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Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 3/2019 

konaného dňa 20. júna 2019 

 

Prítomní:    Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Radoslav Ragan, Mgr. Katarína 

Rentková, PhD., 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: Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

                 Ing.. Peter Kováčik 

 

 OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  Mgr. Katarína Rentková, PhD, 

Bc. Peter Kováčik 

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 2 Mgr. Katarína Rentková, PhD., Ing. 

Peter Kovačik   

 

 K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

  Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: p. Radoslava Ragana 

          Mgr. Ľudmilu Trsťanovú 

   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. Radoslav Ragan, Mgr. Ľudmila 

Trsťanová. 

 

OZ hlasovalo: za 9 proti 0, zdržalo sa 0   
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Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 9 poslancov a zasadnutie OZ je 

uznášaniaschopné. 

 

 K bodu č. 5. Program rokovania OZ 

    

  OZ schvaľuje: 

program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ 

 

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

 

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 12. 6. 2019  

 

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

12. júna 2019.  

 

OZ berie na vedomie: 

správu rokovania z obecnej rady zo dňa 12. júna 2019.  

 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 18. 4. 2019 

 

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

18. apríla 2019. 

 

 OZ berie na vedomie: 

Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 18. apríla 2019.  

 

K bodu č. 8 – Ing. Ján Mieres – Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov vo vlastníctve 

obce Most pri Bratislave 

 

GP č. 15/2018 vypracovala spoločnosť Roman Hlavatý PROGRA, Rascová 

14449/7, 821 07 Bratislava, IČO 17 487 439 dňa 16. 10. 2018, autorizačne overil 

Ing. Ján Hlavatý dňa 17. 10. 2018, úradne overil pod č. 2111/2018 dňa 16. 10. 

2018 Okresný úrad Senec, katastrálny odbor, Ing. Peter Urcikán. 

Znalecký posudok č. 13/2019 vypracoval Ing. Milan Bednárik, Gelnická 20, 831 

06 Bratislava, evidenčné číslo znalca 910183. Predmetom znaleckého posudku 

boli pozemky parc. č. 842/26, 842/27, 842/28, 842,29, 842/30. 

Znalec stanovil všeobecnú hodnotu predmetných pozemkov o celkovej výmere 

248 m2 na 10 500,0 EUR, t. j. 42,36 EUR/m2. 

Ing. Ján Mieres má záujem odkúpiť pozemky parc. č. 842/26 (86 m2) a 842/27 

(70m2). 

Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave na svojom rokovaní dňa 18. 4. 

2019 schválilo nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 43/2/2019  

Obecné zastupiteľstvo: 

 

Schvaľuje: 

zámer odpredať pozemky registra KN „C“: 

1. parc. č. 842/26, druh pozemku záhrada, výmera 86  m2, katastrálne územie 

Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, odčlenený od   pozemku 
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registra KN „C parc. č. 842/4, druh pozemku záhrada, výmera 768 m2, 

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

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

2. parc. č. 842/27, druh pozemku ostatné plochy, výmera 70  m2, katastrálne 

územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, odčlenený od   

pozemku registra KN „C parc. č. 842/5, druh pozemku ostatné plochy, 

výmera 188 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave a od 

pozemku registra KN „C parc. č. 842/6, druh pozemku ostatné plochy, 

výmera 1 514 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

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

 

z dôvodu osobitného zreteľa v prospech Ing. Jána Mieresa, Černyševského 1, 

851 01 Bratislava za cenu stanovenú v znaleckom posudku  č. 13/2019 

vypracovaného Ing. Milanom Bednárikom, Gelnická 20, 831 06 Bratislava, 

evidenčné číslo znalca 910183, t. j. za 42,36 €/m2, spolu za 156 m2 6 608,16 

€. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Ing. Ján Mieres predmetné časti obecných 

pozemkov dlhoročne užíva a má ich ohradené plotom. Odkúpením 

predmetných pozemkov získa Ing. Mieres  prístup z ul. Limbovej na 

pozemky registra KN „C“ v jeho vlastníctve – parc. č. 843/1 a parc. č. 843/3, 

druh pozemku záhrady, vedené na LV č. 507. 

 

Predmetné uznesenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 29. 4. 2019 

a zvesené dňa 15. 5. 2019. 

 

                 Starosta obce navrhol odpredať pozemky registra KN „C“: 

1.  parc. č. 842/26, druh pozemku záhrada, výmera 86  m2, katastrálne 

územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, odčlenený od   

pozemku registra KN „C parc. č. 842/4, druh pozemku záhrada, výmera 

768 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

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

2. parc. č. 842/27, druh pozemku ostatné plochy, výmera 70  m2, 

katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 

odčlenený od   pozemku registra KN „C parc. č. 842/5, druh pozemku 

ostatné plochy, výmera 188 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, 

obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most 

pri Bratislave a od pozemku registra KN „C parc. č. 842/6, druh 

pozemku ostatné plochy, výmera 1 514 m2, katastrálne územie Most pri 

Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve 

obce Most pri Bratislave  

 

z dôvodu osobitného zreteľa v prospech Ing. Jána Mieresa, 

Černyševského 1, 851 01 Bratislava za cenu stanovenú v znaleckom 

posudku  č. 13/2019 vypracovaného Ing. Milanom Bednárikom, 

Gelnická 20, 831 06 Bratislava, evidenčné číslo znalca 910183, t. j. za 

42,36 €/m2, spolu za 156 m2 6 608,16 €. 
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Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Ing. Ján Mieres predmetné časti 

obecných pozemkov dlhoročne užíva a má ich ohradené plotom. 

Odkúpením predmetných pozemkov získa Ing. Mieres  prístup z ul. 

Limbovej na pozemky registra KN „C“ v jeho vlastníctve – parc. č. 843/1 

a parc. č. 843/3, druh pozemku záhrady, vedené na LV č. 507. 

 

Poslanec Viliam Čulman namietal, že cena stanovená v znaleckom posudku je 

nízka. 

 

OZ schvaľuje: 

Odpredaj pozemkov registra KN „C“: 

1.  parc. č. 842/26, druh pozemku záhrada, výmera 86  m2, katastrálne 

územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, odčlenený od   

pozemku registra KN „C parc. č. 842/4, druh pozemku záhrada, výmera 

768 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

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

2. parc. č. 842/27, druh pozemku ostatné plochy, výmera 70  m2, 

katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, 

odčlenený od   pozemku registra KN „C parc. č. 842/5, druh pozemku 

ostatné plochy, výmera 188 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, 

obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most 

pri Bratislave a od pozemku registra KN „C parc. č. 842/6, druh 

pozemku ostatné plochy, výmera 1 514 m2, katastrálne územie Most pri 

Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve 

obce Most pri Bratislave  

 

z dôvodu osobitného zreteľa v prospech Ing. Jána Mieresa, Černyševského 1, 

851 01 Bratislava za cenu stanovenú v znaleckom posudku  č. 13/2019 

vypracovaného Ing. Milanom Bednárikom, Gelnická 20, 831 06 Bratislava, 

evidenčné číslo znalca 910183, t. j. za 42,36 €/m2, spolu za 156 m2 6 608,16 

€. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že Ing. Ján Mieres predmetné časti obecných 

pozemkov dlhoročne užíva a má ich ohradené plotom. Odkúpením 

predmetných pozemkov získa Ing. Mieres  prístup z ul. Limbovej na 

pozemky registra KN „C“ v jeho vlastníctve – parc. č. 843/1 a parc. č. 843/3, 

druh pozemku záhrady, vedené na LV č. 507. 

 

OZ hlasovalo: za 3 Ing. Marek Rendek. Radoslav Ragan, Mgr. Katarína 

Rentková PhD., proti 1 Viliam Čulman zdržalo sa 5 Jozef Máté, Ing. Peter 

Kovačik, Milan Kohút, BSBA Marek Luciak, Mgr. Ľudmila Trsťanová 

 

 

K bodu č. 9 Matej Molčan a Marína Molčan Matejová – Žiadosť o prenájom pozemkov 

 

Predmetom prenájmu sú: 

1. Pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/10, druh pozemku záhrady, 

výmera 386 m2, kastastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave, vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave, 
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2. Pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/9, druh pozemku záhrady, výmera 

664 m2, kastastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

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

 

Návrh na prenájom na  dobu 5 rokov za – 0,066 EUR/m2/rok, t. j. za 1 050 m2 

spolu 69,30 EUR/rok, resp. 346,5 EUR/5 rokov. 

 

Prenájom je navrhnutý z dôvodu osobitného zreteľa v prospech Mateja  Molčana 

a Maríny Molčan Matejovej, Bratislavská 129/28, 900 46 Most pri Bratislave, 

ktorí predmetné pozemky užívajú od marca 2017. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na  pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/10 

druh pozemku – záhrady, výmera 386 m2, katastrálne územie Most pri 

Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611 vo vlastníctve obce 

Most pri Bratislave sú  umiestnené inžinierske siete -  vodovodná prípojka, 

 plynová prípojka, žumpa a studňa. Na tieto inžinierske siete je  napojený na 

rodinný dom postavený na pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/4, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 612 m2, vedený na LV č. 214 vo 

vlastníctve Mateja Molčana a Maríny Molčan Matejovej, Bratislavská 129/28, 

900 46 Most pri Bratislave. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave na rokovaní dňa 18. 4. 2019 

schválilo nasledovné uznesenie:  

 

Uznesenie č. 45/2/2019  

Obecné zastupiteľstvo: 

 

Schvaľuje: 

zámer prenajať nasledovné pozemky registra KN „C“ z dôvodu osobitného 

zreteľa v prospech Mateja  Molčana a Maríny Molčan Matejovej, Bratislavská 

129/28, 900 46 Most pri Bratislave (manželia Molčanoví užívajú pozemky od 

marca 2017): 

 

1. parc. č. 658/10, druh pozemku záhrady, výmera 386 m2, kastastrálne územie 

Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo 

vlastníctve obce Most pri Bratislave, 

2. parc. č. 658/9, druh pozemku záhrady, výmera 664 m2, kastastrálne územie 

Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, vo 

vlastníctve obce Most pri Bratislave.  

 

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že na  pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/10 

druh pozemku – záhrady, výmera 386 m2, katastrálne územie Most pri 

Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611 vo vlastníctve obce 

Most pri Bratislave sú  umiestnené inžinierske siete -  vodovodná prípojka, 

 plynová prípojka, žumpa a studňa. Na tieto inžinierske siete je  napojený na 

rodinný dom postavený na pozemku registra KN „C“ parc. č. 658/4, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 612 m2, vedený na LV č. 214 vo 

vlastníctve Mateja Molčana a Maríny Molčan Matejovej, Bratislavská 129/28, 

900 46 Most pri Bratislave. 
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Doba prenájmu -  5 rokov za cenu  – 0,066 EUR/m2/rok, t. j. za 1 050 m2 spolu 

69,30 EUR/rok, resp. 346,5 EUR/5 rokov. 

 

Predmetné uznesenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 29. 4. 2019 a zvesené 

dňa 15. 5. 2019. 

 

 

OZ 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 

vlastníctve Mateja Molčana a Maríny Molčan Matejovej, Bratislavská 129/28, 

900 46 Most pri Bratislave. 

Doba prenájmu 5 rokov, nájomné  – 0,066 €/m2/rok, t. j. za 1 050 m2 spolu 

69,30 €/rok, resp. 346,5 €/5 rokov.             

       

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

 

K bodu č. 10 Ing. Vladimír Pákozdy – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 

24. 4. 2019 požiadal Ing. Vladimír Pákozdy o odkúpenie pozemku registra KN 

„C“ parc. č. 363/31, výmera 5 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, ktorý bol 

odčlenený od pozemku registra KN „C“, parc. č. 363/4, výmera 10 675 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Most pri Bratislave, 

obec Most pri Bratislave vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri 

Bratislave.  

Geometrický plán č. 44/2018 vyhotovila spoločnosť GEOSET, s. r. o., Vojtecha 

Tvrdého 21, 010 01 Žilina, IČO 36 434 442 dňa 30. 4. 2018, autorizačne overila 

Ing. Milica Vašková dňa 2. 5. 2018, úradne overil Okresný úrad Senec, 

katastrálny odbor, Ing. Tibor Oros dňa 15. 5. 2018 pod č. 867/2018. 

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

svojom rokovaní dňa 4. júna  2019 prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 29/2019 
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Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. 

Vladimírom Pákozdym z dôvodu osobitného zreteľa v prospech žiadateľa, za 

cenu stanovenú podľa znaleckého posudku (vypracovaného na náklady 

žiadateľa). 

 

Starosta obce navrhol odpredať požadovaný pozemok za cenu 87,- EUR/m2, t. j. 

za cenu za akú mu bol v roku 2014 odpredaný pozemok par. č. 363/29, o 

výmere14 m2. 

           

   

OZ schvaľuje: 

zámer odpredať z dôvodu osobitného zreteľa pozemok registra KN „C“ parc. č. 

363/31, výmera 5 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne 

územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, ktorý bol odčlenený od 

pozemku registra KN „C“, parc. č. 363/4, výmera 10 675 m2, druh pozemku 

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

pri Bratislave vedený na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave Ing. 

Vladimírovi Pákozdymu a Ivete Pákozdyovej, 29. augusta 357/33, 900 46 Most 

pri Bratislave.   

 

Geometrický plán č. 44/2018 vyhotovila spoločnosť GEOSET, s. r. o., Vojtecha 

Tvrdého 21, 010 01 Žilina, IČO 36 434 442 dňa 30. 4. 2018, autorizačne overila 

Ing. Milica Vašková dňa 2. 5. 2018, úradne overil Okresný úrad Senec, 

katastrálny odbor, Ing. Tibor Oros dňa 15. 5. 2018 pod č. 867/2018. 

  

Osobitný zreteľ spočíva v tom, že cez uvedený pozemok bude mať žiadateľ 

zriadený vstup do svojho dvora.  

 

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

 

K bodu č. 11 Národná diaľničná spoločnosť – Ponuka na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy 

            

Obci Most pri Bratislave bola doručená dňa 5. 4. 2019 ponuka na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy. 

 

Predmetom kúpnej zmluvy sú pozemky vedené na LV č. 611 vo vlastníctve obce 

Most pri Bratislave: 

 

1. Pozemok registra KN „C“, parc. č. 649/48, druh pozemku ostatná plocha, 

výmera 81 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave,  

2. Pozemok registra KN „C“, parc. č. 649/49, druh pozemku ostatná plocha, 

výmera 26 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave,  

3. Pozemok registra KN „C“, parc. č. 649/50, druh pozemku ostatná plocha, 

výmera 4 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave. 
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Kúpna cena za predmetné pozemky predstavuje sumu 6 072,81 €, ktorá bola 

navýšená koeficientom 1,2 násobku, t. j. konečná cena za 111 m2  je 7 287,37 € 

(cena za 1 m2 – 65,65 €). 

 

Účelom je majetkoprávne usporiadanie stavby D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka 

sever. 

 

Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom 

a Eurofondy na svojom rokovaní dňa 4. júna  2019 prijala nasledovné 

uznesenie: 

 
Uznesenie č. 28/2019 

Komisia odporúča OZ schváliť predložený návrh kúpnej zmluvy č. č. 30201/KZ-

01/2019/Most pri Bratislave/1175/3232 za účelom majetkovoprávneho  usporiadania 

stavby D4 Bratislava, Jarovce -  Ivanka Sever. 

 

OZ schvaľuje: 

Zámer odpredať pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská 

cesta 14, 841 04 Bratislava,  IČO 35 919 001 z dôvodu osobitného zreteľa. 

Osobitným zreteľom je majetkoprávne usporiadanie stavby D4 Bratislava, 

Jarovce – Ivanka sever.      

 

            Jedná sa o nasledovné pozemky: 

 

1. Pozemok registra KN „C“, parc. č. 649/48, druh pozemku ostatná plocha, 

výmera 81 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave,  

2. Pozemok registra KN „C“, parc. č. 649/49, druh pozemku ostatná plocha, 

výmera 26 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave,  

3. Pozemok registra KN „C“, parc. č. 649/50, druh pozemku ostatná plocha, 

výmera 4 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave. 

 

Kúpna cena za predmetné pozemky predstavuje sumu 6 072,81 €, ktorá je 

navýšená koeficientom 1,2 násobku, t. j. konečná cena za 111 m2  je 7 287,37 € 

(cena za1 m2 – 65,65 €). 

 

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

 

K bodu č. 12 OZ FK Slovan Most pri Bratislave – Žiadosť o prenájom športového 

areálu 

 

OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave, Športová 459/106, 900 46 Most pri 

Bratislave zaslalo obci Most pri Bratislave žiadosť o prenájom športového 

areálu. OZ chce naďalej pokračovať v športovej činnosti. 

 

Okrem pozemkov ktoré boli uvedené v pôvodnej zmluve pôjde aj o tieto 

pozemky: 

 



 9

 

- pozemok registra KN „C“, parc. č. 813/1, o výmere 1787 m2, druh pozemku – 

ostatné plochy , vedený na LV č. 818,  

- pozemok registra KN „C“, parc. č. 813/27, o výmere  364 m2, druh pozemku – 

orná pôda, vedený na LV č. 818, 

- pozemok registra KN „E“, parc. č. 814/2, o výmere 2634 m2, druh pozemku 

orná pôda, vedený na LV  č. 611  

 

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

na svojom rokovaní dňa 4. júna  2019 prijala nasledovné uznesenia: 

 
Uznesenie č. 26/2019 

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú žiadosť  FK Slovan Most pri Bratislave 

o prenájom športového areálu 

 

Uznesenie č. 27/2019 

Komisia odporúča OZ rokovať s FK Slovan Most pri Bratislave o podmienkach 

prenájmu športového areálu od 1.7.2019   

 

 

OZ schvaľuje: 
zámer prenajať  OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave, Športová 459/106, 900 

46 Most pri Bratislave, IČO 42 257 824   športový  areál z dôvodu osobitného 

zreteľa, ktorým je vykonávanie  športovej činnosti. 

 

Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti: 

 

1. Športová budova nachádzajúca sa  v areáli   športového ihriska v Moste pri 

Bratislave  č. súpisné 459,  postavená na pozemku registra KN „C“ parc. č.  

813/18 , ktorá je vedená v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu 

v Bratislave, Správa katastra Senec, Okres Senec, Obec Most pri Bratislave,  

kat. územie Most pri Bratislave a zapísaná   na LV č. 611, 

2. Detské ihrisko vybudované na pozemku registra KN „C“, parc. č. 813/8, 

druh pozemku ostatná plocha, výmera 1917 m2, katastrálne územie Most pri 

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

3. Pozemky: 

- pozemok registra KN „C“, parc. č. 813/1, o výmere 1787 m2, druh pozem- 

  ku  ostatné  plochy , vedený na LV č. 818,  

- pozemok registra KN „C“, parc. č. 813/27, o výmere  364 m2, druh pozem- 

  ku  orná pôda,   vedený na LV č. 818, 

- pozemok registra KN „E“, parc. č. 814/2, o výmere 2634 m2, druh pozemku  

  orná pôda, vedený na LV  č. 611,  

- pozemok registra KN „C,   parc. č. 807/54 o výmere 428 m2, druh pozemku       

  orná pôda, vedený na LV č. 611, 

- pozemok registra KN „C, parc. č. 813/8, o výmere 1 917 m2, druh pozemku      

  ostatné plochy, vedený na LV č. 611,   

- pozemok registra KN „C,  parc. č. 813/9 o výmere  1 539 m2, druh pozemku     

  ostatné plochy, vedený na LV č. 611,   

- pozemok registra KN „C, parc. č. 813/18 o výmere 236 m2, druh pozemku –    

  zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 611,  

- pozemok registra KN „C, parc. č. 813/19 o výmere 1 784 m2 m2, druh  

  pozemku  ostatné plochy,vedený na LV č. 611,   
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- pozemok registra KN „C, parc. č. 813/28, o výmere 376 m2, druh pozemku     

  ostatné plochy, vedený na LV č. 611,    

- pozemok registra KN „C, parc. č. 813/33 o výmere  332 m2, druh pozemku    

  orná pôda, vedený na LV č.   611. 

              

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 1 p. Viliam Čulman 

  

OZ odporúča: 

Komisii pre rozpočet pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom 

a Eurofondy rokovať o podmienkach nájomnej zmluvy s OZ FK Slovan Most 

pri Bratislave. 

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

 

K bodu č. 13 Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – Návrh na 

uzatvorenie nájomnej zmluvy 
 

13. 5. 2019 zaslalo Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave návrh 

nájomnej zmluvy na pozemky, resp. na časti pozemkov vo vlastníctve obce 

Most pri Bratislave, ktoré obhospodaruje.  

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

svojom rokovaní dňa 4. júna  2019 prijala nasledovné uznesenie: 

 
Uznesenie č. 30/2019 

Komisia neodporúča OZ schváliť predložený návrh nájomnej zmluvy 

poľnohospodárskych pozemkov pre žiadateľa Roľnícke družstvo podielnikov. 

Uznesenie č. 31/2019 

Komisia odporúča OZ opätovne prehodnotiť návrh nájomnej zmluvy po predložení 

katastrálnej mapy a geometrického plánu s presným zameraním parciel a výmery, ktoré 

majú byť predmetom nájomnej zmluvy žiadateľa.  

Za Roľnícke družstvo podielnikov vystúpila Ing. Lucia Vozárová, ktorá sa 

vyjadrila k uzneseniu č. 31/2019 Komisie pre rozpočet pre podnikanie, rozpočet, 

financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy. Vysvetlila, že geometrické 

zameranie pozemkov existuje a je možné si ho pozrieť na stránke 

www.podmemapy.sk. (geometrický plán je vypracovaný v elektronickej podobe) 

 

OZ schvaľuje: 

Zámer prenajať  Roľníckemu družstvu podielnikov, Bratislavská 535, 900 46 

Most pri Bratislave, IČO 00 190 586 pozemky z dôvodu osobitného zreteľa, 

ktorým je vykonávanie poľnohospodárskej činnosti na týchto pozemkoch. 

            

OZ hlasovalo: za 9 proti 0, zdržali sa 0 

           

OZ odporúča: 

Komisii pre rozpočet pre rozpočet pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie 

s majetkom a Eurofondy financie rokovať o podmienkach nájomnej zmluvy 

s Roľníckym družstvom podielnikov. 

 

OZ hlasovalo: za 9 proti 0, zdržali sa 0 

 

http://www.podmemapy.sk/
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K bodu č. 14 Anton Kubeš – Žiadosť o zaradenie pozemku do územného plánu 

obce 

 

Anton Kubeš, 900 41 Rovinka 293 požiadal dňa 22. 5. 2019 o zaradenie 

pozemku do územného plánu obce Most pri Bratislave. Jedná sa o pozemok 

registra KN „E“ parc. č. 56, druh pozemku ostatná plocha, výmera 9 074 m2, 

katastrálne územie Studené, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 2733. 

Žiada o zaradenie uvedeného pozemku do územného plánu s účelom využitia  na 

podnikanie.  

 

OZ berie na vedomie: 

Žiadosť Antona Kubeša, 900 41 Rovinka 293  o zaradenie pozemku registra KN 

„E“, parc. č. 56, druh pozemku ostatná plocha, výmera 9 074 m2, katastrálne 

územie Studené, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 2733.   

 

K bodu č. 15 VZN č. 1/2019 obce Most pri Bratislave o zákaze predaja, podávania 

a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach 

 

Účelom tohto VZN  je stanovenie pravidiel  a podmienok  zákazu predaja, 

podávania a požívania alkoholických nápojov  na verejne prístupných miestach 

na území obce Most pri Bratislave. 

 

OZ schvaľuje: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 1/2019 

o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 

prístupných miestach. 

 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0 zdržalo sa 0 

 

V čase 19:37 sa dostavila na rokovanie OZ poslankyňa Mgr. Michaela Šipošová 

 

K bodu č. 16 Návrh VZN č. 2/2019 obce Most pri Bratislave 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 

 

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. 

V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 je upravená výška 

príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni z nasledovných 

dôvodov:  

 

Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR  v znení neskorších predpisov poskytuje štát dotáciu 
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na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda na 

každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú 

školu. Dotácia sa poskytuje v sume 1,20 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole( platí od 01. 01. 

2019) alebo vyučovania v základnej škole (platí od 01. 09. 2019)a odobralo 

stravu.  

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 01. 09. 2019 

určilo tri finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov. Návrh nového VZN navrhuje zaradiť materskú školu aj 

základnú školu do 2. finančného pásma. 
 

Bežné stravovanie  Pôvodné finančné pásmo  Nové finančné pásmo 

Materská škola  

(stravník od 2 – 5 rokov ) 

1,27 1,45 

Materská škola – stravník 

predškolská výchova 

1,27 1,45 

Základná škola  

(stravník od 6 -11 rokov) 

1,09 

 
1,15 

Základná škola  

(stravník od 11 – 15 rokov) 

1,16 1,23 

Zamestnanci škôl a školských 

zariadení a iné fyzické osoby 

 

1,26 

 

1,33 

 

Mesačný príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady pre stravníkov od 2 -

15 rokov  navrhujeme upraviť mesačne paušálne 5,- € (pôvodne 0,20 € na jeden 

obed), pre zamestnancov škôl, školských zariadení  a iné fyzické osoby mesačne 

20,- € (pôvodne 1,- € na jeden obed). Návrh bol prerokovaný s vedením školy a 

vedúcou školskej jedálne. 

 

Informácia o jednotlivých príspevkoch v návrhu VZN č. 2/2019:  

Materská škola: príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ ostáva nezmenený 

Školský klub detí: príspevok za pobyt v ŠKD ostáva nezmenený 

 Školská jedáleň: z dôvodu legislatívnych zmien sa menia príspevky na 

stravovanie. 

 

OZ schvaľuje: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č.  2 /2019 

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 10, proti 0, zdržali sa 0 

 

K bodu č. 17 Návrh záverečného  účtu obce Most pri Bratislave za rok 2018 

 

Finančné hospodárenie obce Most pri Bratislave sa riadilo rozpočtom 

zostaveným v súlade s § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



 1

3

 

v znení neskorších predpisov, ktorý bol schválený uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 132/7/2017 zo dňa 14. 12. 2017.  

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka upravovaný rozpočtovými 

opatreniami č. 1/2018 zo dňa 22. 02. 2018 -  Uznesením č. 7/1/2018,  

rozpočtovým opatrením č. 2/2018 zo dňa 12. 04. 2018 -  Uznesením č. 

26/2/2018, rozpočtovým opatrením č. 3/2018 zo dňa 14. 06. 2018 -  Uznesením 

č. 53/3/2018, rozpočtovým opatrením č. 4/2018 zo dňa 16. 08. 2018 -  

Uznesením č. 75/4/2018, rozpočtovým opatrením č. 5/2018 zo dňa 12. 12. 2018 

-  Uznesením č. 191/8/2018.  

Obec vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach 

vykonaných v priebehu rozpočtového roka v súlade s § 14 cit. zákona. 

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie. 

 

OZ berie na vedomie: 

Návrh záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2018. 

 

K bodu č. 18 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave 

k záverečnému účtu obce Most pri Bratislave za rok 2018 

 

Návrh záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2018 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 2018 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 2018 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. 2019 . 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 2018 výrokom 

 

celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. 

            

OZ berie na vedomie: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k záverečnému účtu 

obce Most pri Bratislave za rok 2018. 
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K bodu č. 19 Návrh na schválenie záverečného  účtu obce Most pri Bratislave za 

rok 2018 

 
V zmysle bodu č. 17 a 18 prerokovaných obecným zastupiteľstvom obce Most pri 

Bratislave bol predložený návrh na schválenie záverečného účtu obce Most pri 

Bratislave za rok 2018 bez výhrad.  

 

OZ schvaľuje: 

Návrh záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2018 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. 

   

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

 

OZ schvaľuje: 

Použitie prebytku hospodárenia 26 210,- EUR na tvorbu rezervného fondu.  

   

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

 

K bodu č. 20 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019 

  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019           

            

Názov položky  Program 

Rozpočtová 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

Úprava 

rozpočtu 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení 

            

Bežné príjmy:           

Príjem z predaja zemného materiálu 

Zelená voda   223001 0,00 64 029,00 64 029,00 

Transfer zo ŠR   312000 

610 

000,00 25 000,00 635 000,00 

Dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor   313000 0,00 3 000,00 3 000,00 

Spolu príjmová časť       92 029,00   

            

            

Názov položky  Program 

Rozpočtová 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

Úprava 

rozpočtu 

Rozpočet po 

rozpočtovom 

opatrení 

Bežné výdavky:           

Základná škola – bežné výdavky  

8 : 

Vzdelávanie 630 

103 

400,00 31 800,00 135 200,00 

Dotácia cirkvi 10. Kultúra 640 0,00 10 000,00 10 000,00 

Bežné výdavky spolu:       41 800,00   

            

Kapitálové výdavky:           

Nákup defibrilátora 

4: Služby 

občanom 713 0,00 2 200,00 2 200,00 

PD – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 

5: 

Bezpečnosť 716 0,00 5 750,00 5 750,00 

Vybudovanie multifunkčného ihriska 9: Šport 717 60 000,00 22 000,00 82 000,00 

Rekonštrukcia spoločenskej sály KD 10. Kultúra 717 15 000,00 40 000,00 55 000,00 

Kapitálové výdavky spolu:       69 950,00   

            

Spolu výdavková časť       111 750,00   
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Príjmy celkom po rozpočtovom 

opatrení :          3 768 869,00 

            

Výdavky celkom po rozpočtovom 

opatrení:         3 723 340,00 

 

OZ schvaľuje: 

Návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 2/2019. 

 

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

 

K bodu č. 21 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri 

Bratislave za I. polrok 2019 

 

 Berie na vedomie: 

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

polrok 2019. 

 

K bodu č. 22 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most  pri 

Bratislave na II. polrok 2019 
 

V súlade s ustanovením § 18 f, odst. 1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 s týmto zameraním : 

- Kontrola dodržiavanie §117 zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za 1.polrok 2019.  

- Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020, 

2021, 2022 

- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

- 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. 

 

Kontrolnú činnosť bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

OZ schvaľuje: 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave na II. 

polrok 2019.  

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman 
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K bodu č. 23 Návrh riešenia nedostatočnej kapacity Základnej školy Most pri 

Bratislave 

    

Základná škola v obci Most pri Bratislave má v súčasnosti k dispozícii dve 

budovy, s počtom tried 16 – počet žiakov 352. 

V školskom roku 2019/2020 prijme škola do 1. ročníka  58 žiakov. Počet žiakov 

celkom by mal predstavovať 387 žiakov. 

V školskom roku 2020/2021 – predpokladaný počet na prijatie  do 1. ročníka  60 

žiakov. 

Riešením je prístavba  k novej budove základnej školy, ktorá je postavená na 

pozemku registra KN „C“, parc. č. 807/64, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie, výmera 324 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most 

pri Bratislave, vedený na LV č. 611. 

Prístavba by bola zrealizovaná na pozemku registra KN „C“, parc. č. 807/46, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3111 m2, katastrálne 

územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611. 

V prípade schválenia tohto riešenia je potrebné dať spracovať projekt v zmysle 

platných stavebných, hygienických a požiarnych predpisov. 

Taktiež bude potrebné vyriešiť otázku z čoho financovať rekonštrukciu budovy.  

 

OZ schvaľuje: 

Vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie 

na prístavbu novej budovy Základnej školy. 

 

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

 

K bodu č. 24 Návrh riešenia nedostatočnej kapacity Materskej školy Most pri 

Bratislave 

 

Materská škola v obci Most pri Bratislave v súčasnosti pôsobí v troch budovách, 

v ktorých je 6 tried s kapacitou 120 detí.  

 

Riaditeľka materskej školy prijala na školský rok 2019/2020 136 žiadostí 

o prijatie dieťaťa do materskej školy.  

Zo 136 žiadostí: 

- 7 detí nemá v obci trvalý pobyt,  

- 28 detí je narodených po 31. 8. 2016 – t. j. nespĺňa kritérium – vek dieťaťa,  

- 100 detí splnilo všetky kritériá na prijatie.  

 

K 1. 9. 2019 odchádza do ZŠ 41 detí, t. j. na školský rok 2019/2020 je možné 

prijať len 41 detí. 

 

Riešením je rekonštrukcia budovy na ul. Bratislavskej 97/96, 900 46 Most pri 

Bratislave, ktorá sa nachádza na pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  výmera 972 m2, katastrálne územie Most 

pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611. 

V súčasnosti sú v budove umiestnené prevádzky spoločností   Tuli.sk s. r. o., 

EIB s. r. o., DETTO s. r. o.  
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V prípade schválenia tohto riešenia je potrebné dať spracovať projekt v zmysle 

platných stavebných, hygienických a požiarnych predpisov. 

Taktiež bude potrebné vyriešiť otázku z čoho financovať rekonštrukciu budovy.  

 

OZ schvaľuje: 

                       Osloviť projektanta, aby na základe pôvodných projektov budovy starej základ- 

                       nej  školy  a  obhliadkou  určil  kapacitu  materskej  školy a vyčíslil náklady na   

                      rekonštrukciu.  

 

OZ hlasovalo: za 10, proti 0 zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 25 Návrh na odsúhlasenie spolufinancovania projektu „Vybudovanie 

dvoch bezpečných prechodov pre chodcov v obci Most pri Bratislave“ 

 

             V zmysle Výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie  

             žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra  

             Slovenskej republiky -  Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej  

             premávky podľa § 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií  

             v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších  

             predpisov obec Most pri Bratislave požiadala o dotáciu na osvetlenie dvoch   

             prechodov pre chodcov. Jeden na ul. Nálepkovej, druhý na ul. Tomášovskej –  

             oba súvisia s vybudovaním cyklotrasy medzi Studeným a Mostom pri  

             Bratislave.  Maximálna výška dotácie ktorú môže obec získať je 24 000,- €.   

Cenová ponuka na nasvietenie 2 ks – 47 973,34 €. 

 

Jedným z dokladov ktorý je potrebné doložiť k projektu je aj schválenie 

uznesenia v nasledovnom znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania vo výške 

najmenej 5% z celkových výdavkov predloženého projektu na  Podporu činností 

súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky z vlastných prostriedkov obce , t. 

j. sumu vo výške najmenej 1 264,- €. Vzhľadom na celkové oprávnené výdavky 

a max. výšku dotácie, obec schvaľuje spolufinancovanie z vlastných 

prostriedkov mimo povinného 5% spolufinancovania vo výške najmenej 23 

980,- €. 

 

OZ schvaľuje: 

zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov 

predloženého projektu na  Podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej 

premávky z vlastných prostriedkov obce , t. j. sumu vo výške najmenej 1 264,- €. 

Vzhľadom na celkové oprávnené výdavky a max. výšku dotácie, obec schvaľuje 

spolufinancovanie z vlastných prostriedkov mimo povinného 5% 

spolufinancovania vo výške najmenej 23 980,- €. 

 

OZ hlasovalo: za 10, proti 0 zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 26 Rôzne    

         

Starosta obce: 

Predložil návrh na podanie žiadosti na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. 
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V zmysle Výzvy číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky - Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie 

budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 

1. až 3. zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

obec Most pri Bratislave žiada o dotáciu na „Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 

v obci Most pri Bratislave“.  Maximálna výška dotácie ktorú môže obec získať 

je 30 000,- Eur.   

Náklady na uvedený projekt predstavujú hodnotu 38 000,- EUR. 

 

Jedným z dokladov ktorý je potrebné doložiť k projektu je aj schválenie 

uznesenia v nasledovnom znení: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie spolufinancovania vo výške 

najmenej 5% z celkových výdavkov predloženého projektu Podpora zvýšenia 

ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

stavieb, nadobudnutie budov na účel  hasičských staníc a hasičských zbrojníc 

podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republikyz vlastných prostriedkov 

obce , t. j. sumu vo výške najmenej 1 579,- EUR. Vzhľadom na celkové 

oprávnené výdavky a max. výšku dotácie, obec schvaľuje spolufinancovanie z 

vlastných prostriedkov mimo povinného 5% spolufinancovania vo výške 

najmenej 8 000,- EUR. 

  

OZ schvaľuje: 

zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov 

predloženého projektu Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom 

výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel  

hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 3. zákona  

č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky z vlastných prostriedkov obce , t. j. sumu vo výške 

najmenej 1 579,- EUR. Vzhľadom na celkové oprávnené výdavky a max. výšku 

dotácie, obec schvaľuje spolufinancovanie z vlastných prostriedkov mimo 

povinného 5% spolufinancovania vo výške najmenej 8 000,- EUR. 

 

OZ hlasovalo: za 10, proti 0 zdržalo sa 0 

 

 

Mgr. Katarína Rentková  

informovala o zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcií, ktorá vyhodnotila podanie majetkových priznaní vedúcich 

pracovníkov. 

 

OZ berie na vedomie 

informáciu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

o vyhodnotení podania majetkových priznaní vedúcich zamestnancov. 
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Viliam Čulman 

Dostalo sa mu do uší že sa uskutočnilo stretnutie s D4R7 a čo sa tam riešilo. 

Starosta obce podal vysvetlenie, že sa nejednalo o stretnutie s D4R7 ale 

o stretnutie starostov k nelegálnej ťažbe štrku a na uvedené stretnutie starosta 

obce Most pri Bratislave nebol prizvaný tak nevie podať vysvetlenie. 

Opýtal sa, že riaditeľka škôlky začala oslovovať rodičov, aby si deti nechali 

v mesiaci júl doma, lebo bude prebiehať rekonštrukcia starej škôlky. 

Starosta obce podal vysvetlenie, že rozsah rekonštrukcie nie je dôvodom aby 

bola obmedzená prevádzka materskej školy a bude na uvedenú tému rokovať 

s riaditeľkou materskej školy. 

V akom je stave VO na cyklochodník  Studené – Most pri Bratislave.  

Starosta obce oboznámil poslancov s aktuálnym stavom projektu cyklochodníka 

z Mostu pri Bratislave do Studeného. Jednotlivým uchádzačom boli zaslané listy 

o úspešnosti, resp. neúspešnosti v procese verejného obstarávania. 

V prípade že sa nik neodvolá,  budú materiály  zaslané na druhú ex ante kontrolu 

na BSK. Zmluva s víťazným uchádzačom by mala byť  podpísaná a aj stavať by 

sa malo začať  tento rok. 

Koľko obec dostáva podielové dane na jedného obyvateľa od štátu 

Starosta obce zašle uvedenú informáciu pánovi Čulmanovi.  

Koľko je v obci psov? 

Podľa zaplatenej dane je v obci cca 600 psov. Budúci týždeň sa budú vydávať 2 

balíky vreciek (500 ks) na psie exkrementy obyvateľom, ktorí o to požiadajú. 

V akom stave je zberný dvor? 

Žiadosť o NFP na zberný dvor v obci Most pri Bratislave bola zaslaná na 

Ministerstvo životného prostredia SR. Zatiaľ nie sú informácie o schválení,  

resp. neschválení dotácie.  

 

 

Starosta obce informoval  

- O príprave VZN o  kľude počas nedieľ a sviatkov,  

- O stave cyklotrasy Vrakuňa – Most pri Bratislave – Zálesie. 

- Cintorín Studené – jeden  z oplotených pozemkov v rámci cintorína bude potrebné 

   pravdepodobne odkúpiť, alebo zameniť so súkromnými vlastníkmi. 

- O stretnutí so spoločnosťou, ktorá by na účet obce uskutočnila výberové konanie    

   poradenský servis a odporučila najvhodnejšieho dodávateľa komodít – zemný  

   plyn a elektrická energia.  

 

K bodu č. 27 Diskusia   

 

Obyvateľ sídliska ul. M. R. Štefánika, pán Uriga 

- Požiadal o úpravu časti pozemku na ktorej má byť vybudovaná cyklotrasa 

Most pri Bratislave - Studené – (vyzbierať kamene) – obec zabezpečí 

vyzbieranie kameňov.  

- Aby obec Most pri Bratislave  vykonala kontrolu nelegálnej ťažby štrku na 

začiatku obce, pretože je v oblasti páchaný trestný čin.  
- Informoval sa na vlastníka trčiacich chráničiek optiky a stav územného 

rozhodnutia po rekonštrukcii chodníkov na ul. Bratislavskej a ul.  

Nálepkovej – starosta obce nemá informácie o stave územného konania, 

pretože konanie je vedené na stavebnom úrade Bernolákovo.  
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K bodu č. 28 Záver 

 

        Ing. František Mastný 

                             starosta obce 

 

 

  Overovatelia zápisnice:  Mgr. Katarína Rentková, PhD. 

                                            Ing. Peter Kovačik 

 

  

 

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 


