštatovala  spoločnosť  ktorá rozbor vykonala,   

                       všetky vzorky v stanovených parametroch vyhoveli podľa vyhlášky Ministerstva  

                       zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa usta- 

                       novujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe 

                       monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnej vody.    

 

                      Taktiež je zverejnený rozbor vody ktorý  dalo  spracovať Roľnícke  družstvo po- 

                       dielnikov na Skládke odpadov Studené. Vzorky boli odobrané zo 4 vrtov a výs- 
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                  ledky   meraní poukázali na dobrú kvalitu podzemnej vody bez výraznej anomálie,   

                  či iného preukázateľného vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd v danom úze-  

                  mí.  

 

      Starosta obce: 

 

       Požiadal Viliama Čulmana ako bývalého predsedu Komisie pre výstavbu, dopravu  

       a územné plánovanie o informáciu, či má  vedomosť  o pláne  výstavby cca 215 ro-  

       dinných  domov a  pravdepodobne  bytových domov  v Studenom – lokalita oproti  

       Skládke odpadov Studené. 

        Viliam Čulman oznámil  že o uvedenom zámere nemá informácie a uvedený návrh   

        výstavby vidí  prvý krát. 

 

        Ing. Marek Rendek: 

                    Požiadal Viliama Čulmana o vysvetlenie  ako  si  cez  otvorenie  územného  plánu   

                    obce predstavuje zistenie pozemkov, ktoré sú  určené  na výstavbu  tak ako to pre- 

                    zentoval na sociálnej sieti Facebook. 

        Viliam Čulman odpovedal, že by sa tak dali dokopy pozemky, ktoré sú určené na   

         výstavbu. 

          Ing. Marek Rendek skonštatoval, že na zistenie pozemkov určených na výstavbu   

          stačí dať vypracovať mapy, kde budú zakreslené všetky pozemky určené na výs- 

          tavbu a nie je potrebné otvárať územný plán obce Most pri Bratislave. 

          Starosta obce uviedol, že pokiaľ chce ktokoľvek vedieť na čo je  pozemok v rám- 

          ci územného plánu určený, môže prísť  na obecný úrad osobne, alebo požiadať o  

          vydanie územnoplánovacej informácie, alebo si pozrieť územný plán zverejnený  

          na web stránke obce. Obec pripravuje aplikáciu, ktorá bude dostupná na web   

          stránke obce, kde si bude môcť každý vyhľadať údaje o konkrétnom pozemku, t.   

          j. či je zaradený do územného plánu obce a na aký účel,  alebo nie.  

 

 

K bodu č. 25 Záver   

  

         Starosta obce poďakoval poslancom OZ za účasť a ukončil rokovanie obecného  

         zastupiteľstva. 

 

 

        Ing. František Mastný 

                             starosta obce 

 

 

  Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Kováčik 

                                            p. Jozef Máté 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 

 

 

 

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

 

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

