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Z á p i s n i c a

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 1/2022
konaného dňa 21. februára 2022

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

Ospravedlnení: Ing. Peter Kovačik, p. Viliam Čulman; BSBA Marek Luciak

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. Jozefa Mátého
                   Ing. Petra Zuberca

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

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

K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Michaelu Šipošovú
  p. Milana Kohúta

OZ volí   návrhovú  komisiu   v zložení  Mgr.  Michaela   Šipošová,   p.  Milan
Kohút 

OZ hlasovalo: za 6 proti 0, zdržalo sa 0  

Starosta obce skonštatoval,  že je  prítomných 6 poslancov a zasadnutie  OZ je
uznášaniaschopné.
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K bodu č. 5. Program rokovania OZ
 
OZ schvaľuje:
program rokovania OZ v zmysle zaslaného programu rokovania OZ

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

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 27. januára 2022

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 27.
januára 2022. 

OZ berie na vedomie:
správu z rokovania  obecnej rady zo dňa 27. januára 2022. 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 09. decembra 2021

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
09. decembra 2021.

 OZ berie na vedomie:
 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 09. decembra 2021. 

K bodu č.  8   Zdeno Zachar – Žiadosť o zaradenie územia „Logistické centrum
Most pri Bratislave“ cez zmeny a doplnky do územného plánu obce Most
pri Bratislave – doplnenie k podaniu zo dňa 22. 6. 2021

Zdeno  Zachar  doručil  obci  dňa  13.12.2021  žiadosť  o zaradenie  územia
„Logistické centrum Most pri  Bratislave“ cez zmeny a doplnky do územného
plánu obce Most pri Bratislave – doplnenie k podaniu zo dňa 22.6.2021. 
Požiadal o zmeny a doplnky územného plánu obce a doplnenie územného plánu
obce Most pri Bratislave za účelom vybudovanie Logistického centra Most pri
Bratislave o nasledovné informácie:
- jednalo by sa o skladové priestory a ľahký priemysel;
- výjazd vozidiel by bol riešený v smere na obchvat – teda smerom von z obce
a bude a má tam byť zákaz odbočenia vozidlám na 7,5 t smerom do obce;
- príjem pre obec: miestny poplatok za rozvoj cca 1 800 000,- €;
- dar pre obec: pozemok na zberný dvor (oplotený a vybetónovaný) o výmere
3 000m2  (pri  cene  120,-  €/m2  a zhotovení  stavebných  prác  predstavuje
700 000,-€) a pozemok o výmere 1 000m2 na vybudovanie požiarnej zbrojnice
(v hodnote 120 000,-€); 
- nakoľko by sa nejednalo o IBV zámer by nepredstavoval pre obec zaťaženie na
školy, škôlky ale naopak by do obce priniesol nové pracovné príležitosti. 

OZ schvaľuje:
Žiadosť  Zdena  Zachara  o zaradenie  územia  „Logistické  centrum  Most  pri
Bratislave“ cez zmeny a doplnky do územného plánu obce Most pri Bratislave –
doplnenie podania k podaniu zo dňa 22. 6. 2021.             
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OZ hlasovalo: za 1(Jozef Máté) , proti 2 (Ing. Peter Zuberec,  Mgr. Michaela
Šipošová), zdržali sa 3 (Mgr. Ľudmila Trsťanová, Milan Kohút, Marek Rendek)

Žiadosť nebola schválená. 

O 18.22 sa dostavila na rokovanie OZ Mgr. Katarína Rentková, PhD.

K bodu   č.   9  Katarína  Závodná   –  Žiadosť   o kompenzáciu   výdavkov   spojených
s hradením školného v súkromnej materskej škole 

RNDr.  Katarína  Závodná,  PhD.,  bytom  Brezová  1353/8,  900  46  Most  pri
Bratislave  požiadala  dňa  20.  decembra  2022  o  kompenzáciu  výdavkov
spojených s hradením školného v súkromnej materskej škole pre jej dcéru.
Svoju  žiadosť  odôvodnila  nutnosťou  umiestnenia  dieťaťa  do  súkromnej
materskej  školy  z donútenia  (nie  z rozmaru  žiadateľky),  keďže  podľa  jej
vyjadrenia  obec  nevie  a  nechce  umiestniť  jej  dieťa  spĺňajúce  podmienky  na
predškolské vzdelávanie (4,5 ročné) do materskej školy zriadenej obcou.

OZ schvaľuje:
Žiadosť   Kataríny Závodnej   o kompenzáciu  výdavkov spojených s hradením
školného v súkromnej materskej škole.

OZ hlasovalo:  za  0 ,  proti  5  (Ing. Marek  Rendek,  Mgr.  Ľudmila  Trsťanová,   Mgr.
Michaela Šipošová, Ing. Peter Zuberec,  Mgr. Katarína Rentková, PhD.,
zdržali sa 2 (Jozef Máté, Milan Kohút)

Žiadosť nebola schválená. 

K bodu č. 10   Ing.  Jana Čuchtová – Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech ToGaBau, s. r. o 

Dňa  22.  decembra  2021  požiadala  Ing.  Jana  Čuchtová,  Púpavova  1543/8,
Rovinka v zastúpení  ToGaBau,  s.  r.  o.   Ulica Adama Štrekára 8163/62, IČO
50 251 333 o súhlas  so zriadením vecného bremena na pozemok registra  KN
„C“, parc.  č.  462/39, a pozemok KN „C“ par.  č. 462/89 z dôvodu budovania
stavby „Občianska vybavenosť a IBV pri Tureckom vrchu Most pri Bratislave 2
etapa“, ktorá sa napája a má vjazd cez pozemky obce KN „C“ 462/39 a 462/89.
Vecné bremeno  by spočívalo v práve vybudovanie, užívania a vstupu, vjazdu,
prechodu  a prejazdu  a práva  uloženia,  užívania,  údržby,  opravy  a kontroly
inžinierskych sietí cez nehnuteľnosti,  pozemok  par. č. KN „C“ 462/39, k. ú.
Most  pri  Bratislave,  druh  pozemku  zastavané  plochy  a nádvoria,  s výmerou
3 138 m2 a pozemok par.  č.  KN „C“ 462/89, k .ú. Most pri  Bratislave,  druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria,  s výmerou 940 m2. a to konkrétne pre
stavbu „občianska vybavenosť a IBV pri Tureckom vrchu Most pri Bratislave 2.
etapa“ pozostávajúca zo stavebných objektov:
SO 16 vonkajší vodovod 2 etapa, SO 17 Splašková kanalizácia 2 etapa, SO 12
Komunikácie  vetva  E,  dažďová  kanalizácia  odvodnenie  vetvy  E,  SO  21
Vonkajšie osvetlenie a SO 22 Vonkajšie slaboprúdové rozvody. - 
Vecné bremeno by bolo zriadené bezodplatne
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Zriadenie  vecného  bremena  je  požiadavkou  Okresného  úradu  Senec,  odbor
štátnej vodnej správy, pre vydanie stavebného povolenia. 

OZ schvaľuje:
Uzatvorenie  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  IN  REM   spočívajúceho
v práve vstupu, vjazdu, prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť a práva uloženia a
napojenia inžinierskych sietí na existujúce inžinierske siete cez/na pozemok/mku
registra  KN  „C“,  parc.č.   462/39,  k.ú.  Most  pri  Bratislave, druh  pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3 138 m2, a parc. č.  462/89, k. ú. Most pri
Bratislave, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 940 m2, obec
Most pri Bratislave, vedené LV č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave,
v prospech:

            
1. Ing. Zuzana Galbová, rod. Galbová, J.Sambucusa 2, 917 01 Trnava
2. Pavol Galba, rod. Galba, Gejzu Dusíka 2821/19, 917 01 Trnava 
3. Tomáš Galba, rod. Galba, Študentská 5, 917 01 Trnava
4. Mgr. Gabriela Galbová, rod. Drozdíková, Jiráskova 21 917 01 Trnava

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

OZ schvaľuje:
Uzatvorenie  zmluvy  o zriadení  vecného  bremena  v prospech  tretej  osoby
spočívajúceho  v práve vstupu, vjazdu, prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosť
a práva uloženia a napojenia inžinierskych sietí na existujúce inžinierske siete
cez/na pozemok/mku registra KN „C“, parc.č.  462/39, k.ú. Most pri Bratislave,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3 138 m2, a parc. č.  462/89,
k. ú. Most pri Bratislave, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou
940 m2, obec Most pri Bratislave, vedené LV č. 818, vo vlastníctve obce Mos
pri Bratislave, v prospech spoločnosti  ToGaBau, s.r.o., ulica Adama Štrekára
8163/62,  IČO: 50 251 333, na dobu určitú, t. j. počas výstavby  inžinierskych
sietí. 

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

K bodu č.  11 Ing.  Jana Čuchtová  -  Návrh zmluvy o zriadení  vecného bremena
v prospech K&K REAL ESTATE III. , s. r. o. 

Dňa 22. decembra 2021 predložila Ing. Jana Čuchtová, Púpavova 1543/8,
Rovinka v zastúpení K&K REAL ESTATE III, s. r. o. so sídlom Panenská 24,
811 03 Bratislava,  IČO 50920065 Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena
práva  položenia  a údržby  inžinierskych  sietí  –  splaškovej  kanalizácie  KNC
1533/31 a 1533/30 v zmysle podmienky pre vydanie stavebného povolenia pre
stavbu  „Most  pri  Bratislave  ulica  M.  R.  Štefánika  verejná  splašková
kanalizácia“.
Vecné bremeno by bolo zriaďované na par. č. KN „C“ 1533/31 k.ú. Most pri
Bratislave, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 3 071 m2 a
par.  č.  KN  „C“  1533/30  k.ú.  Most  pri  Bratislave,  druh  pozemku  zastavané
plochy a nádvoria,  s výmerou  936 m2 z dôvodu budovania  stavby „Most  pri
Bratislave  ulica  M.  R.  Štefánika  verejná  splašková  kanalizácia“,  ktorá  je
trasovaná aj na pozemkoch obce KN „C“ 1533/31 a 1533/30. 
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Vecné bremeno by bolo zriaďované v prospech nehnuteľnosti: 
- Pozemkov registra  KN „C“ parc. č.1533/148 a  1533/149, k. ú. Most pri

Bratislave,  druh  pozemku  ostatná  plocha  s celkovou  výmerou  6213  m2
zapísané  na  LV  č.  1844,  ktorého  vlastníkom  je  oprávnený  z vecného
bremena.

Vecné  bremeno  by  spočívalo  v práve  uloženia,  užívania,  údržby,  opravy
a kontroly inžinierskych sietí (splašková kanalizácia) cez pozemok registra  KN
„C“ parc. č. 1533/31 k. ú. Most pri Bratislave, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, s výmerou 3 071 m2 a pozemok registra  KN „C“ parc. č. 1533/30
k.ú. Most pri Bratislave, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, s výmerou
936 m2.

OZ schvaľuje:
Zmluvu o zriadení vecného bremena  K&K REAL ESTATE III, s.r.o. Panenská
24,811 03  Bratislava IČO: 50 920 065.
Vecné bremeno spočíva  v práve  uloženia, užívania,  údržby,  opravy a kontroly
inžinierskych sietí (splašková kanalizácia) cez pozemok registra KN „C“, parc. č.
1533/31, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3 071 m2, parc.
č.  1533/30,   k.  ú.  Most  pri  Bratislave, druh  pozemku  zastavaná  plocha  a
nádvorie, s výmerou 936 m2, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most
pri Bratislave, vedené na LV č. 611, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave. 

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

K bodu č. 12 Komunitný plán sociálnych služieb obce Most pri Bratislave na roky
                  2022 -2026

Komunitný plán sociálnych služieb obce Most  pri  Bratislave na roky 2022 -
2026  je  spracovaný  podľa  Zákona  č.  331/2017  o  sociálnych  službách  s
účinnosťou od 01. 01. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb.  o
živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov.
Komunitný plán obsahuje:
a.  analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých  druhov
sociálnych  služieb,  foriem  sociálnych  služieb  a  poskytovateľov  sociálnych
služieb  v  územnom  obvode  obce  alebo  vyššieho  územného  celku,  vrátane
vyhodnotenia  finančných  podmienok,  materiálnych  podmienok,  priestorových
podmienok a personálnych podmienok,
b.  analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v
územnom   obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych
služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb
a cieľových skupín v  územnom obvode obce  alebo vyššieho územného celku,
vrátane spôsobu ich zabezpečenia výberom konkrétnych poskytovateľov týchto
sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku,
c. analýzu sociologických údajov, demografických údajov a sociálnej situácie v
územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku, určenie cieľov a priorít
rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem
sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity
týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest v
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jednotlivých  druhoch  zariadení  v  územnom  obvode  obce  alebo  vyššieho
územného celku,
d. časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie
rozvoja sociálnych služieb s určením kapacity  jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, počtu
miest  v  jednotlivých  druhoch  zariadení,  v jednotlivých  rokoch  v  členení  na
existujúcu  kapacitu  podľa  konkrétnych  poskytovateľov  sociálnych  služieb  a
kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity, tak aby boli vytvorené podmienky na
zabezpečenie  dostupnosti  sociálnej  služby  pre  obyvateľov  obce  a  vyššieho
územného  celku,  ktorí  sú  odkázaní  na  sociálnu  službu,  vrátane  určenia
finančných podmienok,  personálnych podmienok,  prevádzkových podmienok a
organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a vyšší územný celok na tvorbu a
realizáciu  komunitného  plánu  sociálnych  služieb  alebo  koncepcie  rozvoja
sociálnych služieb,
e. spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych
služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb, podmienky a spôsob zmeny a
aktualizácie  komunitného  plánu  sociálnych  služieb  alebo  koncepcie  rozvoja
sociálnych služieb.

Do  KPSS  boli  zapracované  všetky  údaje  a  informácie  z  oblasti  sociálnych
služieb, ktoré má obec Most pri Bratislave k dispozícii.

OZ schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb obce Most pri Bratislave na roky  2022 –

2026.

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

K bodu č. 13 Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy Rímskokatolíckou cirkvou,
farnosť Most pri Bratislave 

Predmetom nájomnej  zmluvy medzi  Rímskokatolíckou cirkvou,  farnosť Most
pri Bratislave (ďalej len „Prenajímateľ“) a obcou a Most pri Bratislave (ďalej len
„Nájomca“)  je  prenájom  nehnuteľností  –  pozemkov  par.  reg.  „C“
nachádzajúcich  sa  v katastrálnom  území  Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri
Bratislave, okres Senec, ktoré sú zapísané na LV č. 582 a to:
- pozemok p.č. 4/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 342

m2;
- pozemok p.č. 4/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60

m2;
o celkovej výmere 402 m2.

Doba nájmu: doba určitá od 1.3.2022 do 31.12.2031.

Nájomné: 1 000,-€/rok bez DPH pričom výška nájomného sa bude každoročne
zvyšovať  o výšku  čistej  inflácie  vykázanej  Štatistickým  úradom  SR  za
predchádzajúci kalendárny rok.
Účel nájmu: Prevádzkovanie stavby ako výdajne jedla pre Materskú školu, 29.
augusta 384/2A, Most pri Bratislave a užívanie pozemku ako školského dvora
(priestor určený na pobyt detí vonku).



7

K uzatvoreniu  nájomnej  zmluvy  dochádza  z dôvodu,  že  obec  je  povinná
preukázať právny vzťah k pozemkom v areály plánovanej novej Materskej školy
(na Bratislavskej ulici) ako jednu z podmienok pre získanie dotácie na výstavbu
tejto materskej školy z Plánu obnovy.

OZ schvaľuje:
Uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  s Rímskokatolíckou  cirkvou,  farnosť  Most  pri
Bratislave,  Bratislavská 98/94, 900 46 Most pri Bratislave,  IČO: 340 73 248.
Predmetom  nájmu  sú  pozemky  registra   KN  „C“   nachádzajúce  sa
v katastrálnom  území  Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri  Bratislave,  okres
Senec, ktoré  sú  zapísané  na Okresnom úrade Senec,  katastrálnom odbore na
liste vlastníctva č. 582 a to:

 pozemok p. č. 4/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 342
m2 ;

 pozemok p. č. 4/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60
m2.
Doba prenájmu 01.03.2022 do 31.12.2031

                     Výška nájomného je 1 000,- €/ rok (slovom: tisíc eur) bez DPH. 

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

K bodu č. 14 Projekt dopravného značenia v obci Most pri Bratislave

O 18:41 sa na rokovanie OZ dostavil p. Radoslav Ragan.

Pasportizácia dopravného značenia bola vypracovaná v súlade s § 3d, odstavca 8
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách z ktorého pre obec, ako
vlastníkov miestnych ciest vyplýva povinnosť viesť evidenciu miestnych ciest a
dopravného značenia. 
Obce na miestnych cestách a na účelových cestách určujú použitie dopravného
značenia ako aj ich osadenie. Ich evidenciou vzniká pasportizácia dopravného
značenia a doplňovaním vzniká projekt dopravného značenia.
Projekt  dopravného  značenia  rieši  komplexne  existujúcu  aj  navrhovanú
dopravnú situáciu v celej obci Most pri Bratislave.

OZ berie na vedomie:
Projekt dopravného značenia v obci Most pri Bratislave.

K bodu č. 15 Návrh na verejné obstarávanie 

V roku 2022 obec plánuje realizáciu viacerých VO. Ich realizácie je možná 2
spôsobmi:
1. obec by vysúťažila spoločnosť, ktorá by obci zabezpečila realizáciu všetkých

VO. 
6 zákazok s nízkou hodnotou
6 podlimitných zákaziek
Doba trvania zmluvy do 31.12.2022 
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2. obec by súťažila spoločnosť na zabezpečenie VO jednotlivo,  t.  j. vždy na
konkrétnu zákazku 

OZ schvaľuje:
Verejné obstarávanie  na spoločnosť ktorá bude pre obec realizovať  verejné
obstarávanie  v roku  2022  (6  zákaziek  s nízkou  hodnotou,  6  podlimitných
zákaziek v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní).

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

K bodu č. 16 Evidovanie skutkov na úseku dopravy a ochrana obce 

Defense  Pro,  s.r.o.  predložila  obci  cenovú  ponuku  na  zabezpečenie  dopravy
a ochrany obce Most pri Bratislave. Predmetom ponuky je Evidovanie skutkov
na  úseku  dopravy  (napr.  kontrola  parkovania),  hliadkovaciu  činnosť  v obci
(  napr.  zabraňovaniu  nelegálnych  skládok,  prevencia  pred  krádežami,
konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách a pod).
Nakoľko ponuka presahuje sumu 5 000,-€ ročne je potrebné na zabezpečenie
týchto činností vyhlásiť verejné obstarávanie.

OZ berie na vedomie:
Ponuku spoločnosti Defense Pro, s. r. o. , Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO:
47 831 456.

OZ schvaľuje:
Schvaľuje  zrealizovanie  verejného  obstarávania  na  dodávatela  služby
„Evidovanie skutkov na úseku dopravy a ochrany obce“.

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

OU poveruje:
Komisiu pre ochranu životného prostreda a verejného poriadku a Komisiu pre
výstavbu, dopravu a územné plánovanie na spracovanie podkladov k verejnému
obstarávaniu. 

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

K bodu  č.  17  buildfit   s.r.o.  –  Žiadosť  o uzatvorenie   zmluvy o zriadení  vecného
bremena

Dňa 26. januára 2022 požiadala Miroslava Štefanovičová v zastúpení buildfit s.
r. o. so sídlom Železničná 7, 927 01 Šaľa, IČO 44 743 459 o uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena na pozemok  registra KN „C“ parc. č. 42/5 k. ú.
Most  pri  Bratislave,  druh  pozemku  zastavaná  plochy  a nádvoria,  s výmerou
3 005 m2 zapísaný na LV č. 1, ktorého vlastníkom je obec Most pri Bratislave.
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Zriadenie vecného bremena žiadajú pre účely vydania stavebného povolenia na
vodnú stavbu a realizáciu kanalizácie SO 301 Predĺženie splaškovej kanalizácie
pre stavbu „Rezidencia Diamantová“.

OZ schvaľuje:
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech
spoločnosti buildfit spol. s. r. o., Železničná 487/7, 927 01 Šaľa, IČO: 44743459,
na časť  pozemku registra  KN “C” parcelné číslo  42/5 – zastavaná plocha a
nádvorie   o výmere  3005  m2,  zapísaného  na  liste  vlastníctva  č.  1,  vedenom
Okresným úradom Senec , katastrálnym odborom, v katastrálnom území Studené
,okres Senec, vo vlastníctve  obce Most pri Bratislave. 

Vecné  bremeno  v prospech  budúceho  oprávneného  z vecného  bremena  bude
spočívať v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena strpieť na časti
nehnuteľnosti:
a) zriadenie a uloženie prípojok inžinierskych sietí,
b) užívanie, prevádzkovanie, opravy a odstránenie prípojok inžinierskych sietí

v rozsahu  vymedzenom  geometrickým plánom  na  vyznačenie  vecného
bremena po ich vybudovaní,

c)    vstup  osôb  a vjazd  vozidiel  z dôvodu  prevádzky,  údržby,  opráv  a
rekonštrukcie  prípojok  inžinierskych  sietí na  nehnuteľnosti  v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom

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

K bodu č. 18 Alena Bedřich Facinková – Žiadosť o sociálnu výpomoc

Alena  Bedřich  Facinková  požiadala  obec  Most  pri  Bratislave  o sociálnu
výpomoc  vo  výške  1 100,-€  na  pokrytie   nákladov  spojených  s pohrebom
a preplatenie nákladov spojených so školskou dochádzkou detí. 
Svoju  žiadosť  odôvodnila  zlou  finančnou  situáciou  po  smrti  manžela,  ktorý
zomrel dňa 13.januára 2022.

OZ schvaľuje:
Žiadosť  Aleny Bedřich Facinkovej  o pomoc na pokrytie nákladov  spojených
s pohrebom  manžela a školskú dochádzku v sume 1 100,- EUR.

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

K bodu č. 19 Ročné správy komisií

OZ berie na vedomie:
ročné správy komisií obecného zastupiteľstva obce Most pri Bratislave za rok
2021.

K bodu č. 20 Zápis detí do prvého ročníka základnej školy 



10

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s oznámením riaditeľa ZŠ v Moste pri
Bratislave o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy v Moste
pri Bratislave na školský rok 2022/2023.

OZ berie na vedomie:
Oznámenie o Zápise detí do prvého ročníka základnej školy v školskom roku
2022/2023

K bodu č. 21 Návrh na udelenie ceny obce Most pri Bratislave

Ing. Peter Zuberec navrhol zmysle Štatútu obce Most pri Bratislave, §32 ods. 1.
b a ods. 2. udeliť pri príležitosti odchodu p. riaditeľky MŠ Viery Raučinovej do
dôchodku ako aj za jej dlhoročnú, nepretržitú a aktívnu prácu v Materskej Škole
v obci Most pri Bratislave udeliť:  

Cenu obce Most pri Bratislave p. Viere Raučinovej  za dlhoročnú, trpezlivú
a obetavú  prácu s deťmi v Materskej Škole v obci Most pri Bratislave.

Cenu obce Most pri Bratislave tvorí  plaketa s erbom obce a peňažná odmena
335,- €.  K cene obce sa vydáva listina o jej udelení.

O 19:30 opustil rokovanie OZ starosta obce.
O 19:32 sa vrátil na rokovanie OZ starosta obce.

OZ schvaľuje:
Udelenie  ceny  obce  Most  pri  Bratislave  Viere  Raučinovej   za  dlhoročnú,
trpezlivú a obetavú  prácu s deťmi v Materskej Škole v obci Most pri Bratislave.
Cenu obce Most pri Bratislave tvorí  plaketa s erbom obce a peňažná odmena
335,- €.  K cene obce sa vydáva listina o jej udelení.

OZ hlasovalo: za 8, proti 0  zdržal sa  0

K bodu č. 22  Dohoda o urovnaní medzi obcou Most pri Bratislave a spoločnosťou
VMM, a.s. 

 
7. 9. 2017  bola medzi obcou Most pri Bratislave a spoločnosťou VMM a. s. ,
Vysoká 14, 811 04 Bratislava,  IČO 50 748 777 uzatvorená Zmluva o pôžičke
a započítaní  pohľadávok.  Z predmetnej  zmluvy  vypláva  záväzok  spoločnosti
VMM a. s. uhradiť obci sumu 50 000,- €. Spoločnosť VMM a. s. uhradila obci
časť pôžičky vo výške 11 000,- € dňa 28. 8. 2020.
Dňa  2.  2.  2022  bola  na  obec  Most  pri  Bratislave  spoločnosťou  VMM a.  s.
doručená podpísaná Dohoda o urovnaní (podpísaná zástupcami VMM a. s. dňa
1.  2.  2022).  V dohode  sa  spoločnosť  VMM  a.  s.  zaväzuje  zaplatiť  obci
zostávajúcu časť pôžičky vo výške 39 000,- € do 31. 12. 2022, resp. skôr pokiaľ
spoločnosť General Land s. r. o. uzavrie zmluvu, ktorou prevedie na akúkoľvek
osobu  čo  i len  čas  infraštruktúry,  ktorá  bola  vybudovaná  v rámci  projektu
„Odkanalizovanie obcí Most pri Bratislave a Malinovo do ÚČOV Bratislava –
Vrakuňa“.
O predmete dohody pojednáva „Článok III Predmet dohody“.
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Za spoločnosť VMM a. s. podpísali dohodu predseda a členovia predstavenstva,
a ako ručitelia pán Dömötör a pán Horváth. 

OZ schvaľuje:
Dohodu  o urovnaní   medzi  spoločnosťou  VMM  a.  s.,  Vysoká  14,  811  06
Bratislava,  IČO  50 748  777  a   obcou  Most  pri  Bratislave   V dohode  sa
spoločnosť VMM a. s. zaväzuje zaplatiť obci zostávajúcu časť pôžičky vo výške
39 000,-EUR do 31. 12. 2022, resp. skôr  pokiaľ  spoločnosť General Land s. r.
o.  ,  Vysoká  14,  811  02  Bratislava,  IČO  46 733 027  uzavrie  zmluvu,  ktorou
prevedie  na  akúkoľvek  osobu  čo  i len   časť  infraštruktúry  projektu
„Odkanalizovanie  obcí  Most  pri  Bratislave  a Malinovo  do  ÚČOV  Bratislava
Vrakuňa“. 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0  zdržalo sa 0

K bodu č. 23 Rôzne

Starosta obce informoval poslancov OZ:
- skutočnosti,  že  výstavbu,  financovanie  a  všetky  ďaľšie  náležitosti  okolo

cyklotrasy „Bratislava miestna časť Vrakuňa – Most pri Bratislave – Zálesie
bude realizované prostredníctvom BSK;

- o plánovanom začiatku výstavby budovy novej základnej školy;
- o spoločnosm školskom obvode s miestnou časťou Bratislava – Vrakuňa (ZŠ

Žitavská).  Spoločný školský obvod je  bude zriadený  pre  prvý ročník  ZŠ
v školskom roku 2022/2023. 

OZ schvaľuje:
Uzatvorenie Dohody o zriadení spoločného školského obvodu medzi Mestskou
časťou Bratislava  – Vrakuňa a obcou Most pri  Bratislave pre prvý ročník ZŠ
v školskom roku 2022/2023. 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0  zdržalo sa 0

- o podmienkach zápisu detí do MŠ v Moste pri Bratislave, ktorý sa uskutoční
elektronicky v dňoch 2.  až 6. mája 2022.

- o ponuke na zorganizovanie akcie „Rozlúčka s letom“ v podobnom formáte
ako sa táto akcia uskutočnila v roku 2021.

K bodu č. 24 Diskusia 

Mgr. Ľudmila Trsťanová:
Upozornila na problém s osvetľovaním vodičov vychádzajúcich z ul. Dunajskej
vozidlami stojacimi pred potravinami. 
Starosta obce odporučil v takomto prípade kontaktovať Políciu SR.
Starosta obce:
Informoval o možnosti očkovania proti COVID-19  prostredníctvom mobilného
očkovacieho centra, ktoré bude očkovanie realizovať v obci Most pri Bratislave
dňa 22. 2. 2022.
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Mgr. Kataríéna Rentková, PhD.:
Informovala sa, či nálepky na nádoby na komunálny odpad budú platiť do konca
februára 2022.
Starosta obce informoval, že z dôvodu karantény pracovníkov obecného úradu
budú nálepky z roku 2021 platné buď do 15. 3. 2022, alebo 31. 3. 2022. Vývoz
zmesového komunálneho odpadu bude realizovaný od 1. 3. 2022 už v zmysle
platného VZN, t. j. dvojtýždňový a mesačný vývoz 120 l, 240 l a 1 100 l nádob
a týždenný vývoz 1 100 l nádob. 

Mgr. Ľudmila Trsťanová:
  Upozornila na zlé označenie stavby prečerpávacia stanica kanalizácie na ul. Pri 
            Tureckom kopci.

Starosta  obce  osloví  stavebníka  s požiadavkou  na  riadne  označenie
a zabezpečenie stavby.
Ing. Peter Zuberec:
Informoval, či bude vybudované nové parkovisko pred MŠ v rovnakom termíne
ako budova novej ZŠ.

Jozef Máté:
Informoval sa  či bolo vydané rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie
zariadenia  na  zber  odpadov  pre  spoločnosť  RBETÓN,  s.  r.  o.  pri  betonárke
v časti Studené.
Starosta  obce  informoval  že  nemá  vedomosť  o skutočnosti,  že  by  uvedené
rozhodnutie  bolo  vydané.  Podľa  informácií  z Okresného  úradu  Senec,  odbor
starostlivosti o životné prostredie žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie podkladov
k žiadosti, ktoré zatiaľ nedoručil. 

K bodu č. 25 Záver 

Ing. František Mastný
                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:  p. Jozef Máté
                                          Ing. Peter Zuberec

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek
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https://youtu.be/FwjbhnUwMBY

https://youtu.be/FwjbhnUwMBY

