
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia OZ v Moste pri Bratislave č. 4/2022  

konaného dňa 23. júna 2022 

 

Prítomní:    Milan Kohút, Ing. Peter Kovačik, Jozef Máté,  Mgr. Katarína Rentková, 

PhD., Mgr. Ľudmila Trsťanová, Ing. Peter Zuberec 

 

Ospravedlnení: Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak, Radoslav Ragan, Ing. Marek   

                           Rendek, Mgr. Michaela Šipošová,  

 

 

Program:   viď. Pozvánka  

 

K bodu č. 1   Otvorenie  

 

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

5 neprítomných poslancov a poslankyňu a prítomných poslancov a poslankyne, 

ako aj hostí, privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že 

zasadnutie OZ je uznášania schopné a prítomných je celkovo 6 z 11 poslancov 

a poslankýň.  

 

 

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice. 

 

  Za zapisovateľku určil starosta obce: p. Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD.  

  

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

 

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice. 

 

  Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol:   p. Ing. Petra Kováčika 

                   p. Milana Kohúta 

 

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

 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0    

 

 

K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

  Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: p. Mgr. Ľudmilu Trsťanovú  

         p. Ing. Petra Zubereca  

  

OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. Mgr. Ľudmila Trsťanová a Ing. Peter 

Zuberec. 

 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0  

K bodu č. 5 Program rokovania OZ 

           

  OZ schvaľuje: 



Program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

                                                                      

Starosta obce vyzval prítomných poslancov a poslankyne OZ na doplnenie 

rokovania programu. Do programu nebol zo strany poslancov a poslankýň podaný 

žiadny návrh na doplnenie bodu.    

                                   

K bodu č. 6  Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 16. 6. 2022 

 

Starosta obce oboznámil členov a členky OZ so zápisnicou a  správou z rokovania 

obecnej rady zo dňa 16. júna 2022 a informoval ich, že body z rokovania obecnej 

rady sú zaradené do rokovania OZ.  

 

  Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik.  

 

OZ berie na vedomie:  

Správu z rokovania obecnej rady zo dňa 16. júna 2022. 

 

K bodu č. 7  Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 28. 4. 2022 

 

Starosta obce oboznámil členov a členky OZ so stavom uznesení prijatých na 

rokovaní OZ dňa 28. apríla 2022 a vyzval ich na prípadnú diskusiu, či otázky. 

 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik.  

 

OZ berie na vedomie: 

Kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva zo 28. 4. 2022. 

 

K bodu č. 8  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave za  

I. polrok 2022 

 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolorky obce Most pri Bratislave v I. polroku 2022 

bola zameraná  na kontrolu pokladne a následne pokladničných dokladov za rok 

2020 v Základnej škole Milana Rastislava Štefánika Most pri Bratislave a na 

kontrolu dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavná kontrolórka obce Most pri 

Bratislave vyzvala poslancov a poslankyňe na prípadné doplňujúce otázky. Správa 

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

2022 bola poslancom a poslankyniam predložená vopred ako dôvodová správa 

k danému bodu.  

 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik.  

 

OZ Berie na vedomie: 

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

polrok 2022. 

K bodu č. 9 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri  

Bratislave na II. polrok 2022 
 



Starosta obce Most pri Bratislave informoval prítomných poslancov a poslankyne, 

že Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave 

na II. Polrok 2022 bol vyvesený na informačnej tabuli obce dňa 7.6.2022, na 

webovej stránke obce rovnako, dňa 7.6.2022. Na rokovanie OZ bol návrh 

predložený dňa 23.6.2022. Neboli obrdžané žiadne pripomienky, ani návrhy na 

doplnenie. 

 

Hlavná kontrolórka obce Most pri Bratislave v súlade s ustanovením § 18 f, odst. 

1 písmeno b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 s týmto 

zameraním : 

 Kontrola poskytovania, čerpania a vyúčtovania dotácii z rozpočtu obce 

Most pri Bratislave  za rok 2021 a dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov so 

zameraním na administratívnu finančnú kontrolu 

 Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023, 

2024, 2025 

 Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

 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. 

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik.  

 

OZ Schvaľuje: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave na II. polrok 

2022. 

 

 OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 10 Návrh Záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2021 

 

V súlade s § 11 ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení a § 16 ods. 1 a 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení, bol spracovaný návrh záverečného účtu obce Most pri Bratislave 

za rok 2021, ktorý podlieha schvaľovaniu obecným zastupiteľstvom. 

 

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách samosprávy záverečný účet musí obsahovať najmä: 



 údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. 

z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou 

 bilanciu aktív a pasív 

 prehľad o stave a vývoji dlhu 

 údaje o hospodárení príspevkovej organizácie 

 prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO – podnikateľom podľa § 7 ods. 

4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v platnom znení v členení podľa jednotlivých príjemcov 

 údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 hodnotenie plnenia programov obce. 

 

Prerokovanie záverečného účtu obce sa v zmysle uvedeného zákona uzatvára 

jedným z týchto výrokov:  

a) súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad 

b) súhlas s celoročným hospodárením s výhradami 

 

V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami obecné 

zastupiteľstvo prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. 

 

Do diskusie k prejednávanému bodu sa zapojili: 

 Ing. Peter Zuberec – položil otázku ohľadne prebytku a presunu 

prostriedkov do Rezervného fondu.  

 Starosta obce, Ing. František Mastný – vysvetlil význam a možnosť 

použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu len na kapitálové 

výdavky.  

 

OZ Berie na vedomie: 

           Návrh záverečného účtu obce Most pri Bratislave za rok 2021. 

 

K bodu č. 11  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Most pri  

Bratislave za rok 2021 

 

Starosta obce informoval poslancov a poslankyne OZ, že dôvodovú správu 

k prejednávanému bodu dostali poslanci a poslankyne vopred. Starosta obce 

informoval poslancov a poslankyne OZ, že daný bod bol zaradený na rokovanie 

Obecnej rady, rovnako aj Komisie pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie 

s majetkom a Eurofondy. OR, uvedená komisia, ale aj hlavná kontrolórka obce 

odporúčali OZ Návrh záverečného účtu obce Most pri Bratislave schváliť bez 

výhrad. 

 

OZ Berie na vedomie: 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu záverečného 

účtu obce Most pri Bratislave za rok 2021.  

 

OZ Schvaľuje: 

           Záverečný účet obce Most pri Bratislave za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez  

           výhrad. 

 OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

 

OZ Schvaľuje:  



Prebytok  rozpočtového  hospodárenia  obce Most  pri  Bratislave  za rok 2021 v 

sume 343 401,- EUR  a jeho použitie na tvorbu rezervného fondu. 

  

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

 

 

K bodu č. 12 Návrh Rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 1/2022 

 

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

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

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, bolo vypracované  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 na zmenu rozpočtu obce na rok 2022.  

Navýšenie    príjmovej časti rozpočtu:   

 úprava výnosu dane z príjmov územnej samospráve podľa údajov 

zverejnených MF SR              +25024,€ 

 o výšku nevyčerpaných finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu  

Základnej škole a Materskej škole k 31. 12. 2021            + 76 016,- € 

 o výšku nevyčerpanej dotácie zo sčítania obyvateľov, z dotácie na stravu,     

+ 35 822,- €  

 o výšku zábezpeky z roku 2021                                + 27 000,- €  

                                                                                                                                                                                          

Celkové príjmy sú navýšené  o sumu:                                163 862,- € 

Celkový rozpočet  príjmov sa upraví   na sumu :                        6 233 077,- € 

 

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zapracované  úpravy: 

 Bežné výdavky:   

o Vratka nevyčerpanej dotácie na stravu do ŠR       + 31 458,- € 

o Vyúčtovanie dotácie na sčítanie obyvateľov          +  4 364,- €    

o Základná   škola  –  tovary   a   služby   (nevyčerpané   FP   z   roku  

2021,   použité  v   roku 2022)      + 75 016,- €      

o Materská škola – tovary a služby(nevyčerpané FP z roku 2021, 

zvýšenie stravného pre zamestnancov                   +  4 500,- € 

o zvýšenie stravného zamestnancov obecného úradu  +  4 150,- €   

 

 Kapitálové výdavky: 

o Vypracovanie Plánu hospodárskeho a soc. rozvoja na roky 2023-

2028              +  2 500,- € 

o PD nadstavby budovy ZŠ úprava podľa výsledku verejného 

obstarávania        +  8 000,- € 

 Finančné operácie výdavkové:  

o Vratka finančnej zábezpeky za prístavbu ZŠ     + 27 000,- €                                                                                                        

 

Celkové výdavky sú navýšené o sumu:                                       156 988 ,- € 

Celkový rozpočet  výdavkov sa upraví na sumu:                     6 226 203,- € 

 

Upravený rozpočet je nastavený ako prebytkový s prebytkom    6 874 ,- €. 

 

Tabuľková časť rozpočtového opatrenia tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 



Starosta informoval poslancov a poslankyne OZ, že OR odporučila Rozpočtové 

opatrenie obce Most pri Bratislave č. 1/2022 schváliť. 

  

OZ Schvaľuje:             

Rozpočtové opatrenie obce Most pri Bratislave č. 1/2022. 

  

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

 

 

K bodu č. 13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 1/2022 o  

                       organizácii miestneho referenda 

 

Starosta obce informoval poslencov a poslankyne OZ, že v dôvodovej správe 

obdržali návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 

1/2022, ktoré upravuje podrobnosti o príprave, organizácii, priebehu a vyhlásení 

výsledkov miestneho referenda v obci Most pri Bratislave. Takéto VZN je nutné 

v obci mať, v dôsledku zmeny legislatívy. Návrh VZN bol na úradnej tabuli obce 

vyvesený 7.6.2022, rovnako bol zverejnený aj na webovej stránke 7.6.2022. Na 

OZ je predložený 23.6.2022. K Návrhu VZN neboli obdržané žiadne 

pripomienky, úpravy, či doplnenia.  

 

OZ Schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Most pri Bratislave č. 1/2022 o organizácii 

miestneho referenda. 

 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č.14 Návrh na určenie volebného obvodu v súvislosti s vyhlásenými voľbami do  

                     orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov 

  

Predseda Národnej rady SR vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do 

orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil 

rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. 

V súvislosti s tým určil: 

1. Lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných 

zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev do 20. júla 2022,  

2. Lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev 

samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel 

obvodných volebných komisií do 20. júla 2022. 

 

Starosta obce navrhol OZ: 

1. V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov určiť jeden volebný obvod pre voľby  poslancov obecného 

zastupiteľstva a voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, ktoré 

sa budú konať 29. 10. 2022. 

 

2. V zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vytvoriť jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby starostu obce, 



ktoré sa budú konať 29. 10. 2022. Územie jednomandátového volebného obvodu 

v ktorom sa volí starosta obce je zhodné s územím obce Most pri Bratislave 

vrátane časti Studené. 

 

OZ určuje: 

V zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  jeden volebný obvod pre voľby  poslancov obecného zastupitelstva a 

pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 

29. 10. 2022. 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

 

OZ tvorí: 
V zmysle § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  jeden jednomandátový volebný obvod pre voľby starostu obce, ktoré sa 

budú konať 29. 10. 2022. Územie jednomandátového volebného obvodu v ktorom 

sa volí starosta obce je zhodné s územím obce Most pri Bratislave vrátane časti 

Studené.  

 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 15 Návrh na udelenie Ceny obce Most pri Bratislave 

 

Starosta obce informoval OZ, že pri príležitosti 20. výročia založenia Základnej 

organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Moste pri  Bratislave navrhuje v 

zmysle Štatútu  obce  Most  pri Bratislave,  § 36  ods. 1. písmeno a) udeliť: 

Cenu obce Most pri Bratislave p. Mgr. Kvetoslave Rendekovej: 

 Za dlhoročnú tvorivú učiteľskú prácu na Základnej škole v Moste pri 

Bratislave (35 rokov, z toho 11 rokov vo funkcii riaditeľky Základnej 

školy), za jej rozvoj, vedenie žiakov k tvorivému mysleniu a k zvyšovaniu  

ich vedomostí. 

 za dlhoročnú  aktívnu prácu v Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na 

Slovensku 

 

V zmysle štatútu obce, návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu 

predkladať poslanci, starosta, prípadne aj občania obce prostredníctvom 

poslancov obecného zastupiteľstva. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O 

udelení ceny obce rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva 3/5 väčšinou 

prítomných poslancov. 

 

Cenu obce Most pri Bratislave tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena 335 

eur. K cene obce sa vydáva listina o jej udelení. 

 

OZ Schvaľuje:  

Udelenie Ceny obce Most pri Bratislave p. Mgr. Kvetoslave Rendekovej: 

 Za dlhoročnú tvorivú učiteľskú prácu na Základnej škole v Moste pri 

Bratislave (35 rokov, z toho 11 rokov vo funkcii riaditeľky Základnej 



školy), za jej rozvoj, vedenie žiakov k tvorivému mysleniu a k zvyšovaniu  

ich vedomostí. 

 za dlhoročnú  aktívnu prácu v Základnej organizácii Jednoty dôchodcov na 

Slovensku 

Cenu obce Most pri Bratislave tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena 335 

Eur. K cene obce sa vydáva listina o jej udelení. 

 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 16 Diana Želonková – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy 

 

Starosta obce informoval poslancov a poslankyne, že hlasovanie k tomuto bodu 

nemôže byť realizované, keďže ide o hlasovanie z dôvodu osobitého zreteľa, na 

ktoré je potrebný súhlas min. 3/5 všetkých  poslancov, t. j.  7. Aktuálne je na 

zasadnutí OZ prítomných 6 poslancov. Bod bude presunutý na ďalšie zasadnutie 

OZ.  

 

K bodu č. 17 Ing. Michal Bielik, Timotej Páleník – Umiestnenie včelstiev na pozemku obce 

Most pri Bratislave 
 

Starosta obce informoval poslancov a poslankyne, že hlasovanie k tomuto bodu 

nemôže byť realizované, keďže ide o hlasovanie z dôvodu osobitého zreteľa, na 

ktoré je potrebný min. 3/5 všetkých  poslancov, t. j.  7. Aktuálne je na zasadnutí 

OZ prítomných 6 poslancov. Bod bude presunutý na ďalšie zasadnutie OZ.  

 

K bodu č. 18 Ing. Jakub Kábrt – Žiadosť o prenájom časti obecného pozemku 

 

Starosta obce informoval OZ, že Ing. Jakub Kábrt, bytom Sputniková 11/B, 821 

02 Bratislava žiada o vyjadrenie k žiadosti o prenájom časti obecného pozemku 

pred jeho rodinným domom súp. č. 46 postavený na par. 281/1. Rozloha 

pozemku, o ktorý má záujem je približne 55 m2, nakoľko je priamo pred jeho 

rodinným domom. Rád by uvedený pozemok zveľaďoval a mal oficiálne v 

prenájme.  

Uvedený pozemok je v katastri nehnuteľností vedený na Obec Most pri Bratislave 

(register parciel E), na Bratislavský samosprávny kraj (register parciel C).  

OZ rovnako informoval, že daným bodom sa zaoberala aj OR, aj Komisia pre 

podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy a obe 

neodporúčajú OZ danú žiadosť schváliť.  

 

OZ Neschvaľuje: 

Žiadosť Ing. Jakuba Kábrta o prenájom časti pozemku registra KN „E“, parc. č. 

363/1, druh pozemku ostatná plolcha, výmera 21 059 m2, katastrálne územie 

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

obce Most pri Bratislave. 

 

OZ hlasovalo: za 0, proti 0, zdržalo sa 6 

 

K bodu č. 19 Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Informácia o aktuálnej situácii v DPO SR  

                       a žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR 

 



Starosta obce informoval OZ, že Dobrovoľná požiarna ochrana SR (ďalej len 

DPO SR)) požiadala listom doručeným dňa 4. mája 2022 o poskytnutie pomoci 

DPO SR vo výške 10 centov na obyvateľa obce, čo predstavuje pre obec sumu 

404,90 Eur.. Svoju žiadosť odôvodnila zníženou finančnou podporou zo strany 

štátu formou dotácie z kapitoly MV SR.  

 

OZ rovnako informoval, že daným bodom sa zaoberala aj OR, aj Komisia pre 

podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy a obe 

odporúčajú OZ danú žiadosť schváliť. 

 

OZ Berie na vedomie: 

Informáciu o aktuálnej situácii v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR. 

 

OZ Schvaľuje: 

Finačnú pomoc pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR v sume 0,10 EUR na 1 

obyvateľa obce Most pri Bratislave s trvalým pobytom, t.j. v celkovej sume 

404,90 Eur. 

 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 20 Ing. Daniel Šavel, Bc. Matúš Alžbetkin, Ing. Pavol Pažitnaj, Ing. Otto Tokár,  

                      Peter Krígler – Žiadosť o zaradenie pozemkov do územného plánu 

 

Starosta obce informoval OZ, že Ing. Daniel Šavel, Bc. Matúš Alžbetkin, Ing. 

Pavol Pažitnaj, Ing. Otto Tokár, Peter Krígler  ako vlastníci pozemkov par. č. 

57/9, 57/17 KN „C“ a 54/12 KN „E“, ktoré sa nachádzajú v katastrálním území 

Studené, žiadajú o zaradenie uvedených parciel do územného plánu obce Most pri 

Bratislave na funkciu – obytné územie. 

 

OR odporučila OZ žiadosť o zaradenie pozemkov do územného plánu obce, ktorú 

predložili Ing. Daniel Šavel, Bc. Matúš Alžbetkin, Ing. Pavol Pažitnaj, Ing. Otto 

Tokár, Peter Krígler zobrať na vedomie. 

 

OZ Berie na vedomie: 

Žiadosť Ing. Daniela Šavela, Bc. Matúša Alžbetkina, Ing. Pavla Pažitnaja, Ing. 

Otta Tokára, Petra Kríglera o zaradenie pozemkov registra KN „C“, parc. č. 57/9, 

57/17, registra KN „E“ parc. č. 54/12, katastrálne územie Studené  do územného 

plánu obce. 

 

K bodu č. 21 Rôzne 

  Do rozpravy k prejednávanému bodu sa nezapojil nik.  

 

K bodu č. 22 Diskusia 

 

 Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojili: 

 Ing. Peter Zuberec – poďakoval sa poslancom a poslankyniam, hasičom 

obce za pomoc pri organizovaní MDD 2022. 

 Mgr. Katarína Rentková, PhD. – poslancov a poslankyne OZ informovala, 

že Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií 

zasadala v zmysle programu zaslaného v informácií o zasadnutí komisie. 



Aktuálne je Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 

pomerov za rok 2021 zverejnené na webovej stránke obce, a to 18.5.2022. 

Upozornila starostu obce, že na titulnej stránke tlačiva je nesprávne 

vyplnený rok, pretože oznámenie bolo podané k 30.4.2022, nie 

k 30.4.2021. Tento preklep si na zasadnutí Komisia nevšimla, a preto ho 

upozorňuje teraz.  

 Jozef Máté – informoval OZ o kontrole na DHZ, o nábore nových členov 

a o rozšírení skupiny o deti.  

o  Starosta obce doplnil, že aktuálne prebieha verejné obstarávanie na   

 rekonštrukciu zbrojnice.  

 Ing. František Mastný a Ing. Peter Zuberec – informovali poslancov 

a poslankyne OZ o projekte „Zelenšia obec“. 

 Ing. František Mastný, starosta obce – informoval o prebiehajúcej 

prístavbe k základnej škole. Je predpokladom, že do polovice júla bude 

budova v stave, aby bolo možné realizovať revízne správy. Aktuálnym 

problémom môže byť, že povolenie vydával Stavebný úrad Tomášov, ale 

ten aktuálne nemá zamestnanca, preto bude podaná žiadosť na Okresný 

úrad Bratislava o určenie stavebného úradu.  

 Starosta obce informoval OZ, že do nového školského roka 2022/2023 

nebolo vyhovené 3 žiadostiam o zápis detí do 1. triedy na ZŠ M. R. 

Štefánika. S týmto je ale nutné podotknúť, že približne 13 detí má 

odloženú školskú dochádzku.  

 Starosta obce informoval OZ aj o stave v škôlke. V nej zostalo, na základe 

odloženej školskej dochádzky 13 detí, a prijímali sa deti podľa veku. 

V súvislosti so škôslkou je nutné podať informáciu, že ak bude realizované 

VO na rekonštrukciu budovy, škôlka musí byť zrealizovaná do konca roka 

2023. 

 Starosta obce podal informáciu, že sa zúčastnil verejného prerokovania 

rozšírenia skládky v Senci. Boli prítomní aj aktivitsti, ktorí sú proti 

rozšíreniu skládky. Čo sa odpadov z obce Most pri Bratislave týka, zelený 

odpad, tzv. BRO už nie je vyvážaný do Bernolákova, ale až k mestu 

Sereď, čím sa zvyšuje cena za dopravu. Spoločnosť AVE SK už 

informovala, že vzhľadom na nárast cien paliva bude pravdepodobne 

upravená cena za dopravu.   

 

K bodu č. 23 Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a poslankyniam za účasť 

a ukončil zasadnutie OZ.  

 

 

                                                                                                   Ing. František Mastný  

                                                                                                            starosta obce 

 

V Moste pri Bratislave, 23.6.2022, zapísala Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

  

Overovatelia zápisnice:   Ing. Peter Kováčik 

 

    Milan Kohút  

 

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

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

