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Z á p i s n i c a

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 6/2021
konaného dňa 21. októbra 2021

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

Ospravedlnení: 

Program:   viď. Pozvánka a doplnenie počas rokovania OZ

K bodu č. 1   Otvorenie 

Zasadanie  otvoril  a viedol  starosta  obce  Ing.  František  Mastný,  ktorý
prítomných  poslancov  ako  aj  hostí   privítal  na  zasadnutí  obecného
zastupiteľstva. 

K bodu č. 2  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice.

Za zapisovateľa starosta obce určil: Ing. Mareka Rendeka

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: p. Milana Kohúta
                  Ing. Petra Zuberca

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

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0   

K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Ľudmilu Trsťanovú
  BSBA Mareka Luciaka

OZ   volí   návrhovú   komisiu   v zložení   Mgr.   Ľudmila   Trsťanová,   BSBA
Marek Luciak. 

OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 1 BSBA Marek Luciak  



2

Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov a zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné.

K bodu č. 5. Voľba volebnej komisie
Do volebnej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD.

Ing. Petra Kovačika 
Mgr. Michaelu Šipošovú

    Náhradník:  p. Radoslav Ragan

OZ volí   volebnú  komisiu  v zložení  Mgr.  Katarína  Rentková,  PhD.,   Ing.
Peter Kovačik, Mgr. Michaela Šipošová.

   Náhradník: p. Radoslav Ragan 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržal sa 3 Viliam Čulman, BSBA Marek Luciak,
Ing. Peter Kovačik  

K bodu č. 6. Program rokovania OZ
 
OZ schvaľuje:
program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržalo sa 0

BSBA Marek Luciak navrhol doplniť rokovanie OZ o:
Bod č. 21   - Poverenie starostu obce na vyhlásenie verejného obstarávania na
externého audítora, ktorý by vykonal kontrolu, audit práce  kontrolóra obce za
posledných 6 rokov.

Predkladateľ návrhu bol upozornený na povinnosť predloženia dôvodovej správy
k navrhovanému  bodu  (článok  4,  bod  5.  rokovacieho  poriadku  obecného
zastupiteľstva obce Most pri Bratislave).

Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov, že externý audítor nemá právo
konštatovať  zistenia  hlavnej  kontrolórky  obce.  Súčasne  poslancom vysvetlila
postup pri rozporovaní správ hlavnej kontrolórky obce, ktoré sú predkladané na
rokovanie OZ. 

OZ hlasovalo: za 2 BSBA Marek Luciak,  Viliam  Čulman,  proti  3 Radoslav
Ragan, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Ing. Peter Zuberec, zdržalo sa 6 Mgr. Michaela
Šipošová,  Jozef  Máté,  Ing.  Peter  Kováčik,  Milan  Kohút,  Mgr.  Katarína
Rentková, PhD., Marek Rendek.

K bodu č. 7 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 14. októbra 2021

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa
14. októbra 2021. 

OZ berie na vedomie:
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správu rokovania z obecnej rady zo dňa 14. októbra 2021. 

           K bodu č. 8 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 19. augusta 2021

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
19. augusta 2021.

 OZ berie na vedomie:
 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 19. augusta 2021. 

K bodu č. 9 Voľba hlavného kontrolóra obce Most pri Bratislave 

Volebná komisia si za predsedu volebnej komisie zvolila Ing. Petra Kovačika.
Voľba hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave prebehla tajne.
Na  hlavnú  kontrolórku  obce  Most  pri  Bratislave  kandidovala  Ing.  PhDr.
Veronika Opáleková.
Počas rozpravy k uvedenému bodu kandidátka na hlavnú kontrolórku obce Most
pri Bratislave zodpovedala  otázky poslancov OZ.
Po  voľbe  všetkých  poslancov  starosta  obce  o  18:20  prerušil  rokovanie  OZ.
Počas prerušenia volebná komisia spracovala výsledky volieb. 
Rokovanie OZ pokračovalo o 18:25

Počet poslancov OZ obce Most pri Bratislave:    11
Počet prítomných poslancov obce Most pri Bratislave na hlasovaní:   11
Počet vydaných hlasovacích lístkov:       11
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:         11
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:        0
Počet platných odovzdaných hlasov za:            9
Počet platných odovzdaných hlasov proti:        2

Volebná komisia skonštatovala, že OZ obce Most pri Bratislave zvolilo za hlavnú
kontrolórku obce Most pri Bratislave Ing. PhDr. Veroniku Opálekovú.

Odmena HK bola 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra. 
Starosta obce navrhol odmenu vo výške 30% z výšky mesačného platu hlavného
kontrolóra.

OZ schvaľuje:
Mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi obce v zmysle zákona č.  369/1990 Zb.
o obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov,  §18c,  ods.  5,  mesačnú
odmenu 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods. 1 od 19. 11.
2021.

OZ hlasovalo: za 9, proti 0,  zdržalo sa 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman

K bodu č. 10 Plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave za 1. polrok 2021

Rozpočet  obce  Most  pri  Bratislave  bol  schválený  OZ  uznesením   č.
12/6/2020 zo dňa 10. 12. 2020, úprava rozpočtu  bola schválená rozpočtovým
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opatrením č.  1/2021 uznesením č.  62/4/2021 zo dňa 17.  06.  2021. Prehľad
príjmov  a výdavkov  rozpočtu  obce  Most  pri  Bratislave  je  spracovaný
v tabuľkovej časti za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021. 

Upravený
rozpočet  v €

Skutočnosť v € Plnenie v %

Príjmy - z toho :
Bežné príjmy 2 813 487 1 891 014 67,21
Kapitálové príjmy 436 050 4 137 0,95
Finančné operácie 1 564 529 94 173 6,02
Príjmy celkom 4 814 066 1 989 321 41,32
Výdavky - z toho :
Bežné výdavky 2 709 064 1 153 721 42,59
Kapitálové výdavky 2 086 550 341 697 16,38
Finančné operácie 0 6 200 -
Výdavky celkom 4 795 614 1 501 618 31,31
Rozpočtové  hospodárenie
obce

18 452 487 703

1. Bežné príjmy
Plnenie  bežných  príjmov  za  obdobie  od  01.  01.  2021  do  30.  06.  2021
predstavuje čiastku 1 891 014,- EUR, čo z rozpočtovaných príjmov pre rok
2021 vo výške 2 813 487,- €  predstavuje 67,21 %. 
1.1. Daňové príjmy /výnos dane z príjmov-podielové dane, daň z nehnuteľnosti,
za  psa,  za  ubytovanie  v rekreačných  zariadeniach,  za  užívanie  verejného
priestranstva a daň za komunálne odpady/, poplatok za rozvoj  boli naplnené na
úrovni  65,84 %, v sume 1 207 311,- €.   
1.2.  Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku obce /prenájom budov
a pozemkov/,  administratívne  a iné  poplatky  /správne  poplatky  za  vydanie
stavebného,  kolaudačného  rozhodnutia,  za  vydanie  rybárskych  lístkov,  za
osvedčovanie  podpisov  a listín,  za  predaj  smetných  nádob,  cintorínske
poplatky,  za  kopírovacie  práce,  za  vyhlásenie  v miestnom  rozhlase,  boli
naplnené na 67,02 %, v sume 37 295,- €.    
1.3.  Granty  a transfery  –   dotácie  zo  štátneho  rozpočtu  -   na  financovanie
základnej školy, matriky, úseku stavebného poriadku, dotácia na stravu, dotácia
na zabezpečenie  testovania občanov – COVID 19,  boli naplnené na 73,87 %,
v sume 600 558,- EUR z rozpočtovaných 813 000,- €. 
1.4.  Bežné príjmy rozpočtových organizácií  obce boli naplnené na úrovni
41,31 % v sume 45 850,- €.

2. Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021  boli naplnené
vo  výške  4  137,-  €,  čo  predstavuje  0,95  % z  rozpočtovaných  príjmov  vo
výške 436 050,- €.  Obec už požiadala o refundáciu nákladov na vybudovanie
cyklotrasy a odborných učební v zmysle zmlúv o poskytnutí NFP.

3. Príjmové finančné operácie
Príjmové  finančné  operácie   –  príjem  zostatku  nevyčerpaných  finančných
prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu  z  roku  2020  zo  základnej  školy  a  príjem
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zostatku   nevyčerpanej  dotácie  na  stravu,  prijaté  zábezpeky  na  verejné
obstarávania  boli naplnené na úrovni 6,02 % v sume 94 173,- €.

Celkové  príjmy  boli  naplnené  na  41,32  %  vo  výške  1  989  324,-  €  z
rozpočtovaných 4 814 066,- €. 

4. Čerpanie rozpočtu výdavkov 

4.1. Bežné výdavky
Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 1 153 721,- €, čo predstavuje 42,59 % z
rozpočtovaných 2 709 064,- €.
4.2. Kapitálové výdavky
Z kapitálových  výdavkov boli  vyčerpané  finančné  prostriedky vo výške
341  697,-  €,  čo  činí  16,38  %  z  rozpočtovaných  2  086  550,-  €.
Zrealizovaný  bol  projekt  „Vybudovanie  Cyklodopravného  spojenia
Studené  –  Most  pri  Bratislave“,  aktualizácia  rozpočtu  pre  projekt
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a Projektová dokumentácia - doplnenie
elektroinštalácie pre objekt Školská jedáleň. 
4.3. Výdavkové finančné operácie
Vo výdavkových  finančných  operáciách  sú zaúčtované vrátené zábezpeky z
verejných obstarávaní vo výške 6 200,- €.

Celkové výdavky boli od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 vyčerpané vo výške
1 501  618,-  €,  čo  z  rozpočtovaných  výdavkov  vo  výške  4  795  614,-  €
predstavuje 31,31 %. 

OZ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu obce Most pri Bratislave za 1. polrok 2021.

K bodu č. 11 Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021
 

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,  predkladáme
rozpočtové opatrenie č. 2/2021 na zmenu rozpočtu obce na rok 2021. 
V   príjmovej  časti  rozpočtu  sú  navrhnuté  úpravy  v  zmysle  skutočne
poskytnutých dotácii  zo štátneho rozpočtu, viď tabuľkovú časť rozpočtového
opatrenia:
Bežné príjmy:                                                                                                         
- poskytnuté dotácie zo ŠR, ESF, nájomné                                         + 176 393,-

€
Kapitálové príjmy:                                                                                            
- predaj pozemku                                                                                 +     3 000,-

€
Finančné operácie príjmové:
- príjem nevyčerpanej dotácie na stravu zo ZŠ                                    +  20 894,-

€ 
 
Celkové príjmy sú navýšené  o sumu:                                                 200 287,-
€
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Celkový rozpočet  príjmov sa upraví   na sumu :                     5 014 353,- €

Vo výdavkovej  časti  rozpočtu sú zapracované  úpravy – viď tabuľkovú časť
(tabuľková časť tvorí prílohu tejto zápisnice):  
Bežné výdavky:     
-  úpravy podľa skutočných nákladov na zabezpečenie úloh a povinností obce

                                                                                                                       + 193 394,- €

Kapitálové výdavky:
-  navrhnuté  úpravy  na  zakúpenie  nového  rozhlasového  systému  Rozana,
aktualizácia  rozpočtu  na  rekonštrukciu  hasičskej  zbrojnice,  na  činnosť
stavebného dozoru pri budovaní cyklotrasy, vybudovanie nového priechodu pre
chodcov k detskému ihrisku v časti Studené: 
   +  21 896,- €                     

 Celkové výdavky sú navýšené o sumu:                                               215 290,-
€

Celkový rozpočet  výdavkov sa upraví na sumu:                 5 010 904,-
€

Upravený rozpočet   je  nastavený ako prebytkový s  prebytkom       3  449,-
EUR.

OZ schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

OZ hlasovalo: za 9, proti 0,  zdržalo sa 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman

K bodu č. 12 INGYN s.r.o. – Žiadosť o predĺženie zmluvy 

Spoločnosť INGYN s.r.o.,  IČO: 35 914 084 so sídlom Bratislavská 6, 900
46 Most pri  Bratislave požiadala  dňa 07. júla 2021 o predĺženie nájomnej
zmluvy  uzatvorenej  dňa  9.  marca  2017.  Predmetom  zmluvy  je  prenájom
nebytových priestorov v budove zdravotného  strediska  o výmere  26,3  m2
(ambulancia 16,5 m2, šatňa 2,6 m2, čakáreň 7,2 m2) v stavbe  súpisné č. 6,
postavenej  na parcele  registra  „C“ KN parc.  č.  459/1 o výmere 1 866 m2
vedenej na LV č. 611, kat. územie Most pri Bratislave.
OZ  uznesením  č.  95/5/2021  zo  dňa  19.  augusta  2021  schválil  zámer
prenajať spoločnosti INGYN s.r.o., IČO: 35 914 084 so sídlom Bratislavská
6,  900  46  Most  pri  Bratislave  nebytové  priestory  v budove  zdravotného
strediska o výmere 26,3 m2 (ambulancia 16,5 m2, šatňa 2,6 m2, čakáreň 7,2
m2) v stavbe  súpisné č. 6, postavenej na parcele registra „C“ KN parc. č.
459/1 o výmere 1 866 m2 vedenej na LV č. 611, katastrálne územie Most
pri  Bratislave,  obec  Most  pri  Bratislave,  vo  vlastníctve  obce  Most  pri
Bratislave  z dôvodu  osobitného  zreteľa,  ktorým  je  prevádzkovanie
gynekologickej ambulancie. 
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Výška nájomného je 25,-€ m2, t.  j. ročne 657, 50 € + inflácia + alikvotné
náklady na energie.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Most pri Bratislave od 26. 8.
2021 do 11. 9. 2021.

            OZ schvaľuje:
Prenájom nebytových  priestorov v budove  zdravotného  strediska  o  výmere
26,3  m2  (ambulancia  16,5  m2,  šatňa  2,6  m2,  čakáreň  7,2  m2)  v  stavbe
súpisné č. 6, postavenej na parcele registra „C“ KN parc. č. 459/1 o výmere
1 866 m2 vedenej na LV č. 611, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec
Most  pri  Bratislave,  vo  vlastníctve  obce  Most  pri  Bratislave  z dôvodu
osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie gynekologickej ambulancie pre
spoločnosť INGYN s.r.o., IČO: 35 798 327 so sídlom Bratislavská 6, 900 46
Most pri Bratislave.
Výška  nájomného  je  25,-€  m2,  t.  j.  ročne  657,  50  €  +  inflácia  +  alikvotné
náklady na energie. Obdobie prenájmu – 5 rokov. 

. 
OZ hlasovalo: za 11 , proti 0, zdržali sa 0  

K bodu č. 13 MUDr. Ingrid Lembaková – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy

MUDr. Ingrid Lembaková, IČO: 30 800 323 so sídlom Bratislavská 6, 900 46
Most  pri  Bratislave  požiadala  dňa  22.  júla  2021  o  predĺženie  nájomnej
zmluvy  uzatvorenej  dňa  9.  marca  2017.  Predmetom  zmluvy  je  prenájom
nebytových priestorov v budove zdravotného strediska  o výmere 38,06 m2
(ambulancia 17,78 m2, technická miestnosť 7,35 m2, čakáreň, chodba, WC
12,93 m2) v stavbe  súpisné č. 6, postavenej na parcele registra „C“ KN parc.
č.  459/1  o  výmere  1 866 m2 vedenej  na LV č.  611,  kat.  územie  Most  pri
Bratislave.

OZ  uznesením  č.  100/5/2021  zo  dňa  19.  augusta  2021  schválilo  zámer
prenajať MUDr. Ingrid Lembaková, IČO: 30 800 323 so sídlom Bratislavská
6,  900  46  Most  pri  Bratislave nebytové  priestory  v budove  zdravotného
strediska  o  výmere  38,06  m2  (ambulancia  17,78  m2,  technická  miestnosť
7,35 m2, čakáreň, chodba, WC  12,93 m2) v stavbe  súpisné č. 6, postavenej
na parcele registra „C“ KN parc. č. 459/1 o výmere 1 866 m2 vedenej na LV
č. 611, kat. územie Most pri Bratislave, z dôvodu osobitného zreteľa ktorým
je prevádzkovanie stomatologickej ambulancie. 
Výška nájomného je 25,-€ m2, t. j. ročne 951,50 € + inflácia + alikvotné náklady
na energie.
Zámer bol zverejnený na  úradnej tabuli obce Most pri Bratislave od 26. 8. 2021
do 11. 9. 2021.

OZ schvaľuje:
Prenájom  nebytových  priestorov v budove zdravotného strediska o výmere
38,06  m2  (ambulancia  17,78  m2,  technická  miestnosť  7,35  m2,  čakáreň,
chodba, WC  12,93 m2) v stavbe  súpisné č. 6, postavenej na parcele registra
„C“ KN parc. č. 459/1 o výmere 1 866 m2 vedenej na LV č. 611, kat. územie
Most pri Bratislave,  z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je prevádzkovanie
stomatologickej ambulancie  MUDr. Ingrid Lembakovej, IČO: 30 800 323 so
sídlom Bratislavská 6, 900 46 Most pri Bratislave
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Výška nájomného je 25,-€ m2, t. j. ročne 951,50 € + inflácia + alikvotné náklady
na energie.

           Obdobie prenájmu – 5 rokov.

OZ hlasovalo: za 11, proti 0, zdržali sa 0

K bodu č. 14 kanalizácia M & M s.r.o.  – Žiadosť o predĺženie nájomného 

Kanalizácia M & M s.r.o., IČO: 35 776 498 so sídlom Bratislavská 96, 900 46
Most pri Bratislave požiadala dňa 23. júla 2021 o predĺženie nájomnej zmluvy
uzatvorenej dňa 6. novembra 2018. Predmetom zmluvy je prenájom nebytových
priestorov v budove „Domu služieb“ o výmere 25,55 m2 v stavbe  súpisné č.
367, postavenej na parcele registra „C“ KN parc. č. 76/1  vedenej na LV č. 818,
kat. územie Most pri Bratislave.

OZ  uznesením  č.  101/5/2021  zo  dňa  19.  augusta  2021  schválilo  zámer
spoločnosti Kanalizácia M & M s.r.o., IČO: 35 776 498 so sídlom Bratislavská
96, 900 46 Most pri Bratislave, IČO 35 776 498  nebytové priestory v budove
„Domu služieb“ o výmere 25,55 m2 v stavbe  súpisné č.  367, postavenej  na
parcele registra „C“ KN parc. č. 76/1  vedenej na LV č. 818, kat. územie Most
pri Bratislave, z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je prevádzkovanie kancelárie
a poskytovanie služieb  obyvateľom obce v oblasti odvádzania odpadových vôd.
Výška nájomného je 25,-€ m2, t. j. ročne 638,75 € + inflácia + alikvotné náklady
na energie.
Zámer bol zverejnený na  úradnej tabuli obce Most pri Bratislave od 26. 8. 2021
do 11. 9. 2021.

             
OZ schvaľuje:
Prenájom nebytových  priestorov v budove „Domu služieb“ o výmere 25,55 m2
v stavbe  súpisné č. 367, postavenej na parcele registra „C“ KN parc. č. 76/1
vedenej na LV č. 818, kat.  územie Most pri  Bratislave,  z dôvodu osobitného
zreteľa  ktorým  je  prevádzkovanie  kancelárie  a  poskytovanie  služieb
obyvateľom  obce  v oblasti  odvádzania  odpadových  vôd  pre  spoločnosť
Kanalizácia M & M s.r.o., IČO: 35 776 498 so sídlom Bratislavská 96, 900 46
Most pri Bratislave, IČO 35 776 498.
Výška nájomného je 25,-€ m2, t. j. ročne 638,75 € + inflácia + alikvotné náklady
na energie.

           Obdobie prenájmu – 5 rokov

OZ hlasovalo: za 10 , proti 0, zdržali sa 1 Viliam Čulman  

K bodu   č.   15  Návrh   na   predsedu   Komisie   pre   sociálne   veci,   zdravotníctvo
a opatrovateľskú službu  

Mgr.  Ľudmila  Trsťanová  sa  listom doručeným dňa 17.  augusta  2021  vzdala
funkcie  predsedu  Komisie  pre  sociálne  veci,  zdravotníctvo  a opatrovateľskú
službu. 

Návrh na  predsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a opatrovateľskú
službu – Mgr. Ľudmila Trsťanová.
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OZ schvaľuje:
Mgr.  Ľudmilu  Trsťanovú  za  predsedníčku  Komisie  pre  sociálne  veci,
zdravotníctvo a opatrovateľskú službu.

OZ hlasovalo: za 9 , proti 0, zdržali sa 2 BSBA Marek Luciak, Mgr. Ľudmila
Trsťanová  

K bodu č. 16 Rozšírenie Základnej školy - informácia 

Obec zrealizovala verejné obstarávanie na „Rozšírenie Základnej školy Most pri
Bratislave modulovým systémom“.
Úspešný  uchádzač  spoločnosť  Fagus  SK,  s.  r.  o.  predložil  cenovú  ponuku
888 642, 82 € vrátane DPH. Rozpočtovaná cena bola 899, 570, 98 € vrátane
DPH. 
16. 7. 2021 bol obci doručený list – Oznámenie o podstatnej zmene okolností
týkajúcich sa predmetu zákazky. Spoločnosť oznámila obci, že nie je schopná
dodať predmet zákazky v požadovanej kvalite za vysúťaženú cenu. Dôvodom je
podstatná zmena všetkých vstupných výrobných materiálov a surovín na dodanie
predmetu  zákazky,  ktorá  nastala  po  odoslaní  ich  ponuky  do  verejného
obstarávania. Spoločnosť navrhla zrušenie verejného obstarávania a vyhlásenie
nového obstarávania. 
Obec  dala  uvedený  projekt  opätovne  oceniť  a na  základe  súčasných  cien  je
rozpočtovaná cena 1 105 305,24 €.

OZ  uznesením  č.  102/5/2021  schválilo  realizáciu  verejného  obstarávania  na
predmet  zákazky  „Rozšírenie  Základnej  školy  modulovým   systémom“
a poverilo starostu podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Obec Most pri Bratislave zaslala na ÚVO 11. 10. 2021 Výzvu na predkladanie
ponúk - Rozšírenie Základnej školy Most pri Bratislave modulovým systémom –
opakovaná.
Na stránke obce bola zverejnená dňa 12. 10. 2021.
Lehota na predkladanie ponúk je do 3. novembra 2021.

OZ berie na vedomie:
Informáciu o rozšírení Základnej školy

K bodu   č.   17  Spoločné   verejné   obstarávanie   na   predmet   zákazky   –   zber
a nakladanie s komunálnymi odpadmi – informácia

Dňa 18. 10. 2021 sa uskutočnilo otváranie ponúk na predmet zákazky – Zber
a nakladanie s komunálnymi odpadmi. Ponuku predložila len jedna spoločnosť –
AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, IČO
36 357 065.

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle výzvy bola – 21 833 686,70 €.
Ponuka predložená spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. je vo
výške 49  185 604, 10 €.
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Uvedené sumy sú vrátane DPH.

OZ berie na vedomie:
Informáciu  o Spoločnom  verejnom  obstarávaní  na  predmet  zákazky  –  Zber
a nakladanie s komunálnymi odpadmi.

OZ schvaľuje:
vyhlásenie VO na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na mesiac
november  2021  a zmesového  komunálneho  odpadu   na  mesiace  november
a december 2021.

OZ hlasovalo: za  9, proti 0, zdržali sa 2 BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman  

K bodu č. 18 Návrh na realizáciu verejného obstarávanie – Zberný dvor Most pri
Bratislave 

Obec očakáva  koncom mesiaca október,  alebo začiatkom mesiaca november
vyhlásenie  výzvy  na  budovanie  zberných  dvorov,  vrátane  technológie.
Vyhlasovateľom má byť Ministerstvo životného prostredia  SR.  Podmienkou
podania  žiadosti  musí  byť  začaté  verejné  obstarávanie.  Zatiaľ  nemáme
informáciu o spoluúčasti obce na projekte. 

Náklady na stavebné práce – 223 614,76 € – ocenenie z 9. 8. 2021
Technológia  –  cca  –  147 000,-  €  -   bude  potrebné  urobiť  prieskum trhu  na
určenie predpokladanej hodnoty zákazky .

OZ schvaľuje:
Realizáciu verejného obstarávania – Zberný dvor obce Most pri Bratislave.

OZ hlasovalo: za10 , proti 0, zdržali sa 1 Radoslav Ragan  

K bodu č. 19 Návrh na realizáciu verejného obstarávanie – Zimná údržba v obci
Most pri Bratislave

Z dôvodu zabezpečenia zimnej  údržby v obci Most pri  Bratislave je potrebné
zrealizovať  verejné  obstarávanie  na  obdobie  2021/2022,  resp.  aj  na  dlhšie
obdobie max. na 5 rokov. 

Bol podaný návrh na dobu trvania zmluvy na 3 roky. 

OZ schvaľuje:
Realizáciu verejného obstarávania – Zimná údržba v obci Most pri Bratislave na
obdobie  3  roky  a  súčasne  poveruje  starostu  obce  k podpísaniu  zmluvy
s úspešným uchádzačom

OZ hlasovalo: za 10 , proti 0, zdržali sa 1 BSBA Marek Luciak  

K bodu č. 20 Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti VMM a. s. - informácia 
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O 19:34 opustil rokovanie OZ Viliam Čulman.

Dňa  3.  novembra  2021 o 9:30  hod sa  v Malinove  na  Bratislavskej  ulici  906
uskutoční Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti VMM a. s., IČO: 50 748
777 so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava s nasledovným programom:
1. Otvorenie a kontrola uznášania schopnosti MVZ
2. Voľba orgánov MVZ
3. Schválenie  uzatvorenia  kúpnej  zmluvy  na  kanalizačnú  infraštruktúru

spoločnosti so spoločnosťou Generel Land, s. r. o. ako kupujúcim
4. Záver

OZ berie na vedomie:
Informáciu o mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti VMM a. s.  

K bodu č. 21 Rôzne 

Starosta obce:
- Informoval  poslancov  OZ  o  probléme  s obsadením  postu  pracovníka  na

stavebnom úrade. Boli zverejnené ponuky práce. V pondelok (25. 10. 2021)
sa  uskutoční  stretnutie  s uchádzačkou  na  obsadenie  uvedeného  miesta.
Dočasne to bude riešené dohodou o vykonaní práce.

- Ministerstvo  vnútra  uvolnilo  finančné  prostriedky  na  budovanie  sirén.
V rámci týchto finančných prostriedkov budú vybudované dve sirény v obci.
Jedna v miestnej časti Studené a druhá na budove obecného úradu.

K bodu č. 22 Diskusia 

Ing. Peter Zuberec
            Informoval poslancov OZ o schválení dotácie z BSK vo výške 2 000,- € na  
           vybudovanie workoutového ihriska. Ihrisko bude vybudované vedľa multi-
           funkčného ihriska na športovom štadióne.

   

K bodu č. 23 Záver 

Ing. František Mastný
                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:  p. Milan Kohút

                                          Ing. Peter Zuberec
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Zapisovateľ:        Ing. Marek Rendek


