
Zápisnica 
z riadneho zasadnutia OZ č. 6/2020 v Moste pri Bratislave  

konaného dňa 10. decembra 2020 

 

Prítomní:    Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Viliam Čulman, Milan Kohút, 

BSBA Marek Luciak, Ing. Peter Zuberec 

 

Ospravedlnení: Mgr. Michaela Šipošová, Radoslav Ragan, Mgr. Ľudmila Trsťanová, 

  Ing. Peter Kovačik 

 

 

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, informoval o 

ospravedlnení 3 poslancov z osobných dôvodov a informoval poslancov, že 

Ing.Peter Kovačik bude meškať z pracovných dôvodov. Na úvod prítomných 

poslancov, ako aj hostí, privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice. 

 

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

 

 

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice. 

 

  Za overovateľov zápisnice zástupca starostu obce navrhol: p. Jozef Máté 

                   p. Ing. Peter Zuberec 

 

 OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  p. Jozef Máté, p. Ing. Peter Zuberec. 

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0    

 

 

K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

  Do návrhovej komisie zástupca starostu obce navrhol: Viliam Čulman 

               Milan Kohút 

   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení p. Viliam Čulman a p. Milan Kohút.  

 

OZ hlasovalo: za 5, proti 0, zdržalo sa 2 (Milan Kohút, Viliam Čulman).  

 

Zástupca starostu obce skonštatoval, že je prítomných 7 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 7, proti 0, zdržalo sa 0 

                                                                      

Zástupca starostu obce informoval poslancov, že na Obecný úrad boli doručené 2 

žiadosti o prenájom, a preto navrhuje zaradiť ako bod 20 do rokovania OZ – 

Vítězslav Valentín – Žiadosť o prenájom a ako bod 21 do rokovania OZ – 

Ľudmila Valentínová – Žiadosť o prenájom.  

 

  OZ schvaľuje:  

Doplnenie bodu 20 do rokovania OZ – Vítězslav Valentín – Žiadosť o 

prenájom 

 

  OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0 

 

OZ schvaľuje:  

Doplnenie bodu 21 do rokovania OZ – Ľudmila Valentínová – Žiadosť o 

prenájom 

 

              OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0 

                                   

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 3. decembra 2020 

 

Zástupca starostu oboznámil členov OZ so správou z rokovania z obecnej rady zo 

dňa 3. decembra 2020 a informoval ich, že všetky body z rokovania obecnej rady 

sú zaradené do rokovania OZ.  

 

OZ berie na vedomie:  

správu z rokovania obecnej rady zo dňa 3. decembra 2020. 

 

K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 22. októbra 2020 

 

Zástupca starostu oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní 

OZ dňa 22. októbra 2020. 

 

 OZ berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 22. októbra 2020. 

 

K bodu č. 8 Návrh Rozpočtového opatrenia č.3/2020 
 

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

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

zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14, je predložené Rozpočtové opatrenie č. 

1/2020 na zmenu rozpočtu obce na rok 2020. 

 

V príjmovej časti rozpočtu je navrhnutá úprava v rámci bežných príjmov, a to: 

 Dotácia z Environmentálneho fondu (na nákup kompostérov) +25 000 Eur 

 ZŠ – transfer zo štátneho rozpočtu     +50 500 Eur 

 ZŠ – grant (z Tatrabanky)      +1 035 Eur 



  Splátka pohľadávky (vratka pôžičky Kanalizácia M&M, s.r.o.) +11 000 Eur 

 Transfery zo ŠR (Covid 19) (refundácia nákladov)   +13 183 Eur 

 ZŠ – príjem z prenájmu telocvične (telocvičňa bola zatvorená) - 2 430 Eur 

 ŠKD – poplatky za pobyt v ŠKD (žiaci ŠKD nenavštevovali)  - 8 000 Eur 

 Výnos dane z príjmov (podielové dane) (podľa MF SR)  - 74 980 Eur 

V rámci bežných príjmov dochádza rozpočtovým opatrením k zmene spolu +15308 Eur. 

 

 V príjmovej časti rozpočtu je navrhnutá celková úprava v rámci kapitálových príjmov, 

a to: 

 Predaj pozemkov       +48 840 Eur 

 

V príjmovej časti rozpočtu je navrhnutá celková úprava v rámci finančných operácií, 

a to:  

 Návratná finančná výpomoc (MF SR)    +74980 Eur 

 

Rozpočtové opatrenie počíta celkovo v príjmovej časti úpravou rozpočtu o +139 128  

Eur.  

 

 Vo výdavkovej časti je navrhnutá úprava v rámci bežných výdavkov, a to: 

 PO – ochrana pred požiarmi (energie)    - 500 Eur 

 PO – materiálové výdavky , PHM (presun medzi položkami) - 1500 Eur 

 PO – poistenie vozidiel      - 1000 Eur 

 Kontrolór – mzdy (zvýšenie úväzku v roku 2020)   + 2000 Eur 

 Kontrolór – poistné do poisťovní     + 700 Eur 

 Audítorské služby       + 100 Eur 

 Materiálové výdavky (celoplošné testovanie Covid-19)  + 5000 Eur 

 Geodetické práce, služby, služby VO (PD Malodunajská  

cyklotrasa,Božia muka, VO zimná údržba, kompostéry, 

štúdia MŠ, vyúčtovania dotácií)     +16000 Eur 

  PO – údržba, služby, servis (hasičské autá)    + 3000 Eur 

 VO – údržba, opravy (prekládka stĺpa verejného osvetlenia a rozvody) 

+3500 Eur 

 Nákup kompostérov (300 ks)      +25 650 Eur 

 Zber a odvoz odpadu (rozpočet nepokryje náklady na zber a vývoz odpadu) 

+ 20 000 Eur 

 ZŠ – Mzdy (úprava podľa skutočne poukázaných fin. prostriedkov zo ŠR na ZŠ) 

         +15 000 Eur 

 ZŠ – poistné do poisťovní       + 5000 Eur 

 ZŠ – tovary a služby (prevádzkové náklady)   +24 400 Eur 

 ZŠ – transfery (náhrada príjmu dočasnej PN, odchodné)  +2800 Eur 

 ZŠ – Tovary a služby (dovybavenie novej školskej jedálne) +7000 Eur 

 ZŠ – Transfery (náhrady PN)      +600 Eur 

 MŠ – tovary a služby (prevádzkové náklady)   +14000 Eur 

 Hokejbalové ihrisko (montáž mantinelov, striedačiek)  +1000 Eur 

 Malá mechanizácia (nákup 2 ks krovinorez, kosačka)  +1000 Eur 

 Ochrana prírody a krajiny (postreky, kosenie popri cyklotrase) +1000 Eur 

 Materiálová výdavky  (kancelárske potreby, tonery)   +3000 Eur 



V rámci bežných výdavkov dochádza k rozpočtovému opatreniu celkovo + 147750 

Eur. 

 

Vo výdavkovej časti je navrhnutá úprava v rámci kapitálových výdavkov, a to: 

 Nasvietenie kostola (zníženie fin. prostriedkov na úpravu v kapitálovom 

rozpočte)        -12 000 Eur 

 Rekonštrukcia – Božia muka (zmena projektu, práce naviac) +5 000 Eur 

 Vybudovanie detského ihriska Studené (vyššie výdavky, trávový koberec, 

závlaha)        +7000 Eur 

                  V rámci kapitálových výdavkov celkovo nedochádza k zmene.  

  

        Celkovo je rozpočtovým opatrením navrhnutá zmena vo výdavkovej časti rozpočtu  

o + 147 750 Eur  

Po rozpočtovom opatrení sú:  

 príjmy celkom  5 704 789 Eur  

 výdavky celkom 5 670 360 Eur 

  

OR prerokovala na svojom zasadnutí 3.12.2020 Návrh rozpočtového opatrenia 

a prijala nasledovné odporúčanie: 

OR odporúča OZ schváliť návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020. 

 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojili: 

 Mgr. Katarína Rentková, PhD.  – upozornila poslancov OZ, že v rozpočtovom 

opatrení je už teraz navýšenie o +20 000 Eur na Zber a odvoz odpadu, pretože 

nastavený rozpočet na rok 2020 nepokryja náklady na zber a odvoz odpadu.  

 PhDr. Ing. Veronika Opáleková – rozpočtové opatrenie v zmysle Zber a odvoz 

odpadu je spravené podľa platnej legislatívy, ktorá hovorí, že obec nemôže na 

odpadoch zarábať, ale keďže ich spôsobili občania, nesmie za ne ani doplácať. 

Rozpočtové opatrenie je v súlade s legislatívou.  

 

OZ schvaľuje: 

návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2020 obce Most pri Bratislave.  

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 9 Jozef Máté – Žiadosť o zľavu z nájomného 
 

Jozef Máté – SZČO – so sídlom Šalviová 1005/10, 900 46 Most při Bratislave, IČO 

37692305 požiadal dňa 5.10.2020 o zníženie nájemného z dôvodu pandémie a krízovej 

situácie v I. Polroku (uzavretie prevádzky), ale aj po opätovnom otvorení je situácia 

opätovne kritická a príjmy nepokrývajú náklady spojené s udržiavaním prenajatého 

priestoru. Z toho dôvodu žiada o zľavu z nájomného za II. Polkrok 2020, a to vo výške 

50%.  

 

Celková ročná výška nájmu za výmeru prenajatých priestorov (173,6 m2) prestavuje  

4.340,25 EUR. Nájomné  je splatné polročne vopred a to vo výške 2170,12 EUR. 

 

V nájme nie sú obsiahnuté úhrady za služby poskytované s užívaním nájmu, a to 

elektrická energia, plyn, voda, kanalizácia (uhrádzané na základe skutočnej spotreby a 

vyúčtovania dodávateľmi energií). 



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

svojom rokovaní dňa 23.11.2020 schválila nasledovné uznesenie: 

 

Komisia odporúča OZ schváliť žiadosť  o zníženie nájomného žiadateľovi Jozef Maté. 

 

OR na svojom zasadnutí 3.12.2020 prijala nasledovné uznesenie: 

OR odporúča schváliť žiadosť o zníženie nájomného na rokovaní OZ dňa 10.12.2020.  

 

OZ schvaľuje: 

žiadosť Jozefa Máté o zníženie nájomého o 50 % za II. polrok 2020. 

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0 

 

K bodu č. 10 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave na I. 

Polrok 2021. 

 

 Hlavná kontrolórka obce Most pri Bratislave predložila Plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2021 a objasnila poslancom OZ najmä hlavnú činnosť – zamerať sa na kontrolu 

čerpania kapitálových výdavkov z rozpočtu obce na projekt prístavba školskej jedálne, 

keďže takáto kontrola ešte nebola robená.   

 

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

zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2021 s týmto zameraním : 

 

 Kontrola čerpania kapitálových výdavkov z rozpočtu obce na projekt prístavba 

školskej jedálne 

 Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Most pri Bratislave 

za rok 2020 

 Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

 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 budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 

 

            OZ schvaľuje: 

            plán kontrolnej činosti hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave na I. polrok 2021. 

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 0 

K bodu č. 11 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu ropočtu na 

roky 2021-2023 

 



Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo objasnené aj prítomnou hlavnou kontrolórkou na zasadnutí 

OZ:  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2021 – 2023 

 

V zmysle § 18 f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

 

neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) 

p r e d k l a d á m 

 

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 

2021 - 2023. (ďalej len „ odborné stanovisko“) 

 

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2021 – 2023, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p. a podlieha zverejneniu podľa Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. 

o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 2. 

 

Návrh viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2021 – 2023 je spracovaný 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

z.n.p. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. 

 

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., zákona č. 

564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne 

normy. 

 

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami 

a internými predpismi obce. 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom obvyklým v zákonom 

stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

Na základe vyššie uvedených skutočností 

O D P O R Ú Č A M 

Obecnému zastupiteľstvu v Moste pri Bratislave návrh rozpočtu obce na rok 2021 

S CH V Á L I Ť 

a návrh rozpočtu obce na roky 2022-2023 

ZOBRAŤ NA VEDOMIE 

             

OZ berie na vedomie: 

            stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu rozpočtu na roky   

            2021 – 2023. 

 

 



K bodu č. 12 Návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2021-2023 

 Rekapitulácia  návrhu rozpočtu na roky  2021, 2022, 2023 

    
Názov Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 

Príjmy bežného rozpočtu 2,813,487 2,864,060 2,964,291 

Príjmy kapitálového rozpočtu 436,050 2,160 2,160 

Finančné operácie príjmové 1,480,000 1,020,105 0 

Príjmy celkom: 4,729,537 3,886,325 2,966,451 

        

Výdavky bežného rozpočtu 2,658,535 2,659,775 2,681,805 

Výdavky kapitálového rozpočtu 2,052,550 1,186,550 200,000 

Finančné operácie výdavkové 0 40,000 40,000 

Výdavky celkom:  4,711,085 3,886,325 2,921,805 

        

Celkový stav rozpočtu: 18,452 0 44,646 

    

    
Názov Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 

Príjmy bežného rozpočtu 2,813,487 2,864,060 2,964,291 

Výdavky bežného rozpočtu 2,658,535 2,659,775 2,681,805 

Prebytok bežného rozpočet  154,952 204,285 282,486 

        

Príjmy kapitálového rozpočtu 436,050 2,160 2,160 

Výdavky kapitálového rozpočtu 2,052,550 1,186,550 200,000 

Schodok kapitálového rozpočtu -1,616,500 -1,184,390 -197,840 

        

Finančné operácie príjmové 1,480,000 1,020,105 0 

Finančné operácie výdavkové 0 40,000 40,000 

Rozdiel finančných operácií 1,480,000 980,105 -40,000 

        

Celkový stav rozpočtu:  18,452 0 44,646 

 

Predkladaný materiál bol predložený na rokovanie OR, ktorá prijala nasledovné 

uznesenie: 

OR odporúča predložiť Návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2021 - 2023  na 

rokovanie OZ dňa 10.12.2020. 

 

Predkladaný materiál bol predložený na rokovanie Komisie pre podnikanie, rozpočet, 

financie, nakladanie s majetkom a Eurofondy, pritom zo zápisnice z komisie vyplýva:  



Prítomní členovia Komisie schválili predložený návrh jednomyseľne, t. j. počtom 100 % 

hlasov všetkých zúčastnených členov Komisie. 

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia odporúča OZ schváliť návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2021- 

2023. 

 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojili: 

 Ing. Peter Zuberec – dopytoval sa ohľadne projektu a investície na hasičskú 

zbrojnicu. Rovnako položil otázku, či by nebolo dobré mať pripravený projekt na 

cyklostrasu v smere od jazera Zelená voda, a pokiaľ by bola výzva, tak by sme ho 

predložili.  

 BSBA Marek Luciak – informoval sa, či bola daná dotácia na hasičskú zbrojnicu 

schválená.  

 Ing. Marek Rendek – podal vysvetlenie, že dotácia bola schválená, projek na 

hasičskú zbrojnicu je pripravený. Čo sa týka cyklochodníka, vo Vrakuni sa stavia 

cyklochodník, a obec má pripravený projekt prepojenie SAKRAVELO (Interreg 

Slovensko- Maďarsko), obec v rámci tohto mala vypracovať projektovú 

dokumentáciu, obec mala zabezpečiť 5% spolufinancovania. Ostatné financovanie 

zabezpečuje VÚC Bratislavský samosprávny kraj. Pokiaľ by sme chceli 

vypracovať vlastný projekt, musíme vypovedať zmluvu od SAKRAVELO, kde je 

plánovaný cyklochodník od výtlaku smerom po Rovinku. Starosta apeluje na BSK 

neustále, v akom stave je tento projekt. Môžeme prezistiť na odbore na 

financovanie pre Eurofondy.  

 

OZ schvaľuje: 

návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na rok 2021. 

 

OZ hlasovalo: za 5, proti 0, zdržalo sa 2 (Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak) 

 

 OZ berie na vedomie 

            návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2022 – 2023. 

 

K bodu č. 13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č.6/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Most pri Bratislave.  

  

 V návrhu VZN č. 6/2020  sú zapracované posledné zákonné úpravy v súvislosti 

s miestnym poplatkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Most pri Bratislave sú započítané zvýšené náklady spojené so odvodzom a uskladnením 

odpadu, rovnako vychádzajú zapracované poplatky aj z rozpočtového opatrenia č.3/2020 

(pretože už v roku 2019 rozpočet nepokryl náklady na zber a vývoz odpadu).  

 

Z dôvodu výrazného navýšenia ceny za uloženie odpadu na skládku a nakladanie s 

odpadom bol predložený návrh VZN č. 6/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ale aj v zmysle stále väčšieho tlaku 

vyplývajúce z legislatívy, ale aj z enviropolitík Európskej únie, ktoré smerujú 

k znižovaniu produkcie odpadu a k navýšeniu jeho triedenia. Hlavné zmeny: 

 

 



Správca dane určuje  poplatok pre množstvový zber nasledovne: 

 

            a) Zmesový komunálny odpad: 

 

- 26 vývozov - raz za dva týždne                      120 l nádoba :     -     80,00 € /rok  

- 12 vývozov – raz za mesiac                            120 l nádoba:      -     40,00 € /rok  

- 26 vývozov – raz za dva týždne                      240 l nádoba :    -    160,00 € /rok  

- 52 vývozov – raz za týždeň                          1 100 l nádoba :    -    1 466,67 € /rok   

- 26 vývozov – raz za dva týždne                   1 100 l nádoba :    -    733,33 € /rok   

 

 

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad  nie sú zahrnuté v miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a znáša ich pôvodný pôvodca 

odpadu. Na území obce je zavedený zber komunálnych odpadov prostredníctvom 

zberných nádob o objeme 120 l, 240 l, 1 100 l. 

 

                b) Biologicky rozložiteľný odpad: 

 

Vývoz  biologicky rozložiteľného  odpadu  (hnedá nádoba)  sa  uskutočňuje  raz za  

týždeň (sezónne od marca do novembra) - 2 x 120 l nádoba alebo 1 x 240 l nádoba. 

Náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny 

odpad a drobné stavebné  odpady, za  podmienky, že  bol  uhradený  poplatok za 

komunálny odpad. 

 

 V prípade  vývozu ďalšej nádoby biologicky rozložiteľného odpadu sa poplatky 

stanovujú nasledovne: 

 

                - 120 l nádoba   40,00 € /rok  

                - 240 l nádoba   80,00 € /rok 

 

Náklady na zbernú nádobu na biologicky rozložiteľný  odpad  nie sú zahrnuté v 

miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a znáša ich 

pôvodný pôvodca odpadu.  Na území obce je zavedený zber biologicky rozložiteľných 

odpadov prostredníctvom 120 l a  240 l hnedých zberných nádob. 

 

                c) Drobné stavebné odpady: 

 

                    -  vývoz 1 x štvrťročne                               1 kg                                 - 0,07 €  

   

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

svojom prerokovala, dňa 23.11.2020, predkladaný materiál, pričom prítomní členovia 

Komisie schválili predložený návrh jednomyseľne, t. j. počtom 100 % hlasov všetkých 

zúčastnených členov Komisie a prijali nasledovné uznesenie: 

 

Komisia odporúča OZ schváliť predložený návrh VZN č. 6 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Most 

pri Bratislave. 

 

Predložený materiál bol prerokovaný aj na zasadnutí OR a OR prijala nasledovné 

uznesenie: 



OR odporúča predložiť Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave 

č.6/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Most pri Bratislave na rokovanie OZ dňa 10.12.2020. 

 

 Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojili: 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK – Peter Krasnec - Spoločnosť AVE ako 

prevádzkovateľ skládky musela skládku pri Senci uzatvrotiť a náklady na skládkovanie 

vzrástli. Obec nesmie platiť za komunálny odpad vyprodukovaný občanmi, občania si 

musia zaplatiť za vyprodukovaný odpad sami. Preto sa museli zvýšiť poplatky za 

skládkovanie a za odvoz (kilometrovné). Áno, je možné si vybrať aj inú spoločnosť, 

avšak AVE ponúka konkurenčne neporovnateľné ceny. Je možné využívať aj služby 

OLO, ktoré má spaľovňu, avšak tá by mala v blízkej dobe ísť do rekonštrukcie 

(predpokladaná doba – 2 roky).  

 

 18:42 prišiel na zasadnutie OZ Ing. Peter Kovačik             

 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK – Peter Krasnec – spoločnosť prevádzkuje 

skládku v Senci vyše 10 rokov. 2017 požiadali o predĺženie kapacity skládky, doteraz 

pokročili k stavebnému povoleniu. Všetci vyjadrili súhlasné stanovisko, ale ktokoľvek sa 

môže zapojiť do konania (v zmysle platnej legislatívy), a tak umelo predlžujú stavebné 

konanie. Od septembra distribuujú do Čukárskej paky (pri Šamoríne), a aj na ďalšie 

miesta – ale odstavili ich, lebo majú veľký objem netriedeného odpadu. Ministerstvo 

životného prostredia tlačí na zmenšovanie objemu netriedeného odpadu. Riešením by 

bola spoločnosť, ktorá vyrába alternatívne palivá, ale problém je, že nespraví zo 

zmesového komunálneho odpadu, ani drobného stavebného odpadu palivo. Skládka pri 

Dolnom Bare (za DS), Pusté sady (Hlohovec), pri Sládkovičove sú aktuálne využívané 

spoločnosťou AVE SK. Z dôvodu obmedzenia počtu na každej skládke, rozdeľujú odpad 

na všetky skládky. OLO kapacitne nestíha a cenou nekonkuruje AVE. Od 1.9.2020 tvorí 

AVE stratu. Mesačne cca 2,5 tisíc ton v autách. Cena na skládkach je cca o 20-30% 

vyššia na týchto skládkach než mala spoločnosť AVE SK. Spoločnosť AVE SK znáša 

túto stratu do konca roka (čo je približne 260 00 Eur, cca do konca roka). Zvyšujú cenu 

iba za zneškodnenie odpadu. Nezvyšujú za všetky položky. Vo výzve je deklarované, že 

ak budú mať späť sprevádzakovanú svoju skládku, tak cena bude nižšia o cca 15-20 Eur. 

Problémom sú však stále aktivisti v meste Senec, ale aj z iných častí Slovenska, ktorí sa 

ku konaniu vyjadrujú. Na ministerstve trvalo 3 roky, kým sa rozhodli v prospech AVE. 

Prebieha stále konanie, predpoklad spustenia je jún-júl-august 2021. Nie je pravda že 

skládka je v rozpore s predpismi, len vypršalo povolenie, aj keď žiadosť bola podaná 

v roku 2017, ale vzhľadom na rôznych aktivistov je konanie predlžované (využívajú 

postupné podavanie pripomienok každých 50 dní, využívajú plnú dobu na prebratie 

odpovede, v litere zákona). Slovenská inšpekcia životného prostredia, hasiši, polícia SR 

bola tento rok niekoľkokrát na neohlásených kontrolách a nebol nájdený problém.  

 BSBA Marek Luciak – čo bude v prípade, ak sa skládka neotvorí.  

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK SK – Peter Krasnec – sme presvedčení, že 

otvoríme. Bolo stretnutie aj s aktivistami. Hlavný bod stretnutia, dohody bude stáť cca 

100 000 Eur  a ide o aktívny odplyňovací systém na skládke. Stavebné povolenie by malo 

byť podané cca vo februári. Právoplatné očakávame máj-jún 2021. Spoločnosť pripravuje 

aj ďalší projekt. Ale stále nová legislatíva tlačí ceny za odpady stále smerom hore. Jedna 

vec je triedenie na vstupe (napr. aj odpad z kuchýň), od 2023 odpady nemôžu byť 

skládkované nepretriedené – jedna časť pôjde na energetické zhodnotenie, druhá časť 

pôjde na stabilizáciu. Nikto neočakával, že proces, ktorý bežne trvá 2 roky, za 4 roky 



nebude doriešený. Skládka v Senci je regionálna. Aj samotné mesto Senec sa vyjadrilo 

pozitívne. Riešenie a tlak EÚ je, aby zmesového komunálneho odpadu bolo stále menej 

a malo by ho aj na skládkach končiť menej.  

 BSBA Marek Luciak – budú ďalšie zmeny v cenách? Je možné s nimi do budúcna rátať? 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK SK – Peter Krasnec – Čo sa cien týka, je veľa 

faktorov, ktoré vplývajú na ceny, napr. v roku 2019 bolo 32 EUR za zneškodnenie 

odpadu, 2021 sú cca 55 EUR za zneškodnenie. Čím viac sa bude triediť, tým menej 

odpadu bude končiť na skládkach. 55 Eur je aj kvôli tomu, že musia voziť na skládky 

ďaleko vzdialené. Samozrejme, nechcú spôsobovať rast finančných záväzkov občanom. 

Avšak, čo bude do budúcna, nemožno povedať. Ale súčasná legislatíva sa môže vyvinúť 

mnohými spôsobmi. Pokiaľ sú na Slovensku spaľovne len 2 (BA, KE) a skládok je 122, 

tak nemožno až tak výrazne meniť legislatívu. Avšak recyklácia je najdrahší spôsob 

spracovania/zneškodňovania odpadov. Skládkovanie je najlacnejšie, avšak zanecháva 

stopu. Čo sa samotnej ceny týka, robíme podmienky pre všetkých rovnako, pre všetky 

obce. Niektoré si zvolili práve vývoz 2krát do mesiaca, čo je na výdaj v podstate bez 

markantného navýšenia rozpočtu domácnosti, aby občania nepocítili nárast vo 

výdavkoch. Toto je jedno z riešení ako domácnostiam „znížiť“ výdavky – viac triediť 

odpad.  

 Milan Kohút – keby robili vývoz každý týždeň, tak tá cena by bola drahšia? 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK SK – Peter Krasnec –  – zvyšovanie cien tlačí 

všetkých, obce aj priemyselných zákazníkov. Niektoré obce plánujú znížiť objem nádob 

z 240 l – na 120 l. Najschodnejšia cesta je triedenie a znižovanie objemu 

vyprodukovaného zmesového odpadu. Samozrejme, obce môzu pristúpiť aj k novému 

verejnému obstarávanie na spločnosť, do ktorého sa AVE SK zapojí, ale je potrebné 

počítať, že cena môže byť výrazne vyššia a rovnako potom nebude platiť aj návrh vo 

výzve, že ak sa otvorí skládka v Senci, tak dôjde k zníženiu ceny o cca 15 Eur, na cca 

40Eur, z pôvodných 55 Eur.  

 BSBA Marek Luciak – budú sa autá vážiť? 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK SK – Peter Krasnec – čipovanie smetných nádob 

bude zavedené v 2022. Legislatíva hovorí o tom, že treba vážny systém  a sú dve 

možnosti - nápravová váha (auto zozbiera celú obec a odváži sa celé auto, táto váha stojí 

cca 25 000 Eur na 1 auto), ramenová váha – váži každý kontajner osobitne (stoji cca 55 

000 na 1 auto). Avšak legislatíva neurčuje, ktorá váha sa bude brať. Vyvstáva technický 

problém, ak je váha, tak by sa mal zaviesť čipový systém. Približná manipulácia 

s nádobou je 10s, s ramenovou váhou + 4 sekundy, to by mohlo predĺžiť čas zberu, a tým 

navýšiť poplatky, lebo ak sa niekde vyváža celý deň, tak by to mohlo byť predĺžené na 

1,5 dňa. Otázka a problém je aj ekonomický, a to akým spôsobom je možné faktúrovať 

miestne poplatky vo VZN dopredu na rok, ako nastaviť poplatok? Pokiaľ nie je 

legislatívne vyriešené, tak je táto 600 000 Eur investícia pre spoločnosť AVE SK 

bezpredmetná, keďže nevedia, ktorý typ váhy bude legislatívne vymedzený. AVE SK má 

nové autá (najstaršie má 4 roky), do nich sa dajú váhy namontovať, našťastie. V Senci sa 

inštaloval čipový systém, ktorý je férový a aj s kontrolami NKÚ je to presné, adresné.  

 BSBA Marek Luciak – navrhujete teda 2-týždňový cyklus? 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK SK – Peter Krasnec – niektoré mestá a obce 

navrhujú práve 2 a 4-týždňový cyklus. Ak chcete byť féroví vo vzťahu k obyvateľom, tak 

je čipový systém férový. Systém je kontrolovateľný a 2 4-týždňový cyklus dáva občanom 

možnosť výberu.  

 Mgr. Katarína Rentková, PhD. – legislatíva SR, ale aj európska legislatíva vyvíja stále 

väčší tlak na vytriedenosť a znižovanie objemu produkcie odpadu z domácností. 

Slovenská republika vo vytriedenosti odpadov zaostáva za priemerom EÚ a v podstate je 



na chvoste štatistík. V našej obci už dlhodobo majú občania na výber z 1, 2, 4 týždňov, 

avšak ak by bolo na výber iba 2 a 4 možno by občania viac pristúpili k triedeniu odpadu 

a celkovo k jeho produkcii.   

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK SK – Peter Krasnec – frekvencia vývozu 

komunálu by sa mohla znížiť. Ale mala by sa zvýšiť vytriedenosť, ktorá však je riešená 

cez OZV (14 OZV pôsobí na Slovensku). Opätovná legislatíva robí problém pri možnosti 

vytriedenosti. AVE SK si uvedomuje, že mesačný vývoz vytriedeného odpadu je 

nedostatočný pri vytriedenom odpade, ale to nie je v ich kompetencii to zvyšovať. 

Systém separovaného zberu. Základ je v prevencii.  

 Ing. Peter Zuberec – čo v prípade, že človek by chcel zachovať týždňový vývoz? Máte 

vypočítané, čo je efektívne pre obec? 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK SK – Peter Krasnec – obce znižujú objem 

smetných nádob, aby viedli ľudí k triedeniu, lebo objem nádoby znižuje množstvo 

odpadu. Odporúčame ísť max. do 120 litrovej nádoby. Obec ušetrí len na objeme 

uskladneného na skládke, ale ostatné súčasti/poplatky sa neznížia. Manipulácia so 120 l, 

240 l, 1100 l nádobou je stále rovnaká.  

 Ing. Peter Zuberec – ale čo, ak by nejaká časť obyvateľov chcela týždňový vývoz?  

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK SK – Peter Krasnec – priemerne ľudia preferujú 

2týždňový vývoz, lebo sa naučili triediť. Tých, čo majú veľmi dlhý cyklus vývozu, je 

veľmi málo. Ale raz za 2 týždne do rodinného domu stačí. Môže sa spraviť anketa, je to 

efektívne, keď už bude zavedený čipový systém. Odporúčam, aby sa spravil v prvom 

alebo druhom kvartáli roku 2021 dotazníkový prieskum, ako si občania predstavujú 

nakladanie s odpadmi.  

 Viliam Čulman – urobili sme anketu medzi ľudmi, zúčastnilo sa jej  540 ľudí, ktorí 

preferujú týždňový vývoz, ale čipovanie sa nestretlo s pozitívnou odozvou. Snímač by 

bol, samozrejme, ekonomický. Zberný dvor je však podmienkou.  

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK SK – Peter Krasnec – čo sa týka vytriedeného 

odpadu, nedá sa to zmeniť, nemá sa zberať krabica vedľa sáčku, ale len vytriedený odpad 

umiestnený v priehľadnom sášku. Systém rozšírenej zodpovednosti je nastavený na 

zbieranie v sáčkoch. Zberný dvor je dobrý vtedy, ak obyvateľ nemá kde uložiť vytriedený 

odpad ako veľký odpad, oleje, nebezpečný odpad, nadrozmerný/veľkoobjemový odpad. 

Zberný dvor ale nie je funkčný, ak obyvateľ nosí aj komunálny odpad, pretože musí byť 

presne stanovená nádoba, litráž na rok, ale zmesový komunálny odpad nesmie byť 

súčasťou zberného dvoru. Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) sa bránia 

umiestneniu zberných nádob na komuálny netriedený odbap v zberzných dvoroch, lebo 

nakoniec aj tak to musia zafinancovať obce, a tie hľadajú ako to zafinancovať.  

 Ing. Marek Rendek – v obci ale je možnosť triediť a pohodlne, aj taký odpad nechať 

odviesť a nechať zrecyklovať. Vykonáva sa v obci zber starého nábytku. 

 Janka Pôbišová – oddelenie daní a poplatkov Obecný úrad Most pri Bratislave – na zber 

a triedeného odpadu plasty, papier, plech na to máme zberovú spoločnosť, ktorá 

pravidelne zbiera vytriedený odpad.  

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK – Peter Krasnec – zberný dvor má prísne 

pravidlá, výstavba je nákladná investícia a nie je to ziskové. Rozšírená zodpovednosť je 

aj zlá ako bolo povedané, ale má aj výhodu – bezplatne odovzdať môžete, napr. 

pneumatiky, a to v akomkoľvek pneuservise, ktorý je povinný ich zobrať bezplatne a do 

týždňa od nahlásenia ich my, napr. prídeme zobrať, elektroodpad – spätný odber existuje 

(chladničky (nebezpečný odpad), počítače (nie nebezpečný odpad) – možnosť odovzdať 

do predajne, motorové a potravinové oleje – Slovnaft zberá, zber nebezpečného odpadu – 

obec robí vyhlásením. Minimálne 2x do roka musí obec podľa zákona organizovať zber 

veľkoobjemového odpadu. Drobny stavebný odpad – nedá sa recyklovať, musí skončiť 



na skládke, i keď skládky sa tomu bránia, lebo ho nechcú, ale obyvateľ má možnosť 

požiadať obec a obec je povinná za poplatok to riešiť.  

 Janka Pôbišová – oddelenie daní a poplatkov Obecný úrad Most pri Bratislave – a práve 

tu je výhoda komfort občanov, pretože zber sa robí z domu. 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK – Peter Krasnec – v Bratislave na začiatku, keď 

začal rozmach zberných dvorov mali 5-6 zberných dvorov v každej časti, teraz je len 1 

v celej Bratislave, lebo je to veľmi nerentabilné a obce to musia dotovať.  

 Mgr. Katarína Rentková, PhD. – ale mám informáciu od starostu obce, ktorý volal 

s Envipakom a že oni nemajú problém robiť aj častejšie vývoz vytriedeného odpadu, ale 

že záleží na AVE SK. Tak ako to teda je? 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK – Peter Krasnec – obec musí podpísať dodatok 

s Envi pakom o väčšom počte frekvencií.  

 Mgr. Katarína Rentková, PhD. – anketa vykonaná anketa nemôže byť braná do úvahy, 

pretože nebola prístupná všekým občanom, keďže bola online a niektorí poslanci k nej 

nemajú prístup, keďže sú zablokovaní. V takomto smere anketa vedená na facebooku 

nemôže byť považovaná za relevantnú.  

 BSBA Marek Luciak – položil otázku Mgr. Kataríne Rentkovej, PhD., prečo ju nespráví 

ona. 

 Mgr. Katarína Rentková, PhD. – odpovedala, že počas predsedníctva v komisii pre 

životné prostredie ju mohol p. Luciak spraviť, ale že už sú dohodnutí s predsedom 

Komisie pre životné prostredie a verejný poriadok a anketa sa bude realizovať v období, 

ako navrhol pán Krasnec. 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK – Peter Krasnec – existujú rôzne anketové 

stránky, ktoré sa na ankety využívajú, facebook nie je relevantným mediom na vedenie 

ankety. 

 Viliam Čulman -  540 ľudí sa zúčastnilo, z toho 360 ľudí bolo za týždenný vývoz.  

 Ing. Peter Zuberec – položil otázku, či v ankete bola aj uvedená cena za vývoz, napr. aj 

spomínaného týždenného vývozu.  

 Viliam Čulman – cena v ankete nebola uvedená.  

 Ing. Peter Zuberec – pokiaľ v ankete nebola cena, tak ľudia neboli správne informovaní 

k tomu, aby sa vedeli vyjadriť. 

 Mgr. Katarína Rentková, PhD. – bola otázka v ankete postavená aj tak, aby sa vylúčilo 

opakovanie sa tých istých ľudí tvoriacich 1 domácnosť, ktorá za vývoz platí?  

 Viliam Čulman – Aký je priemerný vyvoz? Ak otvoríte skládku, kapacitne to bude na 

koľko rokov postačujúce? 

 Generálny riaditeľ spoločnosti AVE SK – Peter Krasnec – toto rozšírenie je na cca 2,5 

roka, avšak máme v pláne projekt na rozšírenie, ktorý zvýši kapacitu na cca 12-14 rokov.  

 Ing. Marek Rendek – VZN bolo zverejnené na informačnej nástenke 15 dní, písomne na 

obecný úrad nebola doručená žiadna pripomienka od občanov. 

 Viliam Čulman – podal návrh doplniť do Návrhu VZN „ 52 vývozov, 120 l nádoba 160 

Eur/rok. 

 

OZ schvaľuje: 

Doplnenie §29 Určenie poplatku bod.1 písm. a) Zmesový komunálny odpad o  

- 52 vývozov – raz za týždeň   120 l nádoba:   160,00 Eur/rok 
  

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržali sa 2 (Mgr. Katarína Rentková, PhD., Ing. Peter 

Kovačik) 

 



OZ schvaľuje: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 6/2020 o miestnych  

daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Most pri Bratislave v znení doplneného návrhu podľa Uznesenia č.130/6/2020. 

 

OZ hlasovalo: za 6, proti 0, zdržali sa 2 (Mgr. Katarína Rentková, PhD., Ing. Peter 

Kovačik) 

 

K bodu č.14 OZ Fitness Most – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave 

v roku 2021 

  

Občianske združenie Fitness Most, IČO: 52875946, Orgovánová 977/14, 900 46 Most pri 

Bratislave požiadalo dňa 28.10.2020 o dotáciu vo výške 1000,- EUR z rozpočtu obce. 

 

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

predmetný bod prejednala na svojom zasadnutí, pričom prítomní členovia Komisie 

schválili predložený návrh jednomyseľne, t. j. počtom 100 % hlasov všetkých 

zúčastnených členov Komisie. 

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

svojom rokovaní dňa 23.11.2020 schválila nasledovné uznesenie: 

 

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť o dotáciu vo výške 1000,- EUR z 

rozpočtu obce žiadateľovi Fitness Most 

 

OR odporúča predložiť Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 

2021 – OZ Fitness Most na rokovanie OZ dňa 10.12.2020 a danú žiadosť schváliť.  

 

 Do rozpravy k bodu sa zapojil: 

 Ing. Peter Zuberec – žiadame ako OZ dotáciu 1000 Eur, minulý rok sme žiadali 1500 

Eur, avšak uvedomujeme si, že obec má znížený príjem v dôsledku výpadku daní. Aj OZ 

bolo zavreté v dôsledku pandémie, tak výška dotácie zohľadňuje náklady na budúci rok. 

Prostriedky z dotácie budú použité na renováciu priestorov. Vyúčtovanie minulého roku 

je predložené na obecnom úrade, zakúpil sa ozónový žiarič. Budúci rok – plánovaná 

oprava priestorov, časť sa použije na technický chod.  

 BSAB Marek Luciak – kontaktovali ma obyvatelia Mostu, že by chceli nejaké zariadenia 

darovať.   

 Ing. Peter Zuberec – kapacitné priestory nám už nedovoľujú prijímať zariadenia od 

obyvateľov. Rovnako v tejto prevádzke už musíme prihliadať aj na bezpečnosť 

zariadenia, lebo musí spĺňať bezpečnostnú stránku.  

 

Schvaľuje: 

            žiadosť OZ Fitness Most o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Most pri Bratislave   

            v roku  2021 v sume 1 000,- EUR. 

 

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržal sa 1 (Ing. Peter Zuberec) 

 

K bodu č. 15 OZ Mostík – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 

2021 

Občianske zduženie Mostík, IČO: 30792134, Šancova 66, 811 05  Bratislava požiadalo 

dňa 29.10.2020 o dotáciu vo výške 3.000,- EUR  z rozpočtu obce. 



OZ Mostík sa zaoberá podporou športových a vzdelávacích podujatí, tanečných súťaží a 

táborov pre deti, tanečných sústredení, a spoluorganizovaní kultúrnych podujatí v obci 

(mama bál, country bál, deň obce,...). 

 

Z dôvodu pandémie covid 19 a krízovej situácie vyplývajúce z pandémie sa tento rok 

(2020) neorganizovali každoročné kultúrne podujatia. 

 

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

predmetný bod prejednala na svojom zasadnutí, pričom prítomní členovia Komisie 

schválili predložený návrh jednomyseľne, t. j. počtom 100 % hlasov všetkých 

zúčastnených členov Komisie. 

 

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

svojom rokovaní dňa 23.11.2020 schválila nasledovné uznesenie: 

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť o dotáciu vo výške 3.000,- EUR 

z rozpočtu obce žiadateľovi OZ Mostík. 

OR odporúča predložiť Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 

2021 – OZ Mostík na rokovanie OZ dňa 10.12.2020 a danú žiadosť schváliť.  

 

Zástupca starostu informoval poslancov OZ, že OZ Mostík plánuje dotáciu využiť v plnej 

miere len na zabezpečenie svojej činnosti.  

 

Schvaľuje: 

            žiadosť OZ Mostík  o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku   

            2021 v sume 3 000,- EUR. 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 16 OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

Most pri Bratislave v roku 2021 

 

Občianske zduženie FK SLOVAN Most pri Bratislave, IČO: 42257824, Športová 459, 

900 46 Most pri Bratislave požiadalo dňa 29.10.2020 o dotáciu vo výške 28.000,- EUR  z 

rozpočtu obce. 

 

OZ zabezpečuje činnosti futbalového klubu vo vzťahu k SFZ, BFZ, ObFZ Bratislava – 

vidiek, rozvoj a údržbu futbalového štadióna, každoročne s  podieľa na 

spoluorganizovaní kultúrnych podujatí v obci (MDD, súťaž vo varení gulášu, vatra pri 

príležitosti osláv, ples futbalistov, dni obce,..). 

 

Z dôvodu pandémie covid 19 a krízovej situácie vyplývajúce z pandémie sa tento rok 

(2020) neorganizovali každoročné kultúrne podujatia. 

 

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

predmetný bod prejednala na svojom zasadnutí, pričom prítomní členovia Komisie 

schválili predložený návrh jednomyseľne, t. j. počtom 100 % hlasov všetkých 

zúčastnených členov Komisie. 

 



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

svojom rokovaní dňa 23.11.2020 schválila nasledovné uznesenie 

 

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť o dotáciu vo výške 28.000,- EUR 

z rozpočtu obce žiadateľovi FK SLOVAN Most pri Bratislave. 

 OR odporúča predložiť Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 

2021 – OZ SLOVAN Most pri Bratislave na rokovanie OZ dňa 10.12.2020 a danú 

žiadosť schváliť.  

 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojili: 

 Ing. Marek Rendek – postupne priblížil poskytnuté dotácie. Všetky finančné 

prostriedky sa používajú na zabezpečenie všetkých družstiev. Z dotacie nie sú 

platené žiadne mozdy hráčov. Momentálne je vyše 60 detí, stále sa hlásia aj malé 

deti. 

 BSBA Marek Luciak – položil otázku, či sa bude rekonštruovať hlavná budova? 

 Ing. Marek Rendek – budova sa bude opravovať priebežne. OZ býva často 

konfrontované, že nepredkladajú všetky faktúry. Áno, nepredkladajú sa malé 

faktúry, ale predkladá sa vždy veľká faktúra. Predchádzajúca bola 24000 Eur, 

ktoré boli OZ investované do výstavby tribúny. Momentálne je v pláne rozšírenie 

budovy. Stavebné úpravy budú, odhadom, cca 200 000 Eur (plán – 2 šatne, 

vnútorné sprchy pre hráčov a rozhodcov, toalety). Plánuje sa hlásiť o projektové 

financovanie a využívať zdroje z výzvy. 

 Jozef Máté – naposledy sa vymieňali aj svetlá, konkrétne je tam nových 12.  

 Ing. Marek Rendek - financie boli získané od sponzora, zakúpil nové svetlá. 

A takéto sa ťažko dokladujú ako preinvestované náklady. 

 Ing. PeterZuberec – nie je informácia o povolených tretích ligách?  

 Ing. Marek Rendek – nie je zatiaľ žiadna informácia.  

 Jozef Máté – napr. teraz máme v správe aj umelé multifunkčné ihrisko, tzn. 

náklady na elektrinu hradí OZ, ale peniaze za prenájom idú obci.  

 Ing. Marek Rendek – aj náklady, ktorú sú pri organizácii, napr. Dňa obce, sú 

znášané OZ, čo sa elektriny a pod. týka.  

 

            Schvaľuje:  

            žiadosť OZ FK SLOVAN Most pri Bratislave  o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce   

            Most  pri Bratislave v roku  2021 v sume 28 000,- EUR. 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 17 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

Most pri Bratislave 

 

Občianske združenie ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, IČO: 897009, 29. augusta 

367, 900 46 Most pri Bratislave požiadalo dňa 30.10.2020 o dotáciu vo výške 2.000,- 

EUR z rozpočtu obce.  

 

OZ zabezpečuje klubovú činnosť dôchodcov a organizovanie  kultúrnych podujatí v obci 

(MDD, výstavy, babská zábava, tekvicová show, mikuláš,...). 

 



Z dôvodu pandémie covid 19 a krízovej situácie vyplývajúce z pandémie sa tento rok 

(2020) neorganizovali každoročné kultúrne podujatia. 

 

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

predmetný bod prejednala na svojom zasadnutí, pričom prítomní členovia Komisie 

schválili predložený návrh jednomyseľne, t. j. počtom 100 % hlasov všetkých 

zúčastnených členov Komisie. 

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

svojom rokovaní dňa 23.11.2020 schválila nasledovné uznesenie: 

Komisia odporúča OZ schváliť predloženú  žiadosť o dotáciu vo výške 2.000,- EUR z 

rozpočtu obce žiadateľovi ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku. 

 

OR odporúča predložiť Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 

2021 – ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku na rokovanie OZ dňa 10.12.2020 a danú 

žiadosť schváliť. 

 

 Zástupca starostu informoval poslancov OZ, že 43 dôchodcov sa stretáva v Klube 

dôchodcov v našej obci. Požiadali o dotáciu, robia veľmi veľa pre obec, v podstate všetky 

peniaze sú použité na deti v obci prostredníctvom akcií organizovaných pre deti.  

 

           Schvaľuje: 

            žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku   o poskytnutie dotácie  z rozpočtu obce 

            Most  pri Bratislave v roku  2021 v sume 2 000,- EUR. 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 18 BRUK s.r.o. – žiadosť o zriadenie vecného bremena.  

 

BRUK s. r. o. so sídlom Landererova 8, 811 09 Bratislava, zastúpená: Boulos Kandalaft, 

konateľ, IČO: SK2023607432, IČ DPH: 46 776 486 v zastúpení Jana Čuchtová, podali 

Návrh na zriadenie vecného bremena so ZSDI s Pšeno I-etapa v zmysle preloženej 

ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY.  

 

Žiadosť spoločnosti BRUK s. r. o. , Landererova 8, 811 09 Bratislava, IČO 46 776 486 o  

            zriadenie vecného bremena ( v zmysle GP č. 76/2019 za dňa 23. 7. 2020 vyhotoveného   

            Ing. Matúšom Reisingerom)v prospech Západoslovenská distribučná, a. s. , Čulenova 6,  

            816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, na časť pozemkov registra KN „C“, katastrálne úze- 

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

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

            vecného bremena na: 

 

            1. parc. č. 1533/30, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

            2. parc. č. 1533/31, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

            3. parc. č. 1393/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

 

            Vecné bremeno bude spočívať: 

            a) v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení (podzemné káblové NN 1 kV), 

            b) v užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opravách, úpravách, rekonštrukcii, modernizácii a   

                akýchkoľvek iných stavebných pravách elektroenergetických zariadení a ich odstráne- 

                ní.  



             Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne. 

 

 OR odporúča predložiť Návrh o zriadení vecného bremena ZSDI s Pšeno I – etapa na 

rokovanie OZ dňa 10.12.2020 a danú žiadosť schváliť. 

 

Schvaľuje: 

            žiadosť spoločnosti BRUK s. r. o. , Landererova 8, 811 09 Bratislava, IČO 46 776 486 o  

            zriadenie vecného bremena ( v zmysle GP č. 76/2019 za dňa 23. 7. 2020 vyhotoveného   

            Ing. Matúšom Reisingerom)v prospech Západoslovenská distribučná, a. s. , Čulenova 6,  

            816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, na časť pozemkov registra KN „C“, katastrálne úze- 

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

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

            vecného bremena na: 

 

            1. parc. č. 1533/30, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

            2. parc. č. 1533/31, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

            3. parc. č. 1393/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

 

            Vecné bremeno bude spočívať: 

            a) v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení (podzemné káblové NN 1 kV), 

            b) v užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opravách, úpravách, rekonštrukcii, modernizácii a   

                akýchkoľvek iných stavebných pravách elektroenergetických zariadení a ich odstráne- 

                ní.  

             Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne. 

 

 OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 19 Tomáš Galba – Žiadosť o prevzatie cestnej komunikácie a verejného 

osvetlenia do majetku obce.  

 

Tomáš Galba, bytom Adama Štrekára 62, 917 08 Trnava požiadal dňa 27.11.2020 o 

prevzatie cestnej komunikácie a verejného osvetlenia vybudovaných na parcelných 

číslach 462/39 a 462/89 katastrálne územie Most pri Bratislave do majetku obce Most pri 

Bratislave za kúpnu cenu 1 Eur s DPH.  

 

Cestná komunikácia je vybudovaná na základe stavebného povolenia 1112-57-MPB-

12Kš. Cestná komunikácia bola daná do užívania kolaudačným rozhodnutím číslo 

5625/2019-03, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.5.2020.  

 

Verejné osvetlenie je vybudované na základe stavebného povolenia č.j. 1062-64-MPB-

14Kš a dané do užívania kolaudačným rozhodnutím 243/2019-03 zo dňa 6.3.2019.   

  

 OR odporúča predložiť Žiadosť o prevzatie cestnej komunikácie a verejného osvetlenia 

do majetku obce na rokovanie OZ dňa 10.12.2020 a danú žiadosť schváliť. 

 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojili: 

 BSBA Marek Luciak – na daných pozemkoch nie sú žiadne ťarchy, resp. Záložné 

právo? 



 Jozef Máté – vyjadril predpoklad, že o predmetných pozemkoch sa už na OZ 

jednalo a bol tam vtedy problém práve s nejakým záložným právom alebo niečím 

podobným.  

 Ing. Marek Rendek – navrho poveriť Stavebnú komisu preskúmaním stavu 

inžinierskych sietí (cesty a verejné osvetlenie).  

 

OZ berie na vedomie:  

Žiadosť Tomáša Galbu, Adama Štrekára 62, 917 08 Trnava o odpredaj cestnej 

komunikácie a verejného osvetlenia vybudovaných na pozemkoch registra KN „C“, 

katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedené na LV č. 818, 

vo vlastníctve obce Most pri Bratislave: 

          1. parc. č. 462/89, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

          2. parc. č. 462/39, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

 

OZ Schvaľuje:  

OZ poveruje stavebnú komisiu zistením skutkového stavu inžinierskych sietí, ktoré majú 

byť predmetom odpredaj cestnej  komunikácie a verejného osvetlenia vybudovaných na 

pozemkoch registra KN „C“, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri 

Bratislave, vedené na LV č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave: 

          1. parc. č. 462/89, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

          2. parc. č. 462/39, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 0 

  

K bodu č. 20 - Vítězslav Valentín – Žiadosť o prenájom 

 

Na obecný úrad bola doručená Žiadosť o prenájom od -Vítezslav Valentín, Budovateľská 

182, 900 46 Most pri Bratislave – časť pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, - 25 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. 

Montovaná stavba – predajňa krmív pre zvieratá. 

 

Zástupca starostu podal vysvetlenie, že sa jedná o obecný pozemok, avšak budova na 

ňom stojaca nie je vo vlástníctve obce, ale vo vlastníctve žiadateľa. V pôvodnej nájomnej 

zmluve bola daná cena 26 Eur/m2/rok, čo bolo 650 Eur/rok. Nájomné za 1. polrok 2020, 

vo výške 325 Eur bolo uhradené.  

 

Ing. Marek Rendek navrhol ponechať danú sumu 26 Eur/m2/rok + každoročné navýšenie 

o infláciu. Vzhľadom na to, že stavba je vo vlastníctve žiadateľa, bude zverejnený zámer 

na prenájom s osobitným zreteľom.  

 

OZ schvaľuje: 

zámer na prenájom časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, - 25 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, kde osobitý 

zreteľ spočíva v umiestnení stavby na obecnom pozemku, ktorej vlastnikom je žiadateľ 

(Vítezslav Valentín, Budovateľská 182, 900 46 Most pri Bratislave), a to na dobu 5 rokov 

s najomným vo výške 26 Eur/m2/rok, tzn. 650 Eur/rok + každoročné navýšenie o mieru 

inflácie.  

 



OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 21 – Ľudmila Valenínová – Žiadosť o prenájom 

 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť - Ľudmila Valentínová, Budovateľská 182, 900 46 

Most pri Bratislave – časť pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, - 28 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. Montovaná 

stavba – predajňa čapovaných vín. 

 

Zástupca starostu podal vysvetlenie, že sa jedná o obecný pozemok, avšak budova na 

ňom stojaca nie je vo vlástníctve obce, ale vo vlastníctve žiadateľa. V pôvodnej nájomnej 

zmluve bola daná cena 26 Eur/m2/rok, čo bolo 728 Eur/rok. Nájomné za 1. polrok 2020, 

vo výške 364 Eur bolo uhradené.  

 

Ing. Marek Rendek navrhol ponechať danú sumu 26 Eur/m2/rok + každoročné navýšenie 

o infláciu. Vzhľadom na to, že stavba je vo vlastníctve žiadateľa, bude zverejnený zámer 

na prenájom s osobitným zreteľom.  

 

 Schvaľuje: 

OZ schvaľuje zámer na prenájom časti pozemku registra KN „C“, parc. č. 5, - 28 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, kde 

osobitý zreteľ spočíva v umiestnení stavby na obecnom pozemku, ktorej vlastnikom je 

žiadateľka (Ľudmila Valentínová, Budovateľská 182, 900 46 Most pri Bratislave), a to na 

dobu 5 rokov s najomným vo výške 26 Eur/m2/rok, tzn. 728 Eur/rok + každoročné 

navýšenie o mieru inflácie.  

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

K bodu č. 22 Rôzne 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojili: 

 Ing. Marek Rendek – je potrebné schváliť termíny zasadnutí OZ a OR na rok 

2021. Nárvh je: 

o Plánované termíny zasadnutia OZ v roku 2021 nasledovne: 11.2.2021, 

22.4.2021, 17.6.2021, 26.8.2021, 21.10.2021, 9.12.202. 

o Plánované termíny zasadnuti Obecnej rady v roku 2021 nasledovne: 

4.2.2021, 15.4.2021, 10.6.2021, 19.8.2021, 14.10.2021, 2.12.2021. 

 

OZ schvaľuje: 

Plánované termíny zasadnutia OZ v roku 2021 nasledovne: 11.2.2021, 22.4.2021, 

17.6.2021, 26.8.2021, 21.10.2021, 9.12.202. 

Plánované termíny zasadnuti Obecnej rady v roku 2021 nasledovne: 4.2.2021, 15.4.2021, 

10.6.2021, 19.8.2021, 14.10.2021, 2.12.2021. 

 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 

 Ing. Marek Rendek – navrhuje presunúť Správy o činnosti komisií na nasledujúce 

zastupiteľstvo, aby mali poslanci dostatočný čas sa s nimi zoznámiť, navyše, 3 

predsedovia komisií sú neprítomní/ospravedlnení zo zasadnutia OZ.  



K bodu č. 23 Diskusia 

Do rozpravy k prejednávanému bodu sa zapojili: 

 Ing. Peter Kováčik – vzhľadom na prijatý Etický kódex, chcel by poprosiť 

poslancov, pokiaľ majú záujem o podpísanie Čestného prehlásenia a rovnako by 

chcel poprosiť aj predsedov komisií, aby informovali členov komisií (nie 

poslancov OZ), že pokiaľ súhlasia s Etickým kódex, mali by tiež podpísať Čestné 

prehlásenie. Samozrejme, toto je dobrovoľné.  

 Viliam Čulman – dotazoval sa, či máme v obci riešené VZN používanie 

pyrotechniky.  

 Ing. Marek Rendek – používanie pyrotechniky je v obci riešené VZN. 

 Jozef Máté – informoval poslancov OZ, že sa konalo mimoriadne zasadnutie 

Rady školy, na ktorom sa bral alarmujúci stav, že pokiaľ do septembra 2021 

nebude postavená škola, do 1.triedy môže riaditeľ školy zobrať iba 7 detí, lebo 

veľa detí dostalo odkalod. A máme aktuálne prihlásené deti do 3 tried. Ak by sa 

aj postavil plánovaný modul so 6 triedami, kapacitne ju naplníme do 2 rokov, 

preto je požiadavka na modul s 12 triedami.  

 Viliam Čulman – informoval sa o stave „Rekonštrukcia Budovateľská“. 

 Ing. Marek Rendek – aktuálne je to vo fáze verejného obstarávania na dodávateľa 

projektovej dokumentácie. Avšak reálne sa financie presunú do výstavby 

a vybudovania školy. 

 Milan Kohút – položil otázku, čo sa bude diať s budovami, keď detský boom 

skončí? 

 Ing. Marek Rendek – bude sa hľadať možnosť ich využitia. Avšak aktuálne by 

mala prioritu dostať – dobudovanie/rekonšrukcia ulice Športová, a to od ihriska 

po školu, pokiaľ by sa uvažovalo o začatí realizácie rekonštrukcie nejakej ulice. 

Športová – máme plány na rekonštrukciu už spravené.  

 Ing. Peter Zuberec – rekonštrukcia Budovateľskej bol plánovaný projekt na 1 

milión Eur, ale tam sa počítalo s niekoľkými fázami.  

 Ing. Marek Rendek – poslanci si musia zvoliť priority. 

 BSBA Marek Luciak – ako je to s nástupom detí na 2. stupeň ZŠ? 

 Jozef Máté – aktuálne nenastúpili, lebo sa musia testovať a na 1 týždeň je to 

nerentabilné a nereálne zorganizovať. Rovnako riaditeľ školy nechcel zbytočne 

na 1 týždeň vystavovať deti, ich rodiny a učiteľom ďalšiemu stresu z testovania. 

V ankete, ktorú škola robila, sa väčšina rodičov vyjadrila, že nechcú deti 

testovať.  

 Ing. Marek Rendek – položil otázku poslancom, ktorí verejne prejavili záujem 

pomôcť starostovi obce so zberným dvorom „Či a akým spôsobom pomohli 

strostovi s realizáciou zberného dvoar? Aké krokry boli podniknuté s touto 

pomocou. Či teda boli za starostom? 

 Mgr. Katarína Rentková, PhD.  – sa zaujímala, kde bola takáto ponuka vyjadrená? 

Pretože ona to nezaregistrovala, keďže podaktorí sú zablokovaní. Či to bolo na 

Facebooku, či vedia o tom, že starosta ako osoba facebook nepoužíva? 

 Viliam Čulman – odpovedal, že nik ich nekontaktoval.  

 Mgr. Katarína Rentková, PhD.  – sa zaujímala, či oni kontaktovali starostu, keďže 

prejavili verejne záujem mu pomôcť. A prečo ho nekonaktovali? 

 BSBA Marek Luciak – položil otázku, či už teda bola nejaká výzva na zberný 

dvor? 

 Ing. Marek Rendek – prečo čakáte na výzvu, veď treba byť iniciatívny. Pán 

Luciak je členom Komisie pre podnikanie, rozpočet, financie, nakladanie s 



majetkom a Eurofondy, mohol predniesť návrh. Rovnako bola dnes možnosť 

pripomienkovať návrh rozpočtu obce, ale žiaden návrh nebol predložený. 

 BSBA Marek Luciak – oponoval, že rozpočet je stále rovnaký a on ho 

pripomienkovať bude. 

 PhDr. Ing. Veronika Opáleková – rozpočet, jeho návrh, je vyvesený 15 dní podľa 

zákona. Všetci obyvatelia obce, poslanci sa môžu písomne vyjadriť, aj spísať 

vyjadrenie na obecnom úrade. Keď už schválite daný návrh, tak starosta obce má 

právo s týmito položkami pracovať. Následne rozpočtové opatrenia môžete 

schváliť, a schvaľuje ich OZ. Rozpočet nie je stále rovnaký, veď predsa hodnoty 

sa menia. Ale áno – rozvrhnutie, pomenovanie jednotlivých položiek je rovnaké, 

lebo rozpočet je zostavený v súlade s ekonomickou klasifikáciou rozpočtu.  

 

K bodu č. 24 Záver 

 Zástupca starostu poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

                                                                                                   Ing. František Mastný 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

V Moste pri Bratislave, 10.10.2020, zapísala Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

  

 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Peter Zuberec 

 

                 Jozef Máté 

                                              

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITKLcEciZ4I&t=1808s&ab_channel=MostpriBratislave 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITKLcEciZ4I&t=1808s&ab_channel=MostpriBratislave

