
Zápisnica
z riadneho zasadnutia OZ v Moste pri Bratislave č. 3/2021 

konaného dňa 22. apríla 2021

Prítomní:   Milan Kohút,  Ing.  Peter  Kovačik,  BSBA Marek Luciak,  Jozef  Máté,
Radoslav Ragan,  Ing. Marek  Rendek, Mgr. Katarína Rentková, PhD.,
Mgr. Michaela Šipošová, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Ing. Peter Zuberec

Ospravedlnení: Viliam Čulman

Program:   viď. Pozvánka a doplnenie počas rokovania OZ

K bodu č. 1   Otvorenie 

Zasadanie  otvoril  a viedol  zástupca  starostu  obce,  Ing.  Marek  Rendek,  ktorý
ospravedlnil  starostu  obce  z dôvodu čerpania  dovolenky.  Na úvod prítomných
poslancov, ako aj hostí, privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 1 poslanec
sa vopred z rokovania OZ ospravedlnil. 

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľku určil zástupca starostu obce: Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. 

OZ berie na vedomie určenie zapisovateľky, Mgr. Kataríny Rentkovej, PhD.   

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice zástupca starostu obce navrhol: p. Ing. Petra Kovačika
         p. Milana Kohúta

OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  p. Milan Kohúta Ing. Peter Kováčik

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

K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie zástupca starostu obce navrhol: BSBA Marek Luciak
     Ing. Peter Zuberec

OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. BSBA Marek Luciak a Ing. Peter Zuberec.

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



Zástupca starostu obce skonštatoval, že je prítomných 10 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 10, proti 0, zdržalo sa 0
                                                                     

Zástupca  starostu vyzval  prítomných poslancov a poslankyne OZ na doplnenie
rokovania programu. BSBA Marek Luciak požiadal o zaradenia bodu – Návrh na
cenu  starostu  obce  pre  p.  Tanczerovú.  Avšak  predmetný  bod,  keďže  nebol
poslancom doručený vopred v požadovanej forme, rozhodol sa zaradiť do bodu
Rôzne.  

                                  
K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 15. apríla 2021

Zástupca starostu oboznámil členov OZ so správou z rokovania z obecnej rady zo
dňa  15.  apríla  2021  a  informoval  ich,  že  body  z rokovania  obecnej  rady  sú
zaradené do rokovania OZ. V súvislosti s bodom – „Mária Mezzeiová - Žiadosť
o sociálnu výpomoc“ informoval poslancov, že k predmetnej žiadosti ešte chýba
rozpočet, požadovaná suma, právoplatné rozhodnutie, tzn. že predmetným bodom
sa  bude,  po  doplnení,  zaoberať  Komisia  pre  podnikanie,  rozpočet,  financie,
nakladanie s majetkom a Eurofondy, ale aj Obecná rada.

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik. 

OZ berie na vedomie: 
správu z rokovania obecnej rady zo dňa 15. apríla 2021.

K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 18. marca 2021

Zástupca starostu oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní
OZ dňa 18. marca 2021.

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik. 

 OZ berie na vedomie:
 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 18. marca 2021

K bodu č. 8 Monika Juríková – Predĺženie nájomnej zmluvy

Monika Juríková, M.R. Štefánika 702/5, 900 46 Most pri Bratislave,  lČO 43 918 611
požiadala  dňa  24.02.2021  o predlženie  nájomnej  zmluvy  nebytových  priestorov  v
budove Zdravotného  strediska  v obci  Most  pri  Bratislave,  Bratislavská  6  za  účelom
vykonávania  podnikateľskej  činnosti  -  kozmetické  služby.  Žiadateľka  užíva  nebytové
priestory od 22. 6. 2011.



Medzi  obcou  Most  pri  Bratislave  a žiadateľom  bola  uzatvorená  zmluva  o nájme
nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska o výmere 33
m2 v stavbe -  súpisné  číslo  6,  postavenej  na  parcele  registra  KN „C“,  parcela  459/1
o výmere 1866 m2, ktorá nehnuteľnosť je vedená v katastri nehnuteľnosti, okres Senec,
obec Most pri Bratislave, katastrálne územie Most pri Bratislave zapísaná na LV č. 611.
Nájomná  zmluva  bola  uzatvorená  na  dobu  určitú  a to  dobu  5  rokov  (dňa  22.6.2011,
následne  bola  zmluva  predĺžená  od  1.7.2016  do  30.6.2021),  cena  nájmu  18
EUR/m2/ročne.  Celková  ročná  výška  nájmu  predstavovala  594  EUR  +  podiel  na
energiách.  Zmluvné  strany  sa  zároveň  dohodli,  že  prenajímateľ  je  oprávnený  zvýšiť
každoročne  nájomné  o výšku  inflácie  vyhlásenú  štatistickým  úradom  SR  za
predchádzajúce obdobie. 
Obec má za cieľ podporovať podnikanie ZŤP podnikateľov v obci. 

Bod  bol  prerokovaný  na  Komisii  pre  podnikanie,  rozpočet,  financie,  nakladanie  s
majetkom a Eurofondy, rovnako aj na Obecnej rade. 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik. 

OZ schvaľuje:
Zámer prenajať nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska o
výmere 33 m2 v stavbe - súpisné číslo 6, postavenej na parcele registra KN „C“, parcela
459/1 o výmere 1 866 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie
Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave zapísaná na LV č. 611, Monike Juríkovej z
dôvodu  osobitného  zreteľa,  ktorým  je  dlhodobé  poskytovanie  služieb  obyvateľom  a
podpora podnikania ZŤP podnikateľov.

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

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

Ľuba Feketeová – LF TRAVEL, 90042 Miloslavov, Alžbetin Dvor 381, IČO 47968371
požiadala dňa 3. 3. 2021 o zníženie nájomného za obdobie I. štvrťroka  2021 o 50 %.

Dôvod zníženia: 
- od 16. 3. 2020  bola agentúra zatvorená z dôvodu pandémie a následne zaznamenali
pokles tržieb o 100 %,
- predpokladaný predaj zájazdov sa posúva na obdobie jún/júl 2021.

Komisia  pre  podnikanie,  rozpočet,  financie,  nakladanie  s majetkom  a  Eurofondy na
svojom rokovaní schválila nasledovné uznesenie:

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť p. Ľubou Feketeovou LF Travel o
zníženie nájomného o 50% za obdobie 1. štvrťrok roku 2021.

OR rovnako súhlasila so znížením nájomného o 50% za odbobie I. štvrťroku 2021. 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik. 



OZ schvaľuje:
Žiadosť Ľuby Feketeovej – LF TRAVEL, 90042 Miloslavov, Alžbetin Dvor 381, IČO
47 968 371  o zníženie nájomného za obdobie I. štvrťroka  2021 o 50 %.

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

K bodu č. 10 Orange Slovensko, a. s. – Návrh na prenájom časti strešnej plochy

Obec Most  pri  Bratislave  uzatvorila  dňa 26.3.2001 zmluvu o nájme so spoločnosťou
Orange Slovensko, a.s., (pôvodne Globtel, a.s.),  IČO 35697270, Metodova 8, 821 08
Bratislava.  Predmetom nájmu je  časť  budovy obecného  úradu (časť  strešnej  plochy),
nachádzajúca sa na Bratislavskej ul. 96 v Moste pri Bratislave, parcela registra KN „C“,
parcela č. 7/2, o výmere 947m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, okres Senec, zapísané na LV č. 611
za účelom umiestnenia zariadení, systémov antén a káblových trás pre riadne fungovanie
mobilnej siete. Na streche budovy umiestnili zariadenie systém antén a káblových trás pre
riadne fungovanie siete mobilných telefónov GSM 900 a 1800.
Zmluva  bola  uzatvorená  na  dobu  určitú  (10  rokov)  s  automatickým  predlžovaním  o
ďalších  10  rokov,  ak  niektorá  zo  zmluvných  strán  písomne  neoznámi  svoj  úmysel
ukončiť zmluvu, minimálne 6 mesiacov pred uplynutím doby nájmu. Výška nájomného
predstavovala 2.185,84 EUR/rok.

Dňa 27.02.2020 bolo spoločnosti Orange Slovensko, a.s. zaslané oznámenie na základe
rozhodnutia OZ z 13.2.2020 o ukončení zmluvy o nájme. 
Spoločnosti  Orange  Slovensko,  a.s.  ako  podniku  verejných  elektronických
komunikačných sietí (VEKS) vyplývajú oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam v zmysle
§ 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v zmysle neskorších
predpisov, ktoré sú v zmysle § 66 ods. 2 cit. zákona vecným bremenom viaznúcim na
predmetnej  nehnuteľnosti.  Uvedené  oprávnenia  vyplývajú  aj  z  predchádzajúceho
právneho predpisu, zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Na základe uvedeného, spoločnosť Orange Slovensko, a.s. disponuje titulom, ktorý ju
oprávňuje prevádzkovať základňovú stanicu ako súčasť VEKS aj po skončení nájmu a
preto požiadala o obnovenie zmluvnej spolupráce. 

Komisia  pre  podnikanie,  rozpočet,  financie,  nakladanie  s  majetkom  a  Eurofondy  na
rokovaní dňa 13. apríla  2021 prijala nasledovné uznesenie:

Komisia odporúča OZ obnoviť zmluvnú spoluprácu novou zmluvou o nájme na 1 rok s
možnosťou predlženie zmluvy, s 1 - mesačnou výpovednou lehotou, výška nájmu bez
zmeny + navýšenie ceny nájmu o infláciu/každoročne. V prípade rekonštrukcie, opravy
nehnuteľnosti poprípade nadstavby, obec Most pri Bratislave zašle informáciu/projektovú
dokumentáciu spol. Orange Slovensko, a.s. v zmysle povinnosti vyplývajúce zo zákona
(bez možnosti vyjadrenia sa k projektu).

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270
navrhla nasledovné riešenie nájmu:
1. Možeme pokračovať v existujúcej zmluve o nájme. Vy ste ju vypovedali, my sme sa

neodsťahovali a tak predmet nájmu naďalej užívame a Obec  si može fakturovať  a
my  budeme  platiť.  Takto  sa  pôvodná   zmluva  vždy  o  rok  predĺži  s  pôvodným
nájmom. 



2. Novú Zmluvu o nájme
3. Dohodu  o  primeranom  znášaní  nákladov  na  zachovanie  a  opravy  nehnuteľností

zaťažených  zákonným  vecným  bremenom  a  o  podmienkach  využívania  práv  k
nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu 

            Výška nájmu v dohode alebo zmluve: 3500€ + pravidelná inflácia. 
Vyplácanie nájmu: Mesačne vopred, Polročne vopred, Ročne vopred, Prípadne je možné
po dohode aj viac ročné nájomné vopred napr 14 000 € vopred na 4 roky (2021, 2022,
2023, 2024), avšak toto obdobie by bolo bez inflácie.
            Obdobie: doba neurčitá.

V  prípade  nadstavby,  tá  by  bola  riešená  samostatnou  zmluvou,  pričom  navrhujú
mimoriadne nájomné v prípade nadstavby jednorazovo 3 500 € naviac ako príspevok  na
zachovanie a opravu nehnuteľnosti, samozrejme rátaju s tým, že od začiatku plánovanej
nadstavby by sa vyjadrili k projektu, následne by poskytovali plnú súčinnosť na vlastné
náklady, ako aj všetky práce, ktoré su naviac spojené  s tým, že je na streche technológia
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. by boli na ich náklady. 

OR  sa  zaoberala  predmetným  bodom  a v prijatom  uznesení  odporúča  OZ  schváliť
prenájom časti strechy, a to prostredníctvom novej zmluva, na 1 rok, cena prenájmu –
3500 Eur, pričom platba nájomného by bola polročne vopred.

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik. 

            OZ schvaľuje:
Uzatvorenie  zmluvy so spoločnosťou Orange Slovensko, a.  s.  ,  Metodova 8,  821 08,
Bratislava, IČO 35 697 270 za nasledovných podmienok: 
Zmluva by bola na 1 rok, výška nájmu v dohode alebo zmluve: 3500 €/rok + pravidelná
inflácia – polročne.

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 1 (Ing. Peter Zuberec)

K bodu č. 11 FS Stone, s. r. o. – Žiadosť o povolenie prejazdu
FS Stone, s.r.o. , Lozorno 941, 900 455 Lozorno, IČO 52 439 259– žiadosť o povolenie
prejazdu

Spoločnosť  FS Stone, s.r.o. , IČO: 52439259, Lozorno 941, 900 55 Lozorno, v zastúpení
JUDr. Máriom Šteffekom požiadala dňa 24.2.2021 o povolenie prejazdu cez pozemky
zapísané na LV 818, vedeného Okresným úradom Senec - katastrálnym odborom, obec
Most pri Bratislave,  pre katastrálne územie Most pri Bratislave a to pozemky registra
„E“:

        Parcelné číslo 2120 o výmere 949 m2 - trvalý trávny porast
        Parcelné číslo 2302 o výmere 151.973 m2- orná pôda
        Parcelné číslo 2305 o výmere 125.193 m2- vodná plocha

Žiadateľ uzatvoril so spoločnosťou ATRAM SK, s.r.o. , IČO: 35 748 362, Nerudova 8 ,
821 04 Bratislava nájomnú zmluvu na pozemky vo vlastníctve spol. ATRAM SK, s.r.o.,
za  účelom  zavážania  jamy,  ktorá  vznikla  v  dôsledku  ťažby  štrku.  Žiadateľ  žiada  o
povolenie prejazdu na dobu neurčitú, najneskôr do zavezenia jamy nachádzajúcej sa na
pozemkoch zapísaných na LV 1288 vedeného Okresným úradom Senec - katastrálnym



odborom,  obec  Most  pri  Bratislave,  pre  katastrálne  územie  Most  pri  Bratislave  a  to
pozemky registra „C“ :

        Parcelné číslo 2409/1 o výmere 46.765 m2 - orná pôda
        Parcelné číslo 2409/18 o výmere 14.223 m2 - orná pôda
        Parcelné číslo 2409/19 o výmere 46.952 m2 - orná pôda
        Parcelné číslo 2409/20 o výmere 49.522 m2 - orná pôda

Komisia  pre  podnikanie,  rozpočet,  financie,  nakladanie  s  majetkom  a  Eurofondy  na
rokovaní dňa 13. apríla 2021 prijala nasledovné uznesenie:

Komisia neodporúča OZ schváliť žiadosť  spol. FS Stone, s.r.o. o povolenie prejazdu .

Uvedená komunikácia nie je stavaná na zaťaženie nákladnými vozidlami a inou ťažkou
technikou,  čím  môže  dôjsť  následne  k  poškodeniu  komunikácie.  Zároveň  sa  zvýši
hlučnosť, prašnosť, prípadné znečistenie verejných priestranstiev a komunikácií v obci.

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojil:
 p. Šteffek – konateľ spoločnosti  FS stone – ktorý OZ informoval,  že vlastník

pozemku má, podľa požiadaviek  Ministerstva životného prostredia  SR, uviesť
pozemok do pôvodného stavu, čiže predmetný pozemok majú zaviesť. 

 Ing.  Marek Rendek – zástupcovia obce nesúhlasia so závozom z objektívnych
dôvodov, aj v kontexte toho, že ide o pôvodne nelegálne vyťaženú jamu. Ľudia sa
tiež obávajú, že by došlo k vzniku ďalšej skládky. Rovnako predmetná cesta nie
je  vhodná  na  prejazd  vozidiel.  V žiadosti  je  deklarovaných  približne  10  aút
denne, čo ale neznamená, že tých aút musí byť skutočne len 10 denne. 

 p. Šteffek – zavážať musia „nie nebezpečným odpado“, čiže by sa tam zavážala
sutina a navrch by šla zemina. 

 Radoslav Ragan – dopytoval sa na cestu/prejazd cez Ivanku pri Dunaji. 
 p.Šteffek – odvolával sa na žiadosť, ktorá je smerovaná na prejazd cez predmetné

pozemky v okolí jazera Zelená voda.
 Mgr.  Katarína  Rentková  –  konštatovala,  že  OZ nemôže  riešiť  len  predmetné

pozemky,  ale  musí  sa  zaoberať  aj  otázkou  ako  sa  chcú  k daným pozemkom
dostať,  tzn.  musí  riešiť  aj  otázku  prejazdu  cez  obec.  Ulica  Záhradná  nie  je
prispôsobená na to, aby sa realizoval prejazd cez tút ulicu, ale ani ulice Veterná.
Rovnako sa domnieva,  že ani most cez Malý Dunaj nie je v takom stave, aby
zvládol  taký nápor nákladných áut.  Predmetný prejazd počíta  s prejazdom cez
pozemky v blízkosti rekreačnej oblasti, pri jazere zelená voda, čo by obyvateľom
tam spôsobilo rovnako zvýšenú hlučnosť a prašnosť. 

 Ing.  Peter  Zuberec  –  pred  3  rokmi  OZ riešilo  otázku,  aby  pri  výstavbe  D4
nechodili nákladné autá cez obec, preto sa chceme vyhnúť nadmernému prejazdu
opätovne. 

 Ing. MarekRendek – dopytoval sa na cestu/prejazd cez Vrakuňu. 

            OZ neschvaľuje:
Žiadosť Spoločnosti  FS Stone, s.r.o. , IČO: 52439259, Lozorno 941, 900 55 Lozorno, v
zastúpení  JUDr.  Máriom Šteffekom  o  povolenie  prejazdu cez  pozemky registra  KN
„E“vo vlastníctve obce Most pri Bratislave, vedené na LV č,  818, katastrálne územie
Most pri  Bratislave, obec Most pri Bratislave:



        Parcelné číslo 2120 o výmere 949 m2 - trvalý trávnatý porast
        Parcelné číslo 2302 o výmere 151 973 m2- orná pôda
        Parcelné číslo 2305 o výmere 125 193 m2- vodná plocha

OZ hlasovalo: za 0, proti 9, zdržalo sa 1 (Ing. Peter Kováčik)

K bodu č. 12 Ing. Peter Ondika – Žiadosť o zmenu, doplnok územného plánu obce Most
pri Bratislave

Obec obdržala  žiadosť od Ing.  Petra  Ondiku o zmenu,  doplnok ÚPN obce  Most pri
Bratislave pre pozemky registra KN „E“, parc. čísla 2092, 2093, 2094/1, k. ú. Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedené na LV č. 932. Ide o pozemky smerom od
Mostu  pri  Bratislave  smerom na  Zelenú  vodu,  pred  mostom po pravej  strane  ako je
ťažbou  vyťažené  jazero  (ešte  pred  mostom cez  Malý  Dunaj).  Zmena  preklasifikácie
predmetných  pozemkov  bola  realizované  Zmenami  a doplnkami  z roku  2006,  aj  keď
aktuálne nie je možné doložiť kto požiadal  o zmenu preklasifikácie  pozemkov.  Podľa
vyjadrenia  ťažobnej  spoločnosti,  na  predmetných  parcelách  ťažba  prebiehať  nebude,
i keď  z mnohých  pozemkov  bola  odstránená  ornica.  Vlastníci  pozemkov  dostali
vyrozumenie od starostu obce, kde im bolo deklarovené, že na predmetných pozemkov je
priestor  určený  vymedzením  na  ťažbu  a nie  na  podnikanie,  ktoré  by  tam  oni  chceli
realizovať:

Zasielame  Vám  informáciu  k  Vašej  žiadosti  o  určenie  podmienok  realizácie  Vašich
zámerov (Projekt č. 1 Ekologické hospodárenie na pôde, Projekt č. 2 Rekreačný areál) na
pozemkoch reg. E parc. č. 2092, 2093, 2094/1:
V zmysle platného ÚPN obce Most pri Bratislave v znení neskorších zmien a doplnkov
(ZaD  č.  02/2007)  sú  predmetné  pozemky  určené  pre  funkčné  využitie  „Územie
dobývacieho priestoru – ťažba štrku“ – regulatívy funkčného využitia  a priestorového
usporiadania  Vám posielame  v  prílohe.  V  zmysle  záväznej  regulácie  je  toto  územie
určené pre špecifické účely (výrobná prevádzka povrchovej ťažby štrkopieskov, ktorých
využitie priamo upravujú osobitné predpisy) bez možnosti zástavby.
Vaše zámery - Projekt č. 1 Ekologické hospodárenie na pôde, Projekt č. 2 Rekreačný
areál  –  v  zmysle  vyššie  uvedeného nekorešpondujú  so  záväznou  reguláciou  platného
ÚPN obce Most pri Bratislave. 
ÚPN obce neohrozuje Vaše vlastnícke práva k predmetným nehnuteľnostiam, v zmysle
právneho  systému SR je  územné  plánovanie  originálnou  kompetenciou  miest  a  obcí.
ÚPN obce vlastníkom neprikazuje realizovať funkciu, na ktorú sú v ÚPN určené, len im
poskytuje  možnosti  budúceho  využitia  (ÚPN  obce  je  v  jednotlivých  jeho  etapách  v
zmysle  príslušných  zákonov  prerokovaný  aj  s  verejnosťou  a  teda  aj  vlastník
nehnuteľnosti dostáva priestor na vyjadrenie svojich prípadných námietok). 
V prípade Vášho pokračujúceho záujmu o realizáciu Vašich projektov je preto potrebné
požiadať obec Most pri Bratislave o zmeny a doplnky ÚPN obce.

Vlastnícke  práva  obmedzené  nie  sú,  keďže  pravdepodobne  bez  súhlasu  majiteľov
pozemkov nebolo možné zmeniť funkčné využitie pozemku na iný predmet. Aktuálne,
obec nemôže robiť zmeny a doplnky ÚPN obce, iba otvoriť nový územný plán. 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojil:
 Ing. Peter Kováčik – dopytoval sa na zámer vlastníkov pozemkov v predmetnej

oblasti.



 Ing. Marek Rendek – v danej oblasti by chceli realizovaž rekreačný areál alebo
agroturistiku, lenže predmetné pozemky sú určené na ťažbu. 

 Radoslav  Ragan  –  informoval  OZ,  že  podľa  jemu  dostupných  informácií,  na
vedľajších pozemkoch je plánovaná ťažba. 

OZ berie na vedomie:
Žiadosť  Ing.  Petra  Ondiku  o  zmenu,  doplnok  ÚPN  obce   Most  pri  Bratislave  pre
pozemky registra KN „E“, parc. čísla 2092, 2093, 2094/1, k. ú. Most pri Bratislave, obec
Most pri Bratislave, vedené na LV č. 932.

K bodu č. 13 Ing. Jana Čuchtová -  Žiadosť o súhlas s výstavbou infraštruktúry
Ing.  Jana  Čuchtová,  Púpavova  1543/8,  900  41  Rovinka  na  základe  poverenia  na
zastupovanie vo veci vybavenia  stavebného povolenia spol. ToGaBau, s.r.o., IČO: 50
251 333, Ulica Adama Štekára 8163/62, Trnava,  konateľ Tomáš Galba požiadala  dňa
01.04.2021  o  súhlas  s  výstavbou  technickej  infraštruktúry  pre  stavbu  „Občianska
vybavenosť a IBV pri Tureckom vrchu kanalizácia“  k umiesteniu prečerpávacej stanice
kanalizácie  na  obecný  pozemok   registra  KN  „C“,  parc.  č.   462/39,  druh  pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3138m2, kastastrálne územie Most pri Bratislave,
obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 818. Na časti uvedeného  pozemku investori
vrátane  Tomáša  Galbu  na  svoje  náklady  postavili  prístupovú  komunikáciu  do  danej
oblasti  napojenú  na  cestu  II/572  vo  vlastníctve  VUC  Bratislava,  chodník,  verejné
osvetlenie.

Komisia  pre  podnikanie,  rozpočet,  financie,  nakladanie  s  majetkom  a  Eurofondy  na
rokovaní dňa 13. apríla  2021 prijala 2 nasledovné uznesenia:
Komisia neodporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť o súhlas s výstavbou infraštruktúry
(prečerpávacia stanica kanalizácie) p. Ing. Janou Čuchtovou na pozemku vo vlastníctve
obce Most pri Bratislave.

Komisia  odporúča  umiestniť  prečerpávaciu  stanicu  kanalizácie  na  pozemok  vo
vlastníctve žiadateľa, resp. developera.

Následným zisťovaním sa zistilo, že spoločnosť nemá vo vlastníctve pozemky na ktorých
by vybudovala prečerpávaciu stanicu a elektrickú prípojku k nej. Z prečerpávacej stanice
bude odpadová voda prečerpávaná do kanalizácie vybudovanej na ul. Bratislavskej, preto
OR vo svojom uznesení odporučila OZ schváliť predmetnú žiadosť. 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojil:
 Radoslav  Ragan  –  informoval  OZ,  že  v danej  lokalite  nie  je  iná  možnosť  na

vybudovanie prečerpávacej  stanice kanalizácie.  Predmetný pozemok sa bral  do
úvahu  už  dávnejšie  ako  priestor  na  vybudovanie  prečerpávacej  stanice
kanalizácie. 

OZ schvaľuje:
            Žiadosť Ing. Jany Čuchtovej, Púpavova 1543/8, 900 41 Rovinka zastupujúcej spoločnosť
            ToGaBau, s.r.o., IČO: 50 251 333, Ulica Adama Štekára 8163/62, Trnava, konateľ 
            Tomáš Galba o súhlas s výstavbou technickej infraštruktúry pre stavbu „Občianska 
            vybavenosť a IBV pri Tureckom vrchu kanalizácia“  k umiesteniu prečerpávacej stanice  
            kanalizácie na obecný pozemok  registra KN „C“, parc. č.  462/39, druh pozemku 
            zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3 138m2, kastastrálne územie Most pri Bratislave, 



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

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržali sa 3 (Milan Kohút, BSBA Marek Luciak, Jozef
Máté)

K bodu č.14 Tuli.sk, s. r . o. – Žiadosť o predĺženie nájmu
Spoločnosť Tuli.sk, s. r. o. , Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 45 248 457
má v prenájme nasledovné priestory v budove nachádzajúcej sa 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:
A.Prízemie
1.schodište  11,5 m2 – 10,95 EUR/m2/rok
2.Nebytové priestory – 244,0 m2 – 27,38 EUR/m2/rok
3.Prístavba – 47,0 m2 - 27,38 EUR/m2/rok

B.I. poschodie
1.Nebytové priestory – 78 m2 - 27,38 EUR/m2/rok

2.Dvor
1.Spevnené vonkajšie plochy – 85 m2 – 6,60 EUR/m2/rok.

Ročné nájomné prestavuje 10 790, 15 EUR.

Zmluva bola spoločnosti  Tuli.sk, s.r.o. vypovedaná z dôvodu plánovanej rekonštrukcie
príslušnej budovy na materskú školu. Tuli.sk v danej budove stále je a za mesiace január-
marec  2021  vyplatila  obci  aj  nájomné.  Aktuálne  práce  na  rekonštrukcii  budovy
neprebiehajú, obec pracuje na príprave projektu. Pravdepodobne nie je reálne zrealizovať
prípravu  projektu,  s následným verejným obstarávaním a začatím  stavebných  prác  do
konca roka 2021. 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojil:
 Ing. Peter Kovačik – z vyššie uvedených dôvodov má pozitívny význam pre obe

strany, aby Tuli.sk mali zmluvu predĺženú.  
 Ing.  Marek  Rendek  –  informoval  OZ  o postupnosti  krokov  v súvislosti

s plánovanou  rekonštrukciou  budovy  na  MŠ.  Rovnako  aj  o možnostiach
financovania  rekonštrukcie  v súvislosti  s novým  programovým  obdobím.
Vzhľadom  na  stále  prebiehajúce  rokovania  na  úrovni  kreovania  nového
programového  obdobia,  obec  si  nemôže  dovoliť  čakať  na  konečné  schválenie
a následné  výhlasenie  výzvy  na  predkladanie  projektov,  a tak  stále  obec  ráta
s realizáciou  vo  forme  úveru.  Pri  tejto  variante  financovania   nemusí  ísť
o ekologickú variantu stavby typu A, ale môže ísť o typ B, kde je výsledná suma
nižšia o cca 300 000 Eur, než pri verzii A (pri financovaní z Eurofondov).  

OZ Schvaľuje:
            Zámer prenajať nebytové priestory v budove nachádzajúcej sa 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:

A. Prízemie



1. schodište  11,5 m2 – 10,95 EUR/m2/rok
2. Nebytové priestory – 244,0 m2 – 27,38 EUR/m2/rok
3. Prístavba – 47,0 m2 - 27,38 EUR/m2/rok

B. I. poschodie
1. Nebytové priestory – 78 m2 - 27,38 EUR/m2/rok

2. Dvor
1. Spevnené vonkajšie plochy – 85 m2 – 6,60 EUR/m2/rok.

       z dôvodu osobitného zreteľa spoločnosti Tuli.sk, s. r. o. , Bratislavská 97, 900 46 Most pri  
       Bratislave, IČO 45 248 457. Dôvodom osobitného zreteľa je že nájomnca má prednostné  
       právo na uzatvorenie novej zmluvy o nájme s prenajímateľom po uplynutí dohodnutej doby  
       nájmu. 
       Doba prenájmu – do 31. 12. 2021 

       Ročné nájomné prestavuje 10 790, 15 EUR

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

K bodu č. 15 AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. – Dohoda o ukončení Zmluvy o zbere,
odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadu a Dohoda o ukončení Zmluvy o zbere,
odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov

Obec obdržala od spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. 2 návrhy:
 DOHODA o ukončení Zmluvy o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní

odpadu
 DOHODA  o  ukončení  Zmluvy  o  zbere,  odvoze  a  zneškodňovaní  komunálnych

odpadov

Komisie pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku konanej dňa 8. apríla 2021
prijala nasledovné uznesenie:
Komisia neodporúča OZ schváliť podpísanie Dohôd v predloženom znení.  

OR odporúča predložiť návrh dohody spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. na
ukončenie  Zmluvy  o  zbere,  odvoze  a  zhodnocovaní  alebo  zneškodňovaní  odpadu  na
rokovanie OZ dňa 22. apríla 2021 a odporúča návrh dohody  spoločnosti AVE SK odpadové
hospodárstvo  s.  r  .o.  na  ukončenie  Zmluvy  o  zbere,  odvoze  a   zneškodňovaní  odpadu
neschváliť.

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojil:
 Ing. Marek Rendek – informoval OZ, že ide o dohody o ukončení zmluvy na odvoz,

likvidáciu  komunálneho netriedeného odpadu,  ale  aj  veľkoobjemového odpadu,  či
biologicky rozložiteľného odpadu, ale aj triedeného odpadu. Obec dostala zmluvy na
základe  toho,  že  OZ  rozhodlo  o  nepodpísaní  dodatkov  k  uzatvorenej  zmluve.
V prípade, ak by do doby, kedy vyprší výpovedná doba, čo je 6 mesiacov (koniec
októbra),  obec  nemala  verejným  obstarávaním  vysúťaženú  novú  spoločnosť  na
zabezpečenie daných služieb, obec, pravdepodobne, bude musieť uzatvoriť rámcovú



dohodu  s vybranou  spoločnosťou  na  zabezpečenie  odvozu,  likvidácie  odpadu.
Výpoveď bude doručená v zmysle zmluvy, ale AVE SK je povinná vyvážať odpad v
zmysle podpísaných posledných dodatkov. 

 Jozef  Máté  – sa  dopytoval  na  situáciu,  čo  sa  stane,  ak  by  sa  AVE SK rozhodlo
nevyvážať odpad v zmysle podpísaných posledných dodatkov.

 Ing.  Peter  Kovačik  –   sa  informoval  o priebehu  vyhlásenia  VO na  zabezpečenie
dodávateľa služby.

 Ing. Marek Rendek – na verejnom obstarávaní sa bude zúčastňovať viacero obcí, cca
25,  čím  sa  zabezpečí  lepšia  vyjednávacia  sila  obcí.  VO  plánujú  obce  otvoriť  čo
najskôr. 

 BSBA Marek Luciak  – sa  dopytoval,  či  sa  počíta  aj  s alternatívou,  že sa  do VO
nezapojí  žiadna  spoločnosť.  Rovanko  sa  informoval,  či  máme  informácie  o obci
Tomášov. 

 Ing. Marek Rendek – informoval OZ, že prebehlo rokovanie starostov dotknutých
obcí,  pričom  sa  dohodli,  že  bude  vybratá  osoba,  ktorá  bude  mať  skúsenosti
s obdobným VO. Obec by chcela, aby bolo oddelené VO na biologicky rozložiteľný
odpad  a VO  na  netriedený  komunálny  odpad.  V súvislosti  s VO  bude  dôležitá
podmienka,  aby  všetky  nádoby  boli  začipované,  a všetky  autá  budú  musieť  byť
vybavené  vážiacim  systémom,  pravdepodobne  s vážením  nápravy.  VO  bude
obsahovať nacenenie samotný odpad, manipuláciu s nádobou, kilometrovné, tak ako
to bolo použité aj teraz pri nastavovaní cien. 

OZ neschvaľuje:
Uzatvorenie  dohody  o ukončení  Zmluvy  o zbere,  odvoze  a zhodnocovaní  alebo
zneškodňovaní  odpadu  so  spoločnosťou  AVE SK odpadové  hospodárstvo  s.  r.  o.  so
sídlom: Osvetová 24, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO  36 357 065. 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 (BSBA Marek Luciak)

OZ neschvaľuje:
Uzatvorenie dohody o ukončení Zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych
odpadov so spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. so sídlom: Osvetová
24, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO  36 357 065. 

OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržal sa 1 (BSBA Marek Luciak)

K bodu č. 16 Informácia o rokovaní starostov obcí k spoločnému  verejnému obstarávaniu
na dodávateľa služby –  zber,  odvoz a  zhodnocovanie  alebo  zneškodňovanie  odpadov a
dodávateľa služby – zber, odvoz,  alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov

Dňa  13.  4.  2021  sa  uskutočnilo  rokovanie  zástupcov  obcí,  ktoré  prejavili  záujem  o
realizáciu  spoločného  verejného  obstarávania  na  dodávateľa  služby  –  Zber,  odvoz  a
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie  odpadov a dodávateľa služby – Zber,  odvoz, a
zneškodňovanie komunálnych odpadov.

Závery rokovania:
1.Vybrať realizátora verejného obstarávania, ktorý má skúsenosti s obstarávaním takejto
služby, 



2.Súťažiť  všetky  odpady  komplexne  –  zmesový  komunálny  odpad,  elektroodpad,
biologicky rozložitelných odpad zo záhrad,  biologicky rozložiteľný kuchynský odpad,
drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, zemina a kamenivo,
zmiešané odpady zo stavieb 
3.Do podmienok obstarávania zapracovať podmienku čipovania kontajnerov a váženia.

Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia nasledovných obcí:
Bernolákovo, Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Chorvátsky Grob, Ivanka
pri Dunaji, Jánovce, Kalinkovo, Kráľová pri Senci, Malinovo, Most pri Bratislave,  Nová
Dedinka, Nový Svet, Réca, Vlky, Zálesie, Veľký Grob.

Rozprava k prerokúvanému bodu bola realizovaná pri predchádzajúcom bode. 

OZ schvaľuje:
Realizáciu  spoločného verejného obstarávania  na dodávateľa  služby – Zber,  odvoz,  a
zneškodňovananie komunálnych odpadov - zmesový komunálny odpad a Zber, odvoz a
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov – papier  a lepenka,  plasty,  sklo, kovy,
elektroodpad,  biologicky  rozložitelných  odpad  zo  záhrad,  biologicky  rozložiteľný  ku-
chynský odpad, drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, ze-
mina a kamenivo, zmiešané odpady zo stavieb.

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

K bodu č. 17 Návrh cenníka inzercie v obecnom spravodaji

Cenník  inzercie  v Spravodaji  obce  Most  pri  Bratislave  nebol  dlhodobo upravený,  ani
prispôsobený  inflácii,  navyše  bol  zostavený  v časoch,  kedy  bol  Spravodaj  tlačený
a distribuovaný v počte kusov cca 1000. Aktuálne je Spravodaj tlačený v počte kusov
2100,  pričom číslo  každoročne  rastie.  OZ obdržalo  pôvodný  cenník  a Návrh  nového
cenníka, v ktorom boli vyšpecifikované aj možnosti inzercie. 

(Návrh)
Spravodaj obce Most pri Bratislave
Cenník inzercie platný od 1.5.2021

Periodicita: občasník (minimálne 2x do roka)
Rozsah: 8 strán a viac

Rozmer: 1 strana 30 x 21 cm
Cena výtlačku: zadarmo

Náklad: min. 2100 ks
Dostupnosť: tlačená verzia, online na webovej stránke obce

RIADKOVÁ INZERCIA:
 Ide o textovú inzerciu („do riadkov“), kde cena závisí od počtu znakov. Pre 

zvýraznenie inzercie je možné za príplatok použiť zvýraznený text alebo rámček.
 Pri riadkovej inzercii rozlišujeme:

o Komerčná inzercia – jedná sa o inzerciu pre predaj služieb alebo tovaru, 
kde na základe textu vyplýva, že ide o zárobkovú činnosť bez ohľadu na 
to, kto inzerciu zadáva.

Cena: 
od 3 Eur  =  100 znakov ( +1 Eur za každých 35 znakov )



zvýraznenie písma ( +1 Eur )
rámik ( +1 Eur )

o  Súkromná (občianska) inzercia – zahrňuje všetku inzerciu, okrem 
inzercie vymedzenej v časti „komerčná inzercia“.

Cena: zadarmo pre občanov obce
o Ponuka práce – zahrňuje inzerciu na obsadenie voľného pracovného 

miesta.

Cena: zadarmo
o Reality – inzercia pre nákup a predaj nehnuteľností.

Cena: 
od 3 Eur  =  100 znakov ( +1Eur za každých 35 znakov )
zvýraznenie písma ( +1 Eur )
rámik ( +2Eur )

PLOŠNÁ INZERCIA
 Ide o  inzerciu, ktorá obsahuje okrem textu aj grafický podklad. Publikovaná je v  

čiernobielej alebo farebnej verzii, pričom cena za farebnú a čiernobielu tlač je 
rovnaká. Plošná inzercia je vymedzená konkrétnymi rozmermi plochy, ktorej 
zodpovedá konkrétna cena.

o  Celá strana (okrem titulnej strany): 160 Eur
o  ¼ strany : 40 Eur
o  ½ strany: 80 Eur
o  základná inzercia: 0,5 Eur/cm2

Pravidlá inzerovania:
 Objednávku inzercie pošlite e-mailom na spravodaj.most@gmail.com a zároveň 

aj na ekonom@mostpribratislave.sk. 
 Podklady na inzerát treba poslať najneskôr do 30.6. príslušného roka (ak je termín

vydania plánovaný na júl-september), alebo do 30.10. príslušného roka (ak je 
termín vydania plánovaný na december) vo formáte jpg, pdf alebo word (v 
prípade riadkovej inzercie). 

o  V prípade riadkovej inzercie, je potrebné špecifikovať – zvýraznenie slov.
o  Riadková inzercia sa uvádza vždy v rámčeku. 

 Objednávka musí obsahovať: 
o Názov objednávateľa, adresu objednávateľa, IČO, IČ DPH, číslo účtu 

objednávateľa, telefonický kontakt na objednávateľa, rozmer a druh 
inzercie. 

          OZ schvaľuje:
      Návrh cenníka inzercie v obecnom spravodaji. 

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

19:45 zo zasadnutia OZ odišiel Milan Kohút

K bodu č. 18 Rôzne
Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojili:



AD1) Udelenie ceny starostu obce
 BSBA Marek Luciak – informoval OZ, že bol oslovený Klubom dôchodcov pôso-

biacim v obci Most pri Bratislave aby na OZ predložil list, ktorého obsahom bol
návrh na udelenie Ceny starostu obce pani Marte Tanzerovej za jej dlhoročnú čin-
nost v Klube dôchodcov, za jej aktívnu činnost pri organizovaní rôznych čiností
klubu aj v prospech obce, ale najmä aj v súvislosti s jej životným jubileom. Pred-
ložená žiadosť bola podpísaná 6 členmi klubu, a to p. Sapákom, p. Sapákovou, p.
Krajčírom a p. Krajčírovou, p. Čongom a p. Čongovou. P. Tanzerová aktívne pô-
sobila aj ako poslankyňa OZ v obci Most pri bratislave. 

 Ing. Mare Rendek – informoval OZ, že Cenu starostu obce, podľa prijatého štatú-
tu, môže navrhovať len starosta obce a následne tento návrh OZ schvaľuje. 

OZ berie na vedomie:
Návrh základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, miestna organizácia v 
Moste pri Bratislave o udelenie ceny starostu obce p. Marte Tanzerovej.

AD2)FK Slovan Most pri Bratislave
 Radoslav  Ragan  –  položil  otázku  podpredsedovi  klubu  FK  Slovan  Most  pri

Bratislave, Ing. Marekovi Rendekovi, ohľadne prístavby bufetu k hlavnej budove,
pretože pri kontrole Stavebnej komisie sa zistili isté nezrovnalosti a to:
- kto je nájomcom,
- či je stavba legalizovaná,
- či  FK  SLOVAN  Most  pri  Bratislave  mohol  nehnuteľnosti,  ktoré  má

v prenájme ďalej prenajať,
- či ma s nájomcom bufetu uzatvorenú nájomnú zmluvu;
nakoľko  podla  jeho  informácii  je  uvedená  stavba  postavená  bez  príslušných
povolení,  energie,  ktoré  nájomca  spotrebúva  sú  platené  v dotácie  na  chod  FK
SLOVAN Most pri Bratislave. 

 Ing. Marek Rendek – informoval, že pôvodne bola realizácia formou prístrešku,
na čo bolo vydané aj povolenie (ohlásenie drobnej stavby) a následne, v 2. etape,
bol prístrešok obohnaný aj nepremokavými stenami. Potom bol priestor prenajatý
Jozefovi Mátému za účelom vybudovania a prevádzkovania bufetu. Legalizácia
stavby  je  na  pleciach  nájomcu.  FK  SLOVAN  Most  pri  Bratislave  časť
nehnuteľnosti, na ktorej stojí bufet prenajal nájomcovi na základe súhlasu OZ zo
dňa  16.4.2014  pod  uznesením  č.  44/2/2014.  Pootvrdil,  že  FK  SLOVAN  má
z nájomcom uzatvorenú nájomnú zmluvu.  Riešenie nájomnej zmluvy medzi FK
SLOVAN a nájomcom bude jedným z bodov na najbližšom výbore FK Slovan
Most pri Bratislave. 

 Jozef Máté – doplnil informáciu, že Sport Pub je vybavený vlastnými meračmi,
ktoré sú tam nainštalované a platí nájomné FK Slovanu Most pri Bratislave, na
základe  zmluvy.  Rovnako  sa  v nemalej  miere  zúčasťňuje  na  príspevkoch  na
obnovu ihriska, napr. bol jedným z prispievateľov pri realizácii tribúny. 

 Radoslav Ragan – navrhol  znenie  uznesenia,  ktoré  následne odvolal  a navrhol
nové znenie. 

OZ schvaľuje:
Zlegalizovanie prístavby k hlavnej budove (Sport pub) a úpravu podmienok zmluvy o 
prenájme s FK Slovan Most pri Bratislave dotýkajúcej sa problematiky prenájmu tretej 
osobe. 



OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržal sa 1 (Ľudmila Trsťanová), nehlasoval (Ing. Peter
Kováčik)

AD3) Požiarna zbrojnica
 Jozef  Máté  –  sa  informoval  o poplatkoch  spojených  s prevádzkou  požiarnej

zbrojnice. Následne podal návrh uznesenia, ktoré po prekonzultovaní odvolal. 

AD4) Miestna ľudová knižnica Most pri Bratislave
 Mgr.  Katarína  Rentková,  PhD.   –  podala  návrh  na  odpustenie  zápisného

čitateľom,  ktorí  zaplatili  zápisné  za  kalendárny  rok  2020,  keďže  si  nemohli
uplatniť túto zaplatenú službu z väčšej časti počas kalendárneho roka. Pričom pre
týchto čitateľov by mohlo byť zápisné len dobrovoľným príspevkom. 

OZ schvaľuje:
Odpustenie zápisného pre zapísaných čitateľov z roku 2020 do Miestnej ľudovej 
knižnice. 

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

AD5) Zverejňovanie ročných správ o činnosti komisií
 Ing.  Peter  Kovačik  –  navrhol,  aby  ročné  správy  o činnosti  komisií  boli

zverejňované, rovnako aj uznesenia a zápisnice z komisií zriadených OZ v Moste
pri Bratislave. 

 Mgr. Michaela Šipošová – upzornila, že v mnohých zápisniciach a uzneseniach sa
nachádzajú citlivé osobné údaje. 

 Radoslav Ragan – informoval sa, či je štatút komisií v súlade so zákonom. 
 Mgr.  Katarína  Rentková,  PhD.  –  prečítala  zákon,  z ktorého  sa  vychádzalo  pri

príprave štatútu. 

OZ schvaľuje:
Posúdenie  možnosti  a  zákonnosti  zverejňovania  ročných  správ  o  činností  komisií
a zverejňovanie uznesení a zápisníc z komisí zriadených OZ v Moste pri Bratislave s
právničkou. 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržal sa 3 (Mgr. Michaela Šipošová, BSBA Marek
Luciak, Radoslav Ragan) 

K bodu č. 19 Diskusia

AD1) Deň Zeme
 Jozef Máté – z pozície predsedu Komisie pre životné prostredie a ochranu verejného

poriadku informoval OZ, že práve v deň konania OZ sa oslavuje aj Deň Zeme. Pri
tejto príležitosti by chcel pozvať aj poslancov a poslankyne OZ, aby sa zapojili do
Dňa Zeme organizovanom v našej  obci,  pričom termín  je  ľubovoľný. Tak ako už
Komisia informovala na sociálnej sieti, vrecia, rukavice a niečo malé na občerstvenie
si záujemcovia môžu prísť vyzdvihnúť počas nasledujúcich 2 víkendov v Sport pube
v dňoch  piatok  -  nedeľa  (16:00-20:00).  Deň  Zeme  organizujeme  tento  rok
„bezkontaktne“. Navrhované trasy sú – smer Zelená voda, smer „k vojakom“, okolie
cyklotrasy. Naplnené vrecia je následne možné nahlásiť. 



AD2) Dokumentárny film o obci
 Ing. Peter Kovačik – informoval OZ o pripravovanom dokumentárnom filme o obci,

do  ktorého  zháňa  herečku/herca,  bez  nároku  na  honorár.  Prihlásiť  sa  mu  môžu
záujemcovia mailom. 

AD3) Získanie dotácie
 Ing.  Peter Zuberec – informoval  OZ, že obec získala  dotáciu vo výške 3000 Eur,

pričom obec má spoluúčasť pri realizácii projektu 1000 Eur, na doplnenie mobiliáru
a vysadenie ďalšej zelene v lokalite „Viktorínka“.

AD4) Parkovisko pri ZŠ/MŠ
 Ing. Peter Zuberec – informoval sa, či sa premýšľa a plánuje rozšírenie parkoviska 

pred novou MŠ na ulici Športová. 

K bodu č. 20 Záver
Zástupca starostu poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                  Ing. Marek Rendek 
                                                                                                      zástupca starostu obce

V Moste pri Bratislave, 22.4.2021, zapísala Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Kovačik

Milan Kohút                                             

https://www.youtube.com/watch?v=w2Pgfm9NTcI

https://www.youtube.com/watch?v=w2Pgfm9NTcI

	Zápisnica

