Zápisnica
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave č. 4/2021
konaného dňa 17. júna 2021
Prítomní:

Milan Kohút, BSBA Marek Luciak, Jozef Máté, Ing. Marek Rendek,
Mgr. Ľudmila Trsťanová, Ing. Peter Zuberec, Viliam Čulman

Ospravedlnení: Ing. Peter Kovačik, Mgr. Katarína Rentková, PhD.,
Mgr. Michaela Šipošová, Radoslav Ragan
,
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. Petra Zuberca.
OZ berie na vedomie určenie zapisovateľa: Ing. Peter Zuberec.
K bodu č. 3 Voľba overovateľov zápisnice.
Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Jozef Máte
Viliam Čulman
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice:

Jozef Máté
Viliam Čulman

OZ hlasovalo: za 5, proti 0, zdržalo sa 2, (BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman)
K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Milan Kohút
Mgr. Ľudmila Trsťanová
OZ volí návrhovú komisiu v zložení:

Milan Kohút
Mgr. Ľudmila Trsťanová

OZ hlasovalo: za 7 proti 0, zdržalo sa 0
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Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov a zasadnutie OZ je
uznášania schopné.
K bodu č. 5. Program rokovania OZ
Starosta obce navrhol vypustenie bodu č.15 z rokovania OZ – Uzatvorenie
zmluvy o nájme pozemkov č. BA/2020/330/96, k. ú. Most pri Bratislave so
spoločnosťou Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný
závod Bratislava, Karloveská2, 842 17 Bratislava
OZ schvaľuje:
Vypustenie bodu č. 15 z rokovania OZ - Slovenský vodohospodársky podnik, š.
p. - Zmluva o nájme pozemkov č. BA/2020/330/96, k. ú. Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 1, (Viliam Čulman)
OZ schvaľuje:
Program rokovania obecného zastupiteľstva.
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0
Starosta vyzval prítomných poslancov a poslankyne OZ na doplnenie rokovania
programu.
Ing. Peter Zuberec požiadal o zaradenia bodu č. 24 do programu rokovania OZ Žiadosť o odsúhlasenie vytvorenia dodatočného 2. ročníka v ZŠ Most pri
Bratislave v školskom roku 2022/2023.
OZ schvaľuje:
Doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva o bod č. 24 – Žiadosť
o odsúhlasenie vytvorenia dodatočného 2. ročníka v ZŠ Most pri Bratislave
v školskom roku 2022/2023.
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0
Mgr. Ľudmila Trsťanová požiadala o zaradenia bodu č. 25 do program
rokovania OZ - Preprava žiakov na ZŠ Žitavská.
OZ schvaľuje:
Doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva o bod č. 25 – Preprava
žiakov na ZŠ Žitavská.
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 10. júna 2021
Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 10.
júna 2021.
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OZ berie na vedomie:
Správu z rokovania obecnej rady zo dňa 10. 6. 2021.
K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 22. apríla 2021
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
22. apríla 2021. Starosta oboznámil poslancov OZ o pozastavení uznesenia č.
50/3/2021. Dôvod pozastavenia výkonu uznesenia: OZ si uvedeným uznesením
osvojilo právomoci stavebného úradu.
OZ berie na vedomie:
Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 22. 4. 2021.
K bodu č. 8 Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2021
OZ schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021, ktoré je prílohou zápisnice z rokovania
obecného zastupiteľstva.
OZ hlasovalo: za 5, proti 0, zdržalo sa 2 (BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman )
K bodu č. 9 Návrh na udelenie Ceny starostu obce Most pri Bratislave
Starosta obce navrhol v zmysle Štatútu obce Most pri Bratislave § 37 ods. 1
udelenie ceny starostu obce pani Marte Tanzerovej za úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech obce.
OZ schvaľuje:
V zmysle Štatútu obce Most pri Bratislave § 37 ods. 1 udelenie Ceny starostu
obce Most pri Bratislave pani Marte Tanzerovej za úspešnú a záslužnú činnosť v
prospech obce.
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0
Starosta obce taktiež navrhol finančnú odmenu 335,- EUR + pamätnú plaketu p.
Marte Tanzerovej v súvislosti so schválením udelenia Ceny starostu obce Most
pri Bratislave.
OZ schvaľuje:
Finančnú odmenu 335,- EUR + pamätnú plaketu p. Marte Tanzerovej
v súvislosti so schválením udelenia Ceny starostu obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 10 Monika Juríková – Predĺženie nájomnej zmluvy
Monika Juríková, M. R. Štefánika 702/5, 900 46 Most pri Bratislave, IČO
43 918 611požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska o výmere 33 m2, v stavbe -
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súpisné číslo 6, postavenej na pozemku
registra KN „C“, parc. č.
459/1o výmere 1 866 m2, druh pozemk zastavaná plocha a nádvorie katastrálne
územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave zapísaných na LV č. 611,
vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 21. 5. 2021 do 7. 6. 2021.
OZ schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove Zdravotného
strediska o výmere 33 m2 v stavbe - súpisné číslo 6, postavenej na pozemku
registra KN „C“, parc. č. 459/1 o výmere 1 866 m2, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave zapísaných na LV č. 611, Monike Juríkovej, M. R. Štefánika 702/5,
900 46 Most pri Bratislave, IČO 43 918 611 z dôvodu osobitného zreteľa,
ktorým je dlhodobé poskytovanie služieb obyvateľom a podpora podnikania
ZŤP podnikateľov.
Cena prenájmu: 18,- EUR/m2/rok, t. j. za 33 m2 spolu 594,- EUR/rok,+ podiel
na energiách, nájomné zvýšené o ročnú mieru inflácie. Doba prenájmu: 5 rokov
OZ hlasovalo: za 7 , proti 0, zdržali sa 0
K bodu č. 11 Orange Slovensko, a. s. – Návrh na prenájom časti strešnej plochy
Orange Slovensko, a. s. zaslala obci Most pri Bratislave návrh na prenájom časti
strešnej plochy. Požiadala o uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Orange
Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270 za
nasledovných podmienok:
Zmluva sa uzatvára na 1 rok, výška nájmu 3 500,- €/rok + pravidelná inflácia,
vyplácanie polročne vopred. Doba nájmu sa vždy automaticky predlžuje o ďalší 1
rok, ak nájomca neoznámi svoj úmysel ukončiť nájom minimálne 6 (slovom: šesť)
mesiacov pred uplynutím doby nájmu a to aj opakovane z dôvodov, pre ktoré je
možné vypovedať zmluvu.
OZ neschvaľuje:
Uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821
08 Bratislava, IČO 35 697 270 za nasledovných podmienok:
Zmluva sa uzatvára na 1 rok, výška nájmu 3 500,- €/rok + pravidelná inflácia,
vyplácanie polročne vopred. Doba nájmu sa vždy automaticky predlžuje o ďalší 1
rok, ak nájomca neoznámi svoj úmysel ukončiť nájom minimálne 6 (slovom: šesť)
mesiacov pred uplynutím doby nájmu a to aj opakovane z dôvodov, pre ktoré je
možné vypovedať zmluvu.
OZ hlasovalo: za 1 (Ing. Marek Rendek) , proti 0, zdržali sa 6
K bodu č. 12 Tuli.sk, s. r . o. – Žiadosť o predĺženie nájmu
Tuli.sk, s. r . o. požiadalo o predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove
nachádzajúcej sa na pozemku registra K „C“, parc. č. 5, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, výmera 972 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec
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Most pri Bratislave, vedený na LV č. 611, spoločnosti Tuli.sk, s. r. o. , Bratislavská
97, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 45 248 457.
A.
1.
2.
3.

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

B. I. poschodie
1. Nebytové priestory – 78 m2 - 27,38 EUR/m2/rok
2. Dvor
C. Spevnené vonkajšie plochy – 85 m2 – 6,60 EUR/m2/rok.
z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je prednostné právo nájomcu na uzatvorenie
novej zmluvy o nájme s prenajímateľom po uplynutí dohodnutej doby nájmu.
Ročné nájomné prestavuje 10 790, 15 EUR.
Doba prenájmu – do 31. 12. 2021
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli od od 21. 5. 2021 do 7. 6. 2021.
OZ neschvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov 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, spoločnosti Tuli.sk, s. r. o., Bratislavská 97, 900 46 Most pri Bratislave, IČO
45 248 457.
A.
1.
2.
3.

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

B. I. poschodie
1. Nebytové priestory – 78 m2 - 27,38 EUR/m2/rok
2. Dvor
C. Spevnené vonkajšie plochy – 85 m2 – 6,60 EUR/m2/rok.
z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je prednostné právo nájomcu na uzatvorenie
novej zmluvy o nájme s prenajímateľom po uplynutí dohodnutej doby nájmu.
Ročné nájomné prestavuje 10 790, 15 EUR.
Doba prenájmu – do 31. 12. 2021
OZ hlasovalo: za 5, proti 2 (BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman ), zdržalo sa 0
K bodu č. 13 Tomáš Tichý – Žiadosť o zníženie nájmu o 50 %
Obdobie počas ktorého bola jeho prevádzka kvôli pandémii zavretá bolo
obdobie mimo sezónu otvorenia tejto prevádzky.
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OZ neschvaľuje:
Žiadosť Tomáša Tichého o zníženie nájmu o 50 % na rok 2021.
OZ hlasovalo: za 3 (BSBA Marek Luciak, Jozef Máte, Viliam Čulman ), proti 2
(Ing. Marek Rendek, Mgr. Ľudmila Trsťanová) , zdržalo sa 2 (Ing. Peter
Zuberec, Milan Kohút).
K bodu č. 14 Lenka Šabíková, Radka Šabíková – Žiadosť o odkúpenie pozemkov
vo vlastníctve obce Most pri Bratislave
OZ posudzovalo žiadosť Lenky Šabíkovej a Radky Šabíkovej o odkúpenie
pozemkov registra KN „E“, Most pri Bratislave, katastrálne územie Most pri
Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedené na LV č. 818, vo vlastníctve obce
Most pri Bratislave:
Parc. č. 803/2
Parc. č. 804/3
Parc. č. 804/4

o výmere 334 m2
o výmere 59 m2
o výmere 178 m2

- orná pôda
- orná pôda
- orná pôda

P. Mazanovský, sa spýtal prečo bol odpredaný podobný blízky pozemok za
podobných podmienok, v roku 2018 a pozemok v žiadosti Lenky Šabíkovej
a Radky Šabíkovej obec nechce odpredať.
Ing Marek Rendek vysvetlil že uvedený pozemok ktorý obec predala, predala
z dôvodu že na pozemok nemala obec prístup. Taktiež uviedol že na obecný
pozemok ktorý požiadali odkúpiť Lenka Šabíková a Radka Šabíková má obec
prístup.
OZ neschvaľuje:
žiadosť Lenky Šabíkovej a Radky Šabíkovej o odkúpenie pozemkov registra
KN „E“, Most pri Bratislave, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most
pri Bratislave, vedené na LV č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave:
Parc. č. 803/2
Parc. č. 804/3
Parc. č. 804/4

o výmere 334 m2
o výmere 59 m2
o výmere 178 m2

- orná pôda
- orná pôda
- orná pôda

OZ hlasovalo: za 1 (BSBA Marek Luciak ), proti 3 (Ing. Marek Rendek, Mgr.
Ľudmila Trsťanová, Ing. Peter Zuberec), zdržalo sa 3 (Milan Kohút, Jozef Máte,
Viliam Čulman)
K bodu č. 15 ISMONT, s. r. o. – „IBV Most pri Bratislave“ – ponuka na
odovzdanie a prevzatie investície do správy a majetku
Žiadosť spoločnosti ISMONT , s. r. o. , Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO
5 593 14 o prevzatie inžinierskych sietí – pozemnej komunikácie a verejného
osvetlenia vybudo- vaných na pozemkoch registra KN „C“, parc. č. 842/4,
842/5, 842/6, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave,
vedené na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.
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Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie a obecná rada neodporúča
prevzatie investície do správy a majetku obce (verejné osvetlenie a prístupovú
komunikáciu). Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie žiada
predložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia, revíznu správu od VO na
budúce zasadanie komisie a následne vykoná obhliadku komunikácie počas
dažďov.
Starosta obce navrhol OZ zobrať tento bod na vedomie.
OZ berie na vedomie:
Žiadosť spoločnosti ISMONT, s. r. o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO
45 593 141o prevzatie inžinierskych sietí – pozemnej komunikácie a verejného
osvetlenia vybudovaných na pozemkoch registra KN „C“, parc. č. 842/4, 842/5,
842/6, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedené
na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave.
K bodu č. 16 Návrh Záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2020.
OZ berie na vedomie:
Návrh Záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2020.
K bodu č. 17 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu
Záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2020.
OZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu Záverečného
účtu obce Most pri Bratislave za rok 2020:
K bodu č. 18 Schválenie Záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Ing. Veronika Opáleková odporučila OZ
schváliť Záverečný účet obce Most pri Bratislave za rok 2020 bez výhrad.
OZ schvaľuje:
Záverečný účet obce Most pri Bratislave za rok 2020 bez výhrad.
OZ hlasovalo: za 7 , proti 0, zdržal sa 0
Starosta obce navrhol použiť prebytok hospodárenia za rok 2020 v sume
49 790,- € na tvorbu rezervného fondu.
OZ schvaľuje:
Použitie prebytku hospodárenia 49 790,- € na tvorbu rezervného fondu.
OZ hlasovalo: za 7 , proti 0, zdržali sa 0
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K bodu č. 19 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most
pri
Bratislave za I. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Ing. Veronika Opáleková informovala OZ
o kontrolnej činnosti v obci Most pri Bratislave za I. polrok 2021.
OZ berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za I.
polrok 2021
K bodu č. 20 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri
Bratislave na II. polrok 2021
Hlavná kontrolórka obce PhDr. Ing. Veronika Opáleková predložilla OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Most pri Bratislave na II. polrok 2021.
Taktiež požiadala poslancov OZ o doplnenie resp. zmenu plánu kontrolnej
činnosti na II. polrok 2021.
OZ nezmenilo ani nedoplnilo plán kontrolnej činnosti na na II. polrok 2021.
OZ schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave na
II. polrok 2021.
OZ hlasovalo: za 5 , proti 0 , zdržali sa 2 (BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman)
K bodu č. 21 Športový klub Sadrovic extreme OZ – Žiadosť o prenájom
plochy na
prevádzku paddleboardového centra na jazere Zelená voda, Most pri
Bratislave.
Ing. Marek Kusenda, Športový klub Sadrovic extreme OZ, Revúcka 1074/7, 821
08 Bratislava, IČO 50 423 703 požiadal o prenájom plochy na prevádzku
paddleboardového centra na jazere Zelená voda.
Starosta obce informoval OZ o zamietavom stanovisku Slovenského
rybárskeho zväzu, Mestskej organizácie Bratislava II, Trenčianska 30, 821 09
Bratislava. Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom
a Eurofondy a obecná rada neodporučili žiadosť na prenájom plochy na
prevádzku paddleboardového centra OZ schváliť.
OZ neschvaľuje:
Žiadosť Mgr. Mareka Kusendu, Športový klub Sadrovic extreme OZ Revúcka
1074/7, 821 08 Bratislava, IČO 50 423 703 – žiadosť o prenájom plochy na
prevádzku paddlboardového centra na jazere Zelená Voda, Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 1 (BSBA Marek Luciak ), proti 1 (Ing. Marek Rendek),
zdržalo sa 5
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K bodu č. 22 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č.
1/2021 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je
obec Most pri Bratislave
Ing. Marek Rendek a Starosta obce vysvetlili OZ a hosťom že obec má staré
VZN a je potrebné prijať nové Všeobecne záväzné nariadenie obce Most pri
Bratislava č. 1/2021 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej
zriaďovateľom je obec Most při Bratislave. Taktiež informovali o investíciach
obce Most pri Bratislave do školstva za posledné roky.
OZ schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Most pri Bratislava č. 1/2021 o určení
školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Most pri
Bratislave.
OZ hlasovalo: za 7 , proti 0, zdržali sa 0
K bodu č. 23 Ing. Jana Čuchtová – Žiadosť o súhlas so zriadením vecného
bremena
Starosta obce informoval že, na rokovaní OZ 22. 4. 2021 OZ schválilo OZ
uznesenie:
Uznesenie č. 43/3/2021
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, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave,
vedený na LV č. 818.
Ing. Jana Čuchtová, Púpavova 1543/8, 900 41 Rovinka zastupujúca spoločnosť
ToGaBau, s.r.o., IČO: 50 251 333, Ulica Adama Štrekára 8163/62, Trnava,
konateľ
Tomáš Galba požiadala o súhlas so zriadením vecného bremena
na časť pozemku
registra KN „C“, parc. č. 462/39, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3
138m2, katastrálne územie Most
pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na
LV č. 818, vo
vlastníctve obce Most pri Bratislave. Na časti predmetného pozemku
bude vybudovaná prečerpávacia stanica verejnej 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 Štrekára 8163/62,
Trnava, konateľ Tomáš Galba o súhlas so zriadením vecného bremena na časť
pozemku registra KN „C“, parc. č. 462/39, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, výmera 3 138m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most
pri Bratislave, vedený na LV č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave. Na
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časti predmetného pozemku bude vybudovaná prečerpávacia stanica verejnej
kanalizácie.
OZ hlasovalo: za 5, proti 1 (Viliam Čulman ), zdržal sa 1 (BSBA Marek Luciak)
K bodu č. 24 Žiadosť o odsúhlasenie vytvorenia dodatočného 2. ročníka v ZŠ
Most pri Bratislave v šk. roku 2022/2023.
Ing. Peter Zuberec predniesol OZ Žiadosť o odsúhlasenie vytvorenia
dodatočného ročníka v ZŠ Most pri Bratislave v šk. roku 2022/2023. Informoval
OZ že chce v tomto bode otvoriť diskusiu na uvedenú novú problematiku
ohľadom neprijatia detí v školskom roku 2021/2022. Zároveň privítal hostí rodičov a predal slovo zástupcovi rodičov Ing. Petrovi Pokornému.
Ing. Peter Pokorný a rodičia neprijatých detí nesúhlasia s neprijatím ich detí a
žiadajú o zverejnenie akým klúčom boli deti do ZŠ vyberané.
Na OZ zopakovali svoju žiadosť:
My - rodičia detí, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali v školskom roku
2021/2022 do prvého ročníka, Vás žiadame o odsúhlasenie vytvorenia
dodatočného 2. ročníka v šk. roku 2022/2023.
Naše deti neboli prijaté do prvého ročníka v našej obci (oficiálne vyjadrenie
základnej školy Most pri BA), s týmto rozhodnutím ako rodičia nesúhlasíme,
nestotožňujeme sa s vyjadrením pána Riaditeľa ZŠ v Moste pri Bratislave ani s
vyjadrením pána starostu. Neprijatie našich detí považujeme za zlyhanie zo
strany obce, nakoľko pár týždňov, resp. pár dní pred oznámením nám stanoviska
o neprijatí našich detí sme boli ubezpečovaní o prijatí detí s trvalým pobytom
v obci /v prípade časového sklzu v dostavaní prístavby školy, mali byť deti
z vyšších ročníkov na potrebný čas presunuté na dištančné vzdelávanie/ - tak to
bolo uvádzané na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Dňa 13. mája 2021 prebehlo dodatočné stretnutie rodičov so zástupcami vedenia
(Ing. Mastný, Mgr. Trsťanová, Ing. Rendek) a riaditeľom školy. Všetky návrhy
rodičov aby naše deti boli umiestnené na povinné základné vzdelávanie vo
svojom školskom obvode - t. j. vo svojej obci, boli zamietnuté z kapacitných
dôvodov. Ako rodičia sa s týmto názorom nestotožňujeme, naše deti sú taktiež
obyvateľmi obce a majú právo navštevovať Základnú školu v Moste pri BA.
K výberu detí do prvého ročníka sa nám riaditeľ školy nevyjadril (neprijatých
detí do prvého ročníka bolo 37 /s trvalým pobytom v Moste/), kľúč k výberu detí
nie je známy. Považujeme za neakceptovateľné, že do prvého ročníka v obci
nenastúpia deti, ktoré boli ihneď po narodení zapísané na matrike v Moste pri
Bratislave. Pán riaditeľ aj pán starosta sa na stretnutí s rodičmi vyjadrili, že tieto
deti už nemajú nárok aby sa vrátili, resp. aby študovali v škole v našej obci.
Toto rozhodnutie je zo strany rodičov neakceptovateľné.
V priebehu nasledujúceho pol roka je predpoklad dostavania prístavby školy so
šiestimi triedami. Keďže kapacita školy bude navýšená, žiadame aby v školskom
roku 2022/2023 bola vytvorená dodatočná trieda druhého ročníka pre deti, ktoré
aktuálne neboli prijaté do prvého ročníka 2021/2022. Z tohto dôvodu taktiež
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žiadame riaditeľa ZŠ, aby jednotlivých rodičov neprijatých detí oslovil
(oficiálnym mailom/listom) a navrhol možnosť návratu detí do druhého ročníka
2022/2023. Následne bude možné určiť o koľko detí sa jedná a či bude
postačovať kapacita pristavanej školy.
Starosta obce a Ing. Marek Rendek zopakovali informáciu že sa obec snaží
navýšiť kapacitu ZŠ, pričom je predpoklad že prístavba ZŠ bude dokončená
koncom roka 2021.
Obec investuje nemalé financie do školstva, žiaľ rozpočet obce nedovoľuje obci
stavať novú dostatočne veľkú, kapacitne postačujúcu ZŠ resp. MŠ.
Ing. Marek Rendek komunikuje s BSK a taktiež hľadajú riešenia ako vyriešiť
problém s nedostatočnou kapacitou ZŠ resp. MŠ.
Z diskusie vyplynul návrh odporučiť riaditeľovi ZŠ v Moste pri Bratislave
otvorenie 3. triedy 2. ročníka v školskom roku 2022/2023 pre deti ktoré neboli
prijaté z kapacitných dôvodov v školskom roku 2021/2022.
OZ odporúča:
Riaditeľovi ZŠ Most pri Bratislave otvorenie 3. triedy 2. ročníka v školskom
roku 2022/2023 pre deti ktoré neboli prijaté z kapacitných dôvodov v školskom
roku 2021/2022 do 1. ročníka.
OZ hlasovalo: za 7 , proti 0, zdržali sa 0
K bodu č. 25 Preprava žiakov na ZŠ Žitavská
Mgr. Ľudmila Trsťanová navrhla aby obec Most pri Bratislave vyhlásila VO
na službu: Preprava žiakov na ZŠ Žitavská.
Ing. Marek Rendek navrhol prerokovať tento bod na budúcom OZ nakoľko
ku dňu rokovania OZ nebol známy presný počet detí ktoré by autobus využívali.
Pri preprave detí treba zvážiť aj bezpečnosť, dohľad na deti pred/počas/a po
preprave.
Mgr. Ľudmila Trsťanová navrhla, aby obec zverejnila oznam kde sa budú
môcť deti resp. ich rodičia zapísať, aby obec vedela objednať správnu kapacitu
autobusu.
Do diskusie sa zapojili aj prítomní hostia - rodičia detí, ktorí taktiež súhlasili
s návrhom prerokovať tento bod na budúcom OZ.
Z diskusie vyplynul návrh na skúšobnú prevádzku autobusu na dobu jedného
mesiaca od 1. septembra 2021 do 30. septembra 2021 a presunutie termínu
rokovania OZ z 26. 8. 2021 na 19. 8. 2021.
Na rokovanie OZ je potrebné pripraviť návrh na výber spoločnosti, ktorá by pre
obec zabezpečila na skúšobnú dobu prepravu detí. Uvedený návrh následne
odsúhlasí OZ.
OZ berie na vedomie:
informáciu o zmene termínu rokovania obecného zastupiteľstva z 26. 8. 2021 na
19. 8. 2021.
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K bodu č. 13 Rôzne
Starosta obce informoval OZ: Spoločnosť AVE SK odpadového hospodárstvo
s. r. o. vypovedala obci Zmluvu o zbere , odvoze a zhodnocovaní alebo
zneškodňovaní odpadov zo dňa 5. 4. 2011 v znení jej dodatkov a Zmluvu
o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálnych odpadov zo dňa 3. 11. 2010.
v znení jej dodatkov.
Do spoločného verejného obstarávania na dodávateľa predmetných služieb sa
zapojilo cca 22 obcí. Obce bude pri predmetnom verejnom obstarávaní
zastupovať obec Bernolákovo.
Starosta obce ďalej informoval OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky udelilo Základnej škole, Športová 470, 900 46
Most pri Bratislave čestný názov Základná škola Milana Rastislava Štefánika,
Športová 470, Most pri Bratislave.
Starosta obce informoval OZ že, obec dostala darom od spoločnosti ZAPA
Beton a. s. 2 designové lavičky. Spoločnosť podniká aj v našej obci a tento rok
oslavuje 20. výročie svojej činnosti.
K bodu č. 14 Diskusia
V bode diskusia nebola prerokovaná žiadna ďalšia informácia.
K bodu č. 15 Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Ing. František Mastný
starosta obce

Overovatelia zápisnice: p. Jozef Máte
p.Viliam Čulman
Zapisovateľ: Ing. Peter Zuberec
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https://www.youtube.com/watch?v=uCucMUE3zYA
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