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Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 5/2020 

konaného dňa 22. októbra 2020 

 

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

Milan Kohút, Ing. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila Trsťanová, BSBA 

Marek Luciak, Ing. Peter Zuberec 

 

Ospravedlnení: Mgr. Michaela Šipošová  

 

 

Program:   viď. Pozvánka a doplnenie počas rokovania OZ 

 

 

K bodu č. 1   Otvorenie  

 

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

prítomných poslancov, ako aj hostí, privítal na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva.  

 

 

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice. 

 

  Za zapisovateľa starosta obce určil: Ing. Mareka Rendek 

 

 

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice. 

 

  Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: p. Radoslav Ragan 

                 Mgr. Ľudmila Trsťanová 

 

 OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  p. Radoslav Ragan, Mgr. Ľudmila 

Trsťanová 

 

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

 

 

 K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

  Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Ing. Peter Zuberec 

          BSBA Marek Luciak 

   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení Ing. Peter Zuberec, BSBA Marek 

Luciak 

 

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 15. októbra 2020 

 

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 15. 

októbra 2020.  

 

OZ berie na vedomie: 

správu rokovania z obecnej rady zo dňa 15. októbra 2020.  

 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 20. augusta 2020 

 

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

20. augusta 2020. 

 

 OZ berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 20. augusta 2020.  

 

K bodu č. 8  Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 

5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám - podnikateľom z rozpočtu obce Most pri Bratislave 

 

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Most pri Bratislave bol 

daný do súladu s aktuálne platnými zákonmi a boli v ňom zapracované 

pripomienky, ktoré vyplynuli z praxe.  

 

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

svojom zasadnutí dňa 13. októbra  2020 prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 35/2020 

Komisia odporúča OZ schváliť Návrh VZN o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu obce 

Most pri Bratislave.  

 

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 odporučila  OZ schváliť Návrh 

VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým 

osobám – podnikateľom z rozpočtu obce Most pri Bratislave. 

 

OZ schvaľuje: 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 5/2020 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám -  

podnikateľom z rozpočtu obce Most pri Bratislave v zmysle navrhnutej úpravy § 

7 Zúčtovanie poskytnutých dotácií, bod 2) Prijímateľ dotácie je oprávnený pri 
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vyúčtovaní dotácie refundovať náklady, ktoré mu    vznikli v príslušnom  roku, 

kedy bola dotácia poskytnutá. 

 

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

 

 

K bodu č. 9 Návrh na návratnú finančnú výpomoc v dôsledku výpadku 

podielových daní  

 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných 

celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-

19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov 

subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane 

z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády 

Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci 

subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. 

Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti 

obce do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. 

1. Suma NFV: 
Maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa 

prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 

financií“) z júna 2020. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 

2020 pre Obec Most pri Bratislave je vo výške 74 980,- €. 

2. Účel: 
Na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-

19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov 

vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. 

3. Predloženie žiadosti o NFV: 
V termíne do 31. októbra 2020. 

4. Časové obdobie na použitie NFV: 
Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. 12. 2020 

5. Doba splácania 

Ročné splátky počas štyroch rokov, prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka 

v roku 2027. 
 

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

svojom zasadnutí dňa 13. októbra  2020 prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 36/2020 

Komisia odporúča OZ schváliť podanie Žiadosti o návratnú finančnú výpomoc 

na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 odporučila  OZ schváliť podanie 

Žiadosti o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020. 

 

OZ schvaľuje: 

            predloženie žiadosti obce Most pri Bratislave o návratnú finančnú výpomoc   

            v hodnote 74 980,- € na Ministerstvo financií SR z dôvodu výpadku podielo-  
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          vých daní.  

 

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

 

 

K bodu č. 10 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 

 

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. 2/2020 na zmenu rozpočtu obce na rok 2020.  

V  príjmovej časti rozpočtu je navrhnutá úprava na základe poskytnutého 

finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov zamestnancov 

materskej školy v rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v 

materských školách, viď tabuľkovú časť rozpočtového opatrenia: 

  

Príjmy bežného rozpočtu sú navýšené o:                                            41 721,-€ 

 

Celkové príjmy sú navýšené  o sumu:                                                 41 721,- € 

 

Celkový rozpočet  príjmov sa upraví   na sumu :                      5 565 661,- € 

 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zapracované  úpravy:   

Bežné výdavky:      

- zníženie výdavkov na mzdy MŠ s kódom zdroja – 41(vlastné príjmy obcí)               

mínus 41 721,- €       

- výdavky na mzdy MŠ s kódom zdroja – 111 (zo štátneho rozpočtu)                             

plus 41 721,- € 

 

Kapitálové výdavky: 

Nákup dopravného prostriedku – auta pre MŠ na dovoz stravy zo ŠJ:     4 500,- € 

Prestavba budovy na MŠ – zníženie výdavkovej položky:                     - 4 500,- € 

  

Celkové výdavky sú navýšené o sumu:                                                        0 ,- € 

Celkový rozpočet  výdavkov sa nemení:                                         5 522 610,- € 

 

Upravený rozpočet je nastavený ako prebytkový:                             43 051,- € 
 

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

Eurofondy na svojom zasadnutí  dňa 13. októbra 2020 schválila nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č.43/2020 

Komisia berie na vedomie informáciu o pripravovanom rozpočtovom opatrení č. 

2/2020. 

 

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 odporučila  OZ schváliť návrh 

rozpočtového opatrenia č. 2/2020. 



 5

 

OZ schvaľuje: 

návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 2/2020. 

 

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

 

K bodu č. 11 Informácia k uskutočnenej verejnej súťaži   

 

1. Predmetom prvej verejnej obchodnej súťaže bol prenájom nebytových 

priestorov 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.  

   
Do uvedenej verejnej obchodnej súťaže sa nikto neprihlásil. 

 

2.  Predmetom druhej verejnej obchodnej súťaže bo prenájom nehnuteľností –  

pozemkov  registra KN „C“, nachádzajúcich 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 138 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 7 m2, 

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

    m2, 

 

  Najvyššiu ponuku predložila: 

Ľuba Feketeová LF Travel, Alžbetin Dvor 381, 900 42 Miloslavov: 

1. poz. parc. č. 251/7, 251/8  – 20,- €/m2/rok, t. j. za 40  m2 spolu 800,- €/rok, 

2. poz. parc. č. 251/9  – 10,- €/m2/rok, t. j. za 98  m2 spolu 980,- €/rok, t. j. spolu 

    za 138 m2 1 780,-€. 

 

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 berie na vedomie: 

            Informáciu o uskutočnených verejných obchodných súťažiach: 

1. Na prenájom nebytových priestorov 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.  

2. na prenájom pozemkov registra KN „C“, nachádzajúcich 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 138 m2: 
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                  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 7 m2, 

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

                      m2. 

 

K bodu č. 12 Návrh na člena rady materskej školy za obec Most pri Bratislave 

 

Obec Most pri Bratislave ako zriaďovateľ Materskej školy v Moste pri 

Bratislave, Ulica 29. augusta 384 podľa § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 

1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa 

určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich 

zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 230/2009 Z. z. vyhlásila 

Výzvu na voľby členov Rady školy pri Materskej škole v Moste pri Bratislave, 

ul. 29. augusta 384, 900 46 Most pri Bratislave. 

 

Rada školy je zložená zo 7 členov: 

 dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 

 jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy, 

 traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, 

 jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa  školy. 

 

Kandidáta do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných 

zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase navrhnúť 

ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľke školy do termínu konania volieb. 

 

Voľby členov rady školy v termíne do 30.10.2020 zabezpečí riaditeľka školy, 

ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených 

zástupcov. 

 

        Do 30. 10. 2020 sa uskutočnia voľby členov Rady  Materskej školy v Moste pri                  

                        Bratislave.  

 

       Doteraz bol členom Rady školy pri Materskej škole Ing. Peter Zuberec. 

 

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 odporučila  OZ schváliť Ing. 

Petra Zuberca za člena Rady materskej školy. 

OZ schvaľuje: 

Ing. Petra Zuberca za člena Rady materskej školy Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržali sa 2 Ing. Peter Zuberec, Viliam Čulman     

 

K bodu č. 13 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – Žiadosť o uzatvorenie 

zmluvy o zriadení vecného bremena  
 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 826 46  

Bratislava, IČO: 35 850 370, si v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. BVB/282/2016/BVS 



 7

 

uzatvorenej dňa 22.11.2016  medzi BVS, a.s. a Obcou Most pri Bratislave, touto 

cestou dovoľuje požiadať o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 

(ďalej ako „ZVB“), ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena 

spočívajúceho v povinnosti povinného (Obec Most pri Bratislave) ako vlastníka 

zaťažených nehnuteľností strpieť na časti zaťažených pozemkov v rozsahu 

vyznačenom v geometrickom pláne č. 8/2019, 12/2019 a 20/2019: 

 

a)    zriadenie, uloženie, užívanie, vedenie a prevádzkovanie, výmenu, údržbu, 

opravu, kontrolu, úpravu, odstránenie, rekonštrukciu, modernizáciu vedenia 

inžinierskej siete (verejného vodovodu);  

b)      vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním 

poverenými osobami za účelom zriadenia, uloženia, užívania, vedenia, 

prevádzkovania, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, 

modernizácie, výmeny alebo údržby vedenia inžinierskej siete (verejného 

vodovodu); 

 

a to v prospech oprávneného - Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako 

vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a objektov na ňom, ktorý je 

súčasťou stavby „Most pri Bratislave, sanácia vodovodu“. Uskutočnenie stavby 

bolo povolené rozhodnutím č. OU-SC-OSZP/2017/001236/G-23/Ke vydaným 

Okresným úradom Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej 

vodnej správy dňa 03.04.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2017. 

 

Vecným bremenom budú zaťažené nasledovné pozemky vo vlastníctve Obce 

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

obec Most pri Bratislave, okres Senec: 

 

 

Číslo parcely 
Register 

KN 

Por. 

číslo 

v 

časti 

B LV 

Spoluvlastnícky 

podiel 

Výmera 

v m2 
Druh pozemku 

Geometrický plán 

č. 

Diel 

č. 

Výmera dielu 

v m2 

649/1  C 1 1/1 271 orná pôda 8/2019 3 34 

822/6 C 1 1/1 512 
zastavaná plocha 
a nádvorie 

8/2019 4 297 

363/3 C 1 1/1 2680 
zastavaná 
plocha a 
nádvorie 

12/2019 1 415 

1533/31 C 1 1/1 3071 
zastavaná 
plocha a 
nádvorie 

20/2019 1 29 

1533/29 C 1 1/1 305 
zastavaná 
plocha a 
nádvorie 

20/2019 2 13 

 
Vecné bremeno bude v zmysle čl. IV. uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve 

zriadené bezodplatne. 

 

Zmluva o budúcej zmluve vychádzala zo stavu podľa projektovej dokumentácie, 

pričom v zmysle čl. III bod 3 sa zmluvné strany dohodli, že skutočný rozsah 

vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom pri uzatváraní zmluvy 
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o zriadení vecného bremena. Vzhľadom k uvedenému sa na základe po 

realizačného zamerania siete vyhotovili geometrické plány, v zmysle ktorých sú 

vecným bremenom dotknuté aj pozemky neuvedené v zmluve o budúcej 

zmluve.   
 

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

Eurofondy na svojom zasadnutí  dňa 13. októbra 2020 schválila nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č. 38/2020 

Komisia odporúča OZ uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena medzi 

BVS a obcou Most pri Bratislave. 

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 odporučila  OZ schváliť 

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi BVS a obcou Most pri 

Bratislave..  

 

OZ schvaľuje: 

žiadosť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Prešovská 48, 826 46  

Bratislava, IČO: 35 850 370 uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, 

ktorej predmetom je zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti 

povinného (Obec Most pri Bratislave) ako vlastníka zaťažených nehnuteľností 

strpieť na časti zaťažených pozemkov v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne č. 8/2019, 12/2019 a 20/2019: 

 

a)       zriadenie, uloženie, užívanie, vedenie a prevádzkovanie, výmenu, údržbu, 

opravu,    kontrolu, úpravu, odstránenie, rekonštrukciu, modernizáciu vedenia 

inžinierskej siete (verejného vodovodu);  

b)      vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneným z vecného bremena a ním 

poverenými osobami za účelom zriadenia, uloženia, užívania, vedenia, 

prevádzkovania, opravy, kontroly, úpravy, odstránenia, rekonštrukcie, 

modernizácie, výmeny alebo údržby vedenia inžinierskej siete (verejného 

vodovodu); 

a súčasne poveruje starostu obce Most pri Bratislave k podpisu zmluvy o 

zriadení vecného bremena a to v prospech oprávneného - Bratislavskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. ako vlastníka a prevádzkovateľa verejného 

vodovodu a objektov na ňom, ktorý je súčasťou stavby „Most pri Bratislave, 

sanácia vodovodu“.  

Vecným bremenom budú zaťažené nasledovné pozemky vo vlastníctve Obce 

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

obec Most pri Bratislave, okres Senec: 

 

Číslo parcely 
Register 

KN 

Por. 

číslo v 

časti 

B LV 

Spoluvlastnícky 

podiel 

Výmera 

v m2 
Druh pozemku 

Geometrický plán 

č. 

Diel 

č. 

Výmera 

dielu v m2 

649/1 C 1 1/1 271 orná pôda 8/2019 3 34 

822/6 C 1 1/1 512 

zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

8/2019 4 297 

363/3 C 1 1/1 2680 

zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

12/2019 1 415 
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1533/31 C 1 1/1 3071 

zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

20/2019 1 29 

1533/29 C 1 1/1 305 

zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

20/2019 2 13 

 

Vecné bremeno bude v zmysle čl. IV. uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve 

zriadené bezodplatne. 

 

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

    

 

V čase 18.22 hod sa na rokovanie OZ dostavil Ing. Peter Kováčik. 

 

K bodu č. 14 JUDr. Ján Trgala, darina Trgalová, Mgr. Branislav Trgala, PhDr. 

Elena Balážová – Žiadosť o zriadenie vecného bremena  

 

JUDr. Ján Trgala, Darina Trgalová, Mgr. Branislav Trgala, PhDr. Elena 

Balážová sú v zmysle LV č. 107 vlastníkmi par. č. 225/3, katastrálne územie 

Most pri Bratislave, požiadali o zriadenie vecného bremena. Žiadosť o zriadenie 

vecného bremena (na vstup, prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami) k pozemku par. č. 224/23, ktorého vlastníkom je obec Most pri 

Bratislave. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že plánujú požiadať o stavebné 

povolenie na stavbu, ktorú plánujú postaviť na pozemku par. č. 225/3, ku 

ktorému nie je priamy prístup.  

 

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

Eurofondy na svojom zasadnutí  dňa 13. októbra 2020 schválila nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č. 39/2020 

Komisia neodporúča OZ uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena medzi 

obcou Most pri Bratislave a JUDr. Jánom Trgalom, Darinou Trgalovou, Mgr. 

Branislavom Trgalom, PhDr. Elenou Balážovou na pozemok par. č. 224/23. 

 

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 neodporučila  OZ uzavretie 

zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Most pri Bratislave a JUDr. 

Jánom Trgalom, Darinou Trgalovou, Mgr. Branislavom Trgalom, PhDr. Elenou 

Balážovou na pozemok par. č. 224/23. 

OZ neschvaľuje: 

žiadosť JUDr. Ján Trgalu, Dariny Trgalovej, Mgr. Branislava Trgalu, PhDr. 

Eleny  Balážovej o zriadenie vecného bremena (na vstup, prechod peši, prejazd 

motrovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami na pozemok registra KN 

„C“, parc. č. 224/23, druh pozemku ostatná plocha, výmera 98 m2, vedený na 

LV č. 611, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vo 

vlastníctve obce Most pri Bratislave z dôvodu umožnenia vstupu na pozemok 

registra KN „C“ parc. č. 225/3, druh pozemku záhrada, výmera 453 m2, vedený 

na LV č. 107, vo vlastníctve menovaných.   
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OZ hlasovalo: za 0, proti 6, zdržal sa 3 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman, 

Milan Kohút,    nehlasoval 1 Ing. Peter Kovačik 

 

K bodu č. 15 Martin Paták – Ponuka na odpredaj pozemku  

 

Martin Paták, Sputnikova 4, Bratislava ponúkol obci Most pri Bratislave 

odkúpenie pozemku par. č. 62/127, druh pozemku ostatná plocha  o výmere 55 

m2. Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Studené a je na ňom 

vybudovaná  prečerpávacia stanica kanalizácie. Navrhovaná cena je 1,- €. 

 

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

Eurofondy na svojom zasadnutí  dňa 13. októbra 2020 schválila nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č. 37/2020 

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť p. Martina Patáka na 

odkúpenie pozemku, par. č. 62/127, druh pozemku ostatné plochy, katastrálne  

územie Studené za cenu 1,-€. 

 

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 odporučila  OZ schváliť 

predloženú  žiadosť p. Martina Patáka na odkúpenie pozemku, par. č. 62/127, 

druh pozemku ostatné plochy, kat. územie Studené za cenu 1,-€. 

OZ schvaľuje: 

kúpu pozemku registra  KN“C“, parc. č. 62/127, druh pozemku ostatná plocha, 

výmera 55 m2, katastrálne územie Studené, obec Most pri Bratislave, vedený na 

LV č. 803 vo vlastníctve Martina Patáka, Sputnikova 4, 821 02 Bratislava za 1,0 

€.  

 

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

 

K bodu č. 16 Ľuba Feketeová LF Travel – Žiadosť o zníženie nájomného za 

obdobie 3. a 4.  štvrťroka 2020  

 

Ľuba Feketeová LF Travel, Družstevná 915, 900 46 Most pri Bratislave 

požiadala dňa 12. 10. 2020 o zníženie nájomného o 50% z dôvodu mimoriadnej 

situácie Covid 19 za obdobie 3. a 4. štvrťrok 2020 z dôvodu poklesu tržieb 

v súvislosti s COVID-19. 

 

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

Eurofondy na svojom zasadnutí  dňa 13. októbra 2020 schválila nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č. 40/2020 

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť p. Ľubou Feketeovou LF 

Travel o zníženie nájomného o 50% za obdobie 3. a 4. štvrťroku 2020. 

 

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 odporučila  OZ schváliť 

predloženú  žiadosť p. Ľubou Feketeovou LF Travel o zníženie nájomného 

o 50% za obdobie 3. a 4. štvrťroku 2020. 
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OZ schvaľuje: 

žiadosť predloženú  p. Ľubou Feketeovou LF Travel 900 46 Most při Bratislave, 

Družstevná 915, IČO 47968371  o zníženie nájomného o 50% za obdobie 3. a 4. 

štvrťroka  2020. 

 

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

 

K bodu č. 17 Zvyšujúca sa kriminalita, vandalizmus a porušovanie domových 

poriadkov v rámci sídliska M.R. Štefánika  

 

10. 10. 2020  bol na obec doručený nasledovný podnet pre starostu: 

 

Dobrý deň pán Starosta, 

 

chcel by som Vás požiadať o stanovisko obce k riešeniu zvyšujúcej sa 

kriminality, vandalizmu a porušovaniu domových poriadkov v rámci sídliska 

Pod Pšenom. So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov je väčší nápor na bezpečnosť 

majetku obyvateľov obce. V tomto smere však nie sú viditeľné žiadne zmeny zo 

strany obce. Od strany PZ to tiež nie je možné očakávať nakoľko kapacity nie sú 

dostatočné a zároveň nie je efektívne sa spoliehať len na nich. S rozmachom 

výstavby v blízkosti sídliska je spojený aj ďalší neduh a tým je, že stavebné 

firmy si svoj stavebný odpad rozhodli odstraňovať do smetnych nádob na 

sídlisku. Robia to prevažne vo večerných hodinách a veľmi rychlo aj odídu. Ide 

však o to, že za uvedený vývoz odpadu platíme my obyvatelia bytových domov. 

Riešenie situácie na sídlisku si nevyžaduje náročné riešenia. Myslím si, že sám 

dobre viete ako by sa to dalo vyriešiť otázka je len, či je nejaký záujem zo strany 

obce to riešiť? 

 

Ďakujem za Vaše stanovisko 

 

S pozdravom zástupcovia vlastníkov bytových domov 

 
Odpoveď: 

 

Dobrý deň, 

dnes som hovoril s riaditeľom OO PZ Miloslavov.  V zmysle jeho stanoviska 

nezaznamenali nárast kriminality na sídlisku.  Čo sa týka porušovania domových 

poriadkov tak tie porušujú pravdepodobne majitelia bytov, pretože domový 

poriadok sa vzťahuje na konkrétne bytovky a byty.  Nádoby na odpad je 

potrebné zamykať, jedine tak sa zabráni vhadzovaniu odpadu do nich inými 

osobami ako majiteľmi bytov.  Ak máte na mysli inštaláciu kamerového systému 

na sídlisku tak o tom nerozhoduje starosta, ale poslanci obecného 

zastupiteľstva.   

S pozdravom 

Mastný  

 

OZ berie na vedomie: 

Informáciu o kriminalite, vandalizme a porušovaní domových poriadkov na 

sídlisku ul. M. R. Štefánika. 
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OZ odporúča 

Starostovi obce rokovať so správcami budov o riešení problému so 

smetiskovými státiami. 

 

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

 

K bodu č. 18 Red5, s.r.o. – Výsadba verejnej zelene na par. č. 462/9 

Red5, s.r.o., Dvojkrížna 47, Bratislava požiadala dňa 12. októbra 2020 o vydanie 

súhlasu s výsadbou zelene typu Prunus laurocerassus „Novita“ na rozhraní 

parciel 462/35 a 462/39 z vonkajšej strany oplotenia ich areálu. 

Keďže sa bude jednať o výsadbu zelene na pozemku, ktorého vlastníkom je obec 

Most pri Bratislave, bude uvedená zeleň verejnou. Sú ochotný podieľať sa na jej 

údržbe.  

 

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

Eurofondy na svojom zasadnutí  dňa 13. októbra 2020 schválila nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č. 42/2020 

Komisia odporúča OZ súhlasiť s výsadbou zelene typu Prunus laurocerassus 

„Novita“ na rozhraní pozemkov parc. č.  462/35 a 462/39 z vonkajšej strany 

oplotenia areálu firmy Red5 s.r.o. . 

 

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 odporučila OZ súhlasiť s 

výsadbou zelene typu Prunus laurocerassus „Novita“ na rozhraní parciel 462/35 

a 462/39 z vonkajšej strany oplotenia areálu firmy Red5 s.r.o. 

 

OZ schvaľuje: 

žiadosť spoločnosti Red5, s. r. o.,  Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava, IČO 

47 358 921 o výsadbu verejnej zelene na pozemku registra KN „C“ , parc.  č. 

462/39, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3 138 m2, 

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

č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 9  proti 0, zdržali sa 1 Marek Rendek       

 

K bodu č. 19 Domreal s.r.o. – Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska 

k investičnému zámeru 

 

DOMREAL s.r.o., Ivánska cesta 2, Bratislava požiadala dňa 12. októbra 2020 

požiadala o vydanie záväzného stanoviska  k investičnému zámeru „Doplnenia 

občianskej vybavenosti – vybudovanie multifunkčnej športovej haly 

s príslušenstvom“ v lokalite športového areálu obce Most pri Bratislave a to na 

pozemkoch parc. č. 807/25, 807/24, 807/23, 807/32, 807/31 a 807/30. Ich 

investičný zámer počíta s dlhodobým prenájmom obecných pozemkov v trvaní 

10 rokov s možnosťou jeho predĺženia a inštaláciou multifunkčnej nafukovacej 

haly. 
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V multifunkčnej hale budú k dispozícii 2 tenisové kurty, 2 multifunkčné ihriská 

a 3 bedmintonové ihriská. V budove nadväzujúcej na halu plánujú vytvoriť na 

prízemí zázemie pre halu tvorené šatňami, toaletami, sprchami, malým bufetom 

a na poschodí fitness centrom. V priestoroch haly plánujú vybudovať vonkajší 

fitpark. 

Plánujú aj premiestnenie dvoch existujúcich tenisových kurtov vybudovaných 

obcou k multifunkčnej hale, čím by došlo k zväčšeniu parkoviska 

Zámer nepočíta so zastavaním pozemkov žiadnou trvalou stavbou a po 

prípadnom skončení prenájmu by ich vrátili v pôvodnom stave. 

 

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

Eurofondy na svojom zasadnutí  dňa 13. októbra 2020 schválila nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č. 41/2020 

Komisia neodporúča OZ vydať záväzné stanovisko k  investičnému zámeru 

„Doplnenia občianskej vybavenosti – vybudovanie multifunkčnej športovej haly 

s príslušenstvom“ v lokalite športového areálu obce Most pri Bratislave a to na 

pozemkoch parc. č. 807/25, 807/24, 807/23, 807/32, 807/31 a 807/30.  

OR na svojom zasadnutí dňa 15. októbra 2020 neodporučila OZ vydanie 

záväzného stanoviska k k investičnému zámeru „Doplnenia občianskej 

vybavenosti – vybudovanie multifunkčnej športovej haly s príslušenstvom“ 

v lokalite športového areálu obce Most pri Bratislave a to na pozemkoch parc. č. 

807/25, 807/24, 807/23, 807/32, 807/31 a 807/30.  

 

OZ berie na vedomie: 

 

            Investičný zámer spoločnosti   Domreal s. r. o., Ivánska cesta 2, 821 04  

            Bratislava, IČO 52 399 711 o záväzné stanovisko k investičnému zámeru –  

            „Doplnenie občianskej vybavenosti – vybudovanie multifunkčnej športovej haly  

            s príslušenstvom“ v lokalite  športového areálu a prejavuje vôľu rokovať o  

            tomto zámere so žiadateľom po predložení ďalších informácií – výmera v m2,  

            cena za prenájom za m2, prípadne iné informácie.  

 

 

K bodu č. 20 Rôzne    

 

Starosta obce informoval poslancov: 

- o opätovnom začatí prác na stavbe „Vybudovanie cyklodopravného spojenia  

Studené – Most pri Bratislave“ s termínom dokončenia do 30. novembra 

2020; 

- o pokračovaní prác na rekonštrukcii Božej muky pri družstve, kde boli práce 

prerušené z dôvodu potreby umiestnenia elektrických káblov do väčšej 

hĺbky; 

- o pripravovanej vykonávacej vyhláške Ministerstvom životného prostredia 

k zberu biologicky rozložitelného kuchynského odpadu; 

- o dotácii vo výške 25 000,-€ z Envirofondu na zakúpenie  300 kusov 

kompostérov a vytlačenie 500 ks letákov s tématikou kompostovania; 
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Starosta  predložil na rokovanie OZ  žiadosť pána Zachara, (žiadosť 

doplnená dňa 19. 10. 2020) + predložená pánom Zacharom pred rokovaním 

obecného zastupitelstva) na zaradenie územia na výstavbu „Logistického 

centra  Most pri Bratislave“ do  územného plánu obce. K uvedenému zámeru 

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie  zaujala negatívne 

stanovisko. 

 

OZ berie na vedomie: 

Žiadosť pána Zachara o zaradenie územia „Logistické centrum Most pri 

Bratislave“ do územného plánu obce Most pri Bratislave. 

            

K bodu č. 21 Diskusia 

 

  Jozef Máté 

- položil starostovi obce otázku, (oslovilo ho viacero obyvateľov Studeného a   

uvedená otázka sa objavila aj na sociálnej sieti facebook) – „ Obec Most pri 

Bratislave bude musieť vrátiť dotáciu vo výške 300 000,- €, ktoré sú určené 

na výstavbu cyklochodníka Studené - Most pri Bratislave?“ 

Starosta obce  Most pri Bratislave odpovedal, že žiadna požiadavka na 

vrátenie akéjkoľvek sumy zo strany poskytovateľa dotácie nebola obci 

zaslaná. 

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

- položila otázku, či obec bude pokračovať v možnosti zabezpečenia nákupu 

pre dôchodcov ako to bolo v prvom období pandémie COVID-19? 

Starosta obce potvrdil, že opatrenie prijaté počas prvej vlny COVID-19 

nebolo zrušené a je stále v platnosti. 

 

Mgr. Ľudmila Trsťanová 

Požiadala poslancov aby si prípadné osobné spory riešili medzi sebou a 

neriešili ich prostredníctvom iných komunikačných kanálov. 

 
 

K bodu č. 22 Záver   

 

        Ing. František Mastný 

                             starosta obce 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 

 

 

  Overovatelia zápisnice:  Radoslav Ragan 

 

                                                      Mgr. Ľudmila Trsťanová 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pcN4oskLHB0&feature=youtu.be&ab_channe

l=MostpriBratislave  

https://www.youtube.com/watch?v=pcN4oskLHB0&feature=youtu.be&ab_channel=MostpriBratislave
https://www.youtube.com/watch?v=pcN4oskLHB0&feature=youtu.be&ab_channel=MostpriBratislave

