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Z á p i s n i c a

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 6/2022
konaného dňa 13. októbra 2022

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

Ospravedlnení:  p. Milan Kohút,

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 Rendek

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: Ing. Petra Zuberca
                            p. Radoslava Ragana

OZ volí overovateľov zápisnice v zložení Ing. Peter Zuberec, p. Radoslav
Ragan

OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 0   

K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. 
  Mgr. Ľudmilu Trsťanovú

OZ volí návrhovú komisiu v zložení Mgr. Katarína Rentková, PhD., Mgr.
Ľudmila Trsťanová

OZ hlasovalo: za 10 proti 0, zdržalo sa 0  
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Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 10 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 9, proti 0, zdržalo sa 1 Marek Luciak BSBA

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

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 6.
októbra 2022. 

OZ berie na vedomie:
správu rokovania z obecnej rady zo dňa 6. októbra 2022. 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 18. augusta 2022

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
18. augusta 2022.

 OZ berie na vedomie:
 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa  18. augusta 2022. 

K bodu č. 8 Návrh rozpočtového opatrenia obce Most pri Bratislave č. 3/2022 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  §  14,  predkladáme
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 na zmenu rozpočtu obce na rok 2022. 

V   príjmovej  časti  rozpočtu  sú  navrhnuté  úpravy  v  zmysle  skutočne
poskytnutých  dotácii   zo  štátneho  rozpočtu  a BSK,  skutočného  výnosu  daní
z príjmov územnej samospráve a vyrubeného poplatku za rozvoj -viď tabuľkovú
časť rozpočtového opatrenia:
Bežné príjmy:                                                                                                         
- poskytnuté dotácie zo ŠR, výnos dane, poplatky za rozvoj             + 167 580,- €
Celkové príjmy sú navýšené  o sumu:                                                167 580,-

€

Celkový rozpočet  príjmov sa upraví   na sumu :                 6 530 811,-
€

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zapracované  úpravy:  
Bežné výdavky:     
-  úpravy podľa skutočných nákladov na zabezpečenie úloh a povinností obce,
úprava  rozpočtu  základnej  školy  podľa  schválených  normatívnych
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a nenormatívnych prostriedkov zo ŠR                                                + 154 184,-
€        
Kapitálové výdavky:
-  navrhnuté  úpravy v rozpočte na vybudovanie cykloostrovčeka „Pohoda“ pri
cyklotrase, na ktorý obec získala dotáciu z BSK                                +   12 000,-
€
- projektová dok. nadstavby budovy ZŠ - navýšenie o práce naviac      + 3 200,-
€
- schodolez pásový pre imobilné osoby do ZŠ                                       + 3 000,- €

 Celkové výdavky sú navýšené o sumu:                                               172 384,-
€

Celkový rozpočet  výdavkov sa upraví na sumu:                 6 522 577,-
€

Upravený rozpočet je nastavený ako prebytkový s prebytkom           8 234,-
€

Tabuľková časť rozpočtového opatrenia tvorí prílohu tejto zápisnice.

OZ schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie obce Most pri Bratislave č. 3/2022.

         
OZ hlasovalo: za 9 proti 0, zdržalo sa 1 Viliam Čulman

K bodu č. 9  Diana Želonková – Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy  

Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave na svojom rokovaní dňa 28. 4.
2022 schválilo uznesenie č. 50/3/2022 ktorým schválilo : 
Zámer prenajať  časť pozemku (40 m2) registra KN „C“, parc. č. 363/7, 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 Diane Želonkovej, 900 46 Most pri Bratislave 905, IČO 40 508 111
z dôvodu  osobitného  zreteľa,  na  predmetnej  časti  pozemku  je  postavená
prevádzka  predajne  kvetín  a darčekov,  viazanie  kytíc,  vencov  a aranžovanie
kvetín vo vlastníctve žiadateľky.

Schválený zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11. 5. 2022, zvesený
z úradnej tabule 27. 5. 2022.

           Nájomné v súčasnosti:
           20,- EUR/1 m2, t. j. spolu za 40 m2 800,- €/1 rok. 

Schválený zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26. 9. 2022, zvesený
z úradnej tabule 12. 10. 2022.

 
OR  odporučila  predložiť  žiadosť  o predĺženie  nájomnej  zmluvy  pre  Dianu
Želonkovú  na rokovanie  OZ dňa  13.  októbra  2022  a odporučila  OZ žiadosť
o predĺženie nájomnej zmluvy pre Dianu Želonkovú schváliť.

OZ schvaľuje:
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Žiadosť o prenájom  časti pozemku (40 m2) registra KN „C“, parc. č. 363/7,
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  Diane Želonkovej,  900 46 Most  pri  Bratislave  905,  IČO
40 508 111  z dôvodu  osobitného  zreteľa,  na  predmetnej  časti  pozemku  je
postavená  prevádzka  predajne  kvetín  a darčekov,  viazanie  kytíc,  vencov
a aranžovanie kvetín vo vlastníctve žiadateľky.

          Nájomné: 20,- €/1 m2 + inflácia, t. j. spolu za 40 m2 800,- €/1 rok. 
            Doba prenájmu: 5 rokov
         

OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 10 Ing. Michal Bielik, Timotej Páleník – Žiadosť o umiestnenie včelstiev
na pozemku obce Most pri Bratislave

 
Obecné zastupiteľstvo obce Most pri Bratislave na svojom rokovaní dňa 28. 4.
2022 schválilo uznesenie č. 53/3/2022 ktorým schválilo: 
Zámer prenajať časť pozemku registra KN „C“ parc. č. 2465/4, druh pozemku
lesný  pozemok,  katastrálne  územie  Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri
Bratislave,  vedený  na  LV  č.  818,  vo  vlastníctve  obce  Most  pri  Bratislave
v prospech  Ing.  Michala  Bielika,  018  32  Zliechov  98  a Timoteja  Páleníka,
Budovateľská  154,  900  46  Most  pri  Bratislave  z dôvodu  osobitného  zreteľa
ktorým je umiestnenie včelstiev.

Schválený zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 11. 5. 2022, zvesený
z úradnej tabule 27. 5. 2022.

Schválený zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26. 9. 2022, zvesený
z úradnej tabule 12. 10. 2022.

OR odporučila predložiť žiadosť o umiestnenie včelstiev na pozemku obce Most
pri Bratislave pre Ing. Michala Bielika, p. Timoteja Páleníka na rokovanie OZ
dňa  13.  októbra  2022  a odporučila  OZ  žiadosť  o umiestnenie  včelstiev  na
pozemku  obce  Most  pri  Bratislave  pre  Ing.  Michala  Bielika,  p.  Timoteja
Páleníka schváliť.

            Ing. Peter Zuberec navrhol výšku nájomné: 20,- €/1 rok.

OZ schvaľuje:
Žiadosť  o   prenájom  časti  pozemku  registra  KN  „C“  parc.  č.  2465/4,  druh
pozemku lesný pozemok, katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri
Bratislave,  vedený  na  LV  č.  818,  vo  vlastníctve  obce  Most  pri  Bratislave
v prospech  Ing.  Michala  Bielika,  018  32  Zliechov  98  a Timoteja  Páleníka,
Budovateľská  154,  900  46  Most  pri  Bratislave  z dôvodu  osobitného  zreteľa
ktorým je umiestnenie včelstiev.
Nájomné: 20,- €/1 rok + inflácia, t. j. spolu 20,- €/1 rok.
 Doba prenájmu: 5 rokov

OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 0
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K bodu č. 11 ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Most pri Bratislave – Žiadosť
o prenájom klubových priestorov  

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Most pri Bratislave požiadala o prenájom
klubových priestorov a záhrady, ktoré sa nachádzajú na ulici 29. augusta 367/49
par. č. 76/1 a 76/3. Priestory by boli využívané na klubovú činnosť. 

OR odporučila predložiť žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Most pri
Bratislave na prenájom klubových priestorov na rokovanie OZ dňa 13. októbra
2022 a odporučila OZ žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Most pri
Bratislave na prenájom klubových priestorov schváliť..

OZ schvaľuje:

Žiadosť o prenájom časti  nebytových priestorov  v budove na ul. 29. augusta, č.
367/49,  900 46 Most pri Bratislave č. 367/49,  postavenej na pozemku    registra
KN „C“,  parc.  č.  76/1,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  pozemok
registra  KN  „C“,  parc.  č.  76/3,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie,
výmera  353  m2,  katastrálne  územie  Most  pri  Bratislave,  obec  Most  pri
Bratislave,  vedený  na  LV  č.  818,  vo  vlastníctve  obce  Most  pri  Bratislave
Základnej  organizácii  Jednoty  dôchodcov  na  Slovensku  Most  pri  Bratislave,
z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je  prevádzkovanie klubu dôchodcov.
Nájomné: 1,- €/1 rok, t. j. spolu 1,- €/1 rok
Doba prenájmu: 5 rokov

OZ hlasovalo: za 10, proti 0. zdržalo sa 0

K bodu č. 12 Občianske združenie Fitness Most – Žiadosť o prenájom 

Občianske  združenie  Fitness  Most  požiadalo  o prenájom priestorov,  ktoré  sa
nachádzajú  na  ulici  29.  augusta  367/49.  Priestory  už  viac  ako  15  rokov
používajú na posilňovňu.

OR  odporučila  predložiť  žiadosť  Občianskeho  združenia  Fitness  Most  o
prenájom  na  rokovanie  OZ  dňa  13.  októbra  2022  a odporučilo  OZ  žiadosť
Občianskeho združenia Fitness Most o prenájom schváliť.

OZ schvaľuje:
Žiadosť o prenájom časti  nebytových priestorov  v budove na ul. 29. augusta č.
367/49,  900 46 Most pri Bratislave postavenej na pozemku    registra KN „C“,
parc.  č.  76/2,  druh  pozemku  zastavaná  plocha  a nádvorie,   výmera  86  m2,
katastrálne územie Most pri Bratislave, obec Most pri Bratislave, vedený na LV
č. 818, vo vlastníctve obce Most pri Bratislave Občianskemu združeniu  Fitness
Most,  ul.  Orgovánová  77/14,  900  46  Most  pri  Bratislave,  IČO   52 875 946
z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je využitie priestorov na športovú činnosť. 
Nájomné: 1,- €/1 rok, t. j. spolu 1,- €/1 rok
Doba prenájmu: 5 rokov 
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OZ hlasovalo:  za 8,  proti  0,  zdržalo  sa  2 Ing.  Peter  Zuberec,  Marek Luciak
BSBA

K bodu   č.   13   Hana  Megová,   Milan   Mega,   Pavol   Mega  –   Žiadosť   o zmenu
špecifikácie pozemku  

Hana Megová, Milan Mega, Pavol Mega požiadali o zmenu špecifikácie parcely
KN „C“ č. 807/47 a parciel KN „E“ zo špecifikácie „Občianska vybavenosť“ do
špecifikácie  „Záhrada“  nakoľko pozemky v súkromnom vlastníctve  sa nedajú
využívať na občiansku vybavenosť..

OR  odporučila   predložiť  žiadosť  o zmenu  špecifikácie  pozemku  predloženú
Hanou Megovou, Milanom Megom a Pavlom Megom na rokovanie OZ dňa 13.
októbra 2022 a odpoučila OZ žiadosť o zmenu špecifikácie pozemku predloženú
Hanou Megovou, Milanom Megom a Pavlom Megom zobrať na vedomie.

OZ berie na vedomie:
Žiadosť  Hany  Megovej,  Milana  Megu,  Pavla  Megu  o zmenu  špecifikácie
pozemku.

K bodu č. 14 Návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2023, 2024, 2025 

Programový   rozpočet  obce  na  roky  2023  -  2025  je  zostavený  v  súlade  so
zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.
493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v členení predchádzajúce dva roky,
rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na
3 nasledujúce roky.  Je zostavený na základe predpokladaných bilancií príjmov
pre rok 2023, zohľadnení   skutočných príjmov a výdavkov za predchádzajúci
hospodársky rok a podľa odporúčaní  pre obce k príprave a realizácii rozpočtov
na  roky  2023  -  2025.  Základné  parametre  rozpočtového  hospodárenia  obcí
v roku 2023 vychádzajú z predpokladov rozpočtu verejnej správy.  
Pre  rozpočtové  obdobie  roku  2023  pokračujeme  v používaní  trinástich
rozpočtových  programov  ako  v roku  2022.   Zo  zákona  o rozpočtových
pravidlách  má obec povinnosť členiť rozpočet príjmov a výdavkov na časti :
„bežný rozpočet“, „kapitálový rozpočet“ a „finančné operácie“.  Podstatnú časť
bežných príjmov  obce tvoria podiely na  daniach v správe štátu, ktorých výška
sa odvíja od objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovanej
na obce podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej  samospráve.  Ostatné   príjmy z  miestnych  daní  a  nedaňové
príjmy sú rozpočtované podľa platných VZN v obci, z predpokladaného príjmu
z vlastníctva majetku a administratívnych poplatkov. 
Výdavková  časť  návrhu  rozpočtu   vychádza  zo  zákonných  povinností,  z
uzatvorených  zmluvných  vzťahov,  prevádzkových  potrieb  a  z  rozvojových
plánov.
V návrhu rozpočtu sú zapracované transfery na  prenesený výkon štátnej správy
a transfery na vzdelávanie, ktoré sú zabezpečené z dvoch zdrojov. Financovanie
originálnych kompetencií ( materská škola, školský klub detí, školská jedáleň) sa
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zabezpečuje  transferom  z  rozpočtu  obce  a  financovanie  prenesených
kompetencií ( základná škola,  matričná činnosť  a register  obyvateľov, 
Obecné  zastupiteľstvo  môže  v  priebehu  rozpočtového  roku  zmenu  rozpočtu
podľa potreby upraviť. 
Rozpočet na roky 2024 a 2025 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona  č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov orientačný, nie je pre obec záväzný. 
Štruktúra bežných príjmov a bežných výdavkov  je rozpísaná v tabuľkovej časti
návrhu rozpočtu  obce Most pri Bratislave na roky 2023 – 2025.

1. Bežný rozpočet je  prebytkový vo výške:   82 394,- €.
2.  Kapitálový rozpočet  je  schodkový vo výške  1 186 795,-  €, vyrovnaný je
prebytkom bežného rozpočtu a  z rozdielu finančných operácií.

Rekapitulácia  návrhu rozpočtu na roky  2023, 2024, 2025

Názov
Rok
2023

Rok
202
4

Rok
2025

Príjmy bežného rozpočtu
                   3 630
274

        3   525
294

            3  689
219

Príjmy kapitálového rozpočtu          1 735 755
                     2
160 2 160

Finančné operácie príjmové
                   1 104
401

                 80
000 0

Príjmy celkom:
          6 470
430

    3  607
454

      3  691
379

       

Výdavky bežného rozpočtu
                   3 547
880

        3   508
225

            3  530
930

Výdavky kapitálového rozpočtu          2 922 550
                 80
000 0

Finančné operácie výdavkové 0 0 0

Výdavky celkom:          6 470 430
    3  588
225

      3  530
930

       

Celkový stav rozpočtu: 0         19 229         160 449

Názov
Rok
2023

Rok
202
4

Rok
2025

Príjmy bežného rozpočtu
                   3 630
274

        3   525
294

3 689
219
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Výdavky bežného rozpočtu
                   3 547
880

        3   508
225

3 530
930

Prebytok bežného rozpočet  82 394
                 17
069

158
289

       

Príjmy kapitálového rozpočtu 2 160
                     2
160 2 160

Výdavky kapitálového rozpočtu          2 922 550
                 80
000 0

Schodok kapitálového rozpočtu         -1 186 795        -77 840 2 160

       

Finančné operácie príjmové
                   1 104
401

                 80
000 0

Finančné operácie výdavkové 0 0 0

Rozdiel finančných operácií
                   1 104
401

                 80
000 0

       

Celkový stav rozpočtu: 0
         19
229         160 449

OR odporučila predložiť návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2023,
2024,  2025  na  rokovanie  OZ  dňa  13.  októbra  2022  a odporučila  OZ  návrh
rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2023, 2024, 2025 schváliť.

OZ berie na vedomie:
Návrh rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2023 – 2025.

K bodu č. 15 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Most pri Bratislave k návrhu
viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na rokov 2023 - 2025 

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.) predložila  hlavná
kontrolórka obce Most pri Bratislave odborné stanovisko k návrhu viacročného
rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2022 - 2024. (ďalej len „ odborné
stanovisko“).
Odborné  stanovisko  bolo  spracované  na  základe  predloženého  návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024, 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. 

A. Východiská spracovania odborného stanoviska

Pri spracovaní odborného stanoviska hlavná kontrolorka vychádzala z posúdenia
predloženého návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 (ďalej len
„návrh rozpočtu“) z dvoch hľadísk: 
1. Zákonnost' predloženého návrhu rozpočtu a 
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2. Metodická správnosť' predloženého návrhu rozpočtu. 

1a) Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade: 
• zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
• zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
• zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods. 1 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 
• č.  582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p. • 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. 
•  zákona  č.  597/2003 Z.  z.  o  financovaní  základných  škôl,  stredných škôl  a
školských zariadení v z. n. p. 
• a ostatné súvisiace právne normy. 

1b) Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce Most pri Bratislave 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami obce a
ich  návrhmi,  ktorými  sú  upravené  povinnosti  daňového  a  poplatkového
charakteru. 

1c) Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli
obce a webovom sídle obce 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.  Taktiež  v súlade  so zákonom č.  305/2013 Z.  z.  Zákon o
elektronickej  podobe výkonu pôsobnosti  orgánov verejnej  moci  a  o  zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
Návrh rozpočtu pre roky 2023-2025 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch obce,
čo prispieva ku zvýšeniu informačnej hodnoty tohto dokumentu a súčasne sa
implementujú  základy  pre  plánovanie  výdavkov  v  strednodobom  časovom
horizonte  s  možnosťou  konfrontovať  plány  obce  so  skutočnosťou,  t.  j.
prezentovať  v  rozpočte  ciele  (výkonnosť  samosprávy)  a  monitorovať'  ich
dosahovanie. Pri spracovaní návrhu rozpočtu boli dodržané postupy v súlade s
metodickým  usmernením,  ktorým  sa  ustanovuje  druhová  klasifikácia,
organizačná a ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení
opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421.
Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 257/2014 Z. z.,
ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. - s opatrením
MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania  a  o  rámcovej  účtovnej  osnove  pre  rozpočtové  organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC, - so zákonom č. 493/2011
Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. 
Výnos  dane  z  príjmov  poukázaný územnej  samospráve  -  Záväzné  štatistické
údaje - podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2023 . Vychádzalo sa z prognózy
vývoja  podielu  dane  FO  -  Východiskové  štatistické  údaje  a  rozpočtované
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podiely obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2021 a z prognózy z
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

B. Východiská tvorby návrhu rozpočtu 

V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách 583/2004 Z. z. musí byť
rozpočet  zostavený  ako  vyrovnaný  alebo  prebytkový.  Návrh  rozpočtu  je
spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. v členení podľa
§ 9 ods. 1 citovaného zákona na: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2023, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2024, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa
písmena b) – rok 2025. 

Rozpočet  obce  na  príslušný  rozpočtový  rok  je  záväzný,  rozpočty  na
nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter,
obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie,  a ich ukazovatele sa spresňujú v
ďalších rozpočtových rokoch. 

Navrhovaný rozpočet na roky 2023 – 2025 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7
zákona č.583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vnútorne členený na: 
a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c)  finančné  operácie,  t.  j.  príjmové  finančné  operácie  a  výdavkové  finančné
operácie. 

Návrh viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky

Názov
Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Príjmy bežného rozpočtu
        3   630
274

                   3 525
294      3 689 219

Príjmy kapitálového rozpočtu
                     2
160 2 160 2 160

Finančné operácie príjmové
        1   095
390 80 000 0

Príjmy celkom:
    4  727
824

          3 607
454      3 691 379

       

Výdavky bežného rozpočtu
        3   547
880          3 508 225      3 530 930

Výdavky   kapitálového
rozpočtu

        1   097
550 80 000 0

Finančné operácie výdavkové 0 0 0

Výdavky celkom: 
    4  645
430

          3 588
225      3 530 930

       

Celkový stav rozpočtu:         82 394 19 229         160 449
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Názov
Rok
2023

Rok
2024

Rok
2025

Príjmy bežného rozpočtu
        3   630
274

                   3 525
294      3 689 219

Výdavky bežného rozpočtu
        3   547
880

                   3 508
225      3 530 930

Prebytok bežného rozpočet 
                 82
394 17 069         158 289

       

Príjmy kapitálového rozpočtu
                     2
160 2 160 2 160

Výdavky   kapitálového
rozpočtu

        1   097
550 80 000 0

Schodok kapitálového rozpočtu   -1 095 390 -77 840 2 160

       

Finančné operácie príjmové
        1   095
390 80 000 0

Finančné operácie výdavkové 0 0 0

Rozdiel finančných operácií
        1   095
390 80 000 0

       

Celkový stav rozpočtu: 
         82
394 19 229         160 449

V  zmysle  §  10  ods.6  zákona  č.583/2004  Z.  z.  o  rozpočtových  pravidlách
územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa
vykonávajú  prevody  z  peňažných  fondov  obce  a  realizujú  návratné  zdroje
financovania a ich splácanie.

C. Záver 
Návrh viacročného rozpočtu obce Most pri Bratislave na roky 2023 – 20245 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. 
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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
2023

S CH V Á L I Ť
a návrh rozpočtu obce na roky 2024-2025

ZOBRAŤ NA VEDOMIE

OR  odporučila  predložiť  Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  obce  Most  pri
Bratislave k návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025  na rokovanie OZ dňa 13.
októbra 2022.

OZ berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Most pri Bratislave k návrhu rozpočtu na
roky 2023 – 2025.

OZ schvaľuje:
Rozpočet obce Most pri Bratislave na rok 2023.

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 2 p. Viliam Čulman, Marek Luciak BSBA

OZ berie na vedomie:
Rozpočet obce Most pri Bratislave na roky 2024 - 2025.

K bodu č.  16 Občianske  združenie  Fitness Most – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce Most pri Bratislave v roku 2023 

OZ Fitnes Most požiadal o dotáciu vo výške 1 000,-€ z rozpočtu obce Most pri
Bratislave  v roku  2023.  Dotácia  bude  použitá  na  materiálno  technické
zabezpečenie chodu fitnes centra.

            Poskytnuté dotácie v predchádzajúcich rokoch:
                        2020            1 500,-€

            2021            1 000,-€
            2022            1 500,-€

OR odporučila predložiť žiadosť OZ Fitnes Most o dotáciu z rozpočtu obce Most
pri Bratislave v roku 2023 na rokovanie OZ dňa 13. októbra 2022 a odporučila
OZ žiadosť OZ Fitnes Most o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku
2023 schváliť.

OZ schvaľuje:
Poskytnutie dotácie v hodnote 1 000,- € z rozpočtu obce Most pri Bratislave na
rok  2023 pre OZ Fitness Most, Orgovánová 977/14, 900 46 Most pri Bratislave,
IČO 52 875 946.

OZ hlasovalo:  za 8,  proti  0,  zdržalo sa 2 Ing.  Peter  Zuberec,  Marek Luciak,
BSBA 
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K bodu  č.   17  OZ Mostík  –  Žiadosť  o dotáciu   z rozpočtu  obce  Most  pri
Bratislave v roku 2023 

OZ Mostík  požiadal  o  dotáciu  vo  výške   6  000,-€ z rozpočtu  obce  Most  pri
Bratislave v roku 2023. 

            Dotácia bude použitá na materiálno technické zabezpečenie..
            Poskytnuté dotácie v predchádzajúcich rokoch:
            2020            5 000,-€
            2021            5 000,-€
            2022            3 000,-€

OR odporučila predložiť žiadosť OZ Mostík o dotáciu z rozpočtu obce Most pri
Bratislave v roku 2023 na rokovanie OZ dňa 13. októbra 2022 a odporučila OZ
žiadosť OZ Mostík o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2023
schváliť.

OZ schvaľuje:
Poskytnutie dotácie v hodnote 6 000,- €  z rozpočtu obce Most pri  Bratislave
na rok 2023 pre OZ Mostík, Šancová 66, 811 05 Bratislava, IČO 30 792 134.

OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 18 OZ MPB Darts Club - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Most pri
Bratislave v roku 2023 

OZ MPB Darts Club požiadal o dotáciu vo výške  8 000,-€ z rozpočtu obce Most
pri Bratislave v roku 2023. 

            Dotácia bude použitá na materiálno technické zabezpečenie.
Klub má celkom 86 členov, z toho 3 členovia majú trvalý pobyt v obci Most pri
Bratislave. 
Členské  je  vo  výške  20,-€  z ktorého  je  platených  15,-€  do  zväzu  šípok  za
každého hráča. Klubu zostáva 5,-€. 

Ing. Peter Zuberec navrhol výšku dotácie znížiť na 4 000,-€.

OR odporučila predložiť žiadosť OZ MPB Darts Club o dotáciu z rozpočtu obce
Most  pri  Bratislave  v roku  2023  na  rokovanie  OZ  dňa  13.  októbra  2022
a odporučila OZ požiadať OZ MPB Darts Club  spôsob výpočtu nájomného za
prenájom telocvične, pravidelné, pohárové súťaže, ktorých sa zúčastňujú.

OZ schvaľuje:
Poskytnutie  dotácie  v hodnote 4 000,-  €  z rozpočtu obce Most pri  Bratislave
na rok 2023 pre  OZ MPB Darts Club, M. R. Štefánika 716/29, 900 46 Most pri
Bratislave, IČO: 52 293 866.

OZ hlasovalo: za 8, proti 1 p. Viliam Čulman, zdržalo sa 1 Marek Luciak BSBA
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OZ schvaľuje:
Zámer prenajať telocvičňu v budove obecného úradu OZ MPB Darts Club, M.
R. Štefánika 716/29, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 52 293 866 na 5 rokov,
nájomné 1,- € ročne z dôvodu osobitného zreteľa ktorým je športová činnost –
šípkárske súťaže. 

OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 2 Viliam Čulman, Ing. Marek Rendek

K bodu č.  19 JAMADOS, s.r.o.  –  Žiadosť o skončenie  Zmluvy o dodávke prác
zimnej údržby 

Spoločnosť JAMADOS s.r.o.  požiadala  o skončenie  Zmluvy o dodávke prác
zimnej údržby miestnych komunikácii v obci Most pri Bratislave dohodou ku
dňu  30.  11.  2022  z dôvodu  osočovania  a  poškodzovania  dobrého  mena
spoločnosti JAMADOS s.r.o. zo strany tretích osôb.

OR  odporučila  predložiť  Žiadosť  spoločnosti  JAMADOS,  s.r.o.  o skončenie
Zmluvy o dodávke prác zimnej údržby na rokovanie OZ dňa 13. októbra 2022
a odporučila  OZ  Žiadosť  spoločnosti  JAMADOS,  s.r.o.  o skončenie  Zmluvy
o dodávke prác zimnej údržby schváliť.

OZ berie na vedomie:
Žiadosť spoločnosti  JAMADOS s. r.  o. ,  Šalviová 1005/10, 900 46 Most pri
Bratislave,  IČO:35 908 254  o skončenie  Zmluvy  o dávke  prác  zimnej  údržby
miestnych komunikácií obce Most pri Bratislave. 

K bodu č. 20 Roľnícke družstvo podielníkov Most pri Bratislave - Žiadosť o prepis
elektromeru verejného osvetlenia 

Roľnícke  družstvo  podielnikov  Most  pri  Bratislave  požiadalo  o prepis
elektromeru  k verejnému  osvetleniu  ulíc,  vrátane  infraštruktúry  verejného
osvetlenia,  ktoré  boli  RDP  Most  pri  Bratislave  vybudované  spoločne  so
spoločnosťou FELD s.r.o. na uliciach Brezová, Orgovánová, Jelšová, Dubová,
Agátová, Lipová, Broskyňová, Čerešňová, Hrušková a Slivková. 

OR  odporučila  predložiť  žiadosť  Roľníckeho  družstva  podielnikov  Most  pri
Bratislave o prepis elektromera verejného osvetlenia na rokovanie OZ dňa 13.
októbra  2022  a odporučila  OZ  požiadať  Komisiu  pre  výstavbu,  dopravu
a územné plánovanie o vyjadrenie k technickému stavu infraštruktúry verejného
osvetlenia a elektromeru.

OZ schvaľuje:
Žiadosť Roľníckeho družstva podielnikov, Bratislavská 535, 900 46 Most pri
Bratislave,  IČO 00 190 586  o prevzatie  verejného  osvetlenia  na  ul.  Brezová,
Orgovánová,  Jelšová,  Dubová,  Agátová,  Lipová,  Broskyňová,  Čerešňová,
Hrušková, Slivková do majetku a správy obce Most pri Bratislave + pozemky za
podmienky  kladného  stanoviska  Komisie  pre  výstavbu,  dopravu  a územné
plánovanie.
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OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 3 Ing. Marek Rendek, Viliam Čulman,
Mgr. Michaela Šipošová

K bodu   č.   21   FELD   s.r.o.   -   Žiadosť   o odovzdanie   komunikácií,   chodníkov
a verejného osvetlenia 

FELD  s.r.o.  IČO:  44 697 929  so  sídlom  Znievska  č.  40,  851  06  Bratislava
predložil  obci  Most  pri  Bratislave  žiadosť  na  odovzdanie  komunikácií,
chodníkov  a verejného  osvetlenia  na  uliciach  Brezová,  Orgovánová,  Jelšová,
Dubová, časti Lipovej a Agátovej ulice. 

OR  odporučila  predložiť  žiadosť  FELD  s.r.o.  na  odovzdanie  komunikácií,
chodníkov  a verejného  osvetlenia  na  rokovanie  OZ  dňa  13.  októbra  2022
a odporúča OZ požiadať Komisiu pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie
o vyjadrenie  k technickému  stavu  komunikácií,  chodníkov  a  verejného
osvetlenia, ktoré majú byť predmetom odovzdania. 

OZ schvaľuje:
Žiadosť  spoločnosti  FELD  s.  r.  o.,  Znievska  40,  851  06  Bratislava,  IČO
44 697 929  o odovzdanie  komunikácií,  chodníkov,  verejného  osvetlenia
vybudovaných  na  ul.  Brezová,  Orgovánová,  Jelšová,  Dubová,  časť  Lipovej
a Agátovej  do  majetku  a správy  obce  Most  pri  Bratislave  +  pozemky  za
podmienky  kladného  stanoviska  Komisie  pre  výstavbu,  dopravu  a územné
plánovanie.

OZ hlasovalo: za 7, proti 0, zdržalo sa 3 Ing. Marek Rendek, Viliam Čulman,
Mgr. Michaela Šipošová

K bodu č. 22 Poľovnícke združenie  Malý Dunaj – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce Most pri Bratislave v roku 2023 

Poľovnícke  združenie  Malý  Dunaj požiadalo o  dotáciu  vo  výške  1 500,-€
z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2023. 
Dotácia  bude použitá  na materiálno technické zabezpečenie (zakúpenie zveri,
krmiva a pod.).

            V predchádzajúcich rokoch nebola dotácia poskytnutá.

OZ schvaľuje:
Poskytnutie dotácie v hodnote 1 500,- EUR  z rozpočtu obce Most pri Bratislave
na rok 2023 pre  Poľovnícke združenie Malý Dunaj, Tomášovská 650/10, 900 46
Most pri Bratislave, IČO 34 008 365.

OZ hlasovalo: za 10, proti 0, zdržalo sa 0

K bodu č. 23 Rôzne

Starosta  obce  informoval  poslancov  o zrealizovaných  investičných  akciách
v obci Most pri Bratislave v rokoch 2011 – 2022:

- oprava vodovodu na Bratislavskej a Nálepkovej ulici; 
- vybudovanie obchvatu obce Most pri Bratislave;
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- rekonštrukcia časti Športovej ulice;
- rekonštrukcia časti Jantárovej ulice;
- rekonštrukcia tanečnej sály a telocvične v budove obecného úradu;
- rozšírenie  kapacity  Základnej  školy  o  12  tried  spolu  s príslušnou

infraštruktúrou (šatne, kabinety WC),
- rozšírenie  kapacity  Materskej  školy  o  3  triedy  spolu  s príslušnou

infraštruktúrou (šatne, kabinety WC),
- vybudovanie novej telocvične v areáli Základnej školy;
- rozšírenie a modernizácia školskej jedálne;
- vybudovanie urnovej steny;
- vybudovanie 3 nových detských ihrísk v obci;
- vybudovanie multifunkčného ihriska;
- rekonštrukcia hokejbalového ihriska,
- vybudovanie cyklotrasy medzi Mostom pri Bratislave a časťou Studené;
- vybudovanie parkoviska pred základnou školou;
- schválená  dotácia  na  rekonštrukciu  budovy  starej  základnej  školy  na

Bratislavskej ulici na mateskú školu;
- vypracovaný projekt nového dopravného značenia v obci Most pri Bratislave;
- prebiehajúca rekonštrukcia požiarnej zbrojnice;

    
                        Starosta obce  požiadal Ing. Petra Zubereca aby informoval poslancov  o
zrealizo-  
                        vaných projektoch v obci Most pri Bratislave z výziev Bratislavského
samospráv- 
                        neho kraja, na ktoré pripravoval projekty, žiadosti. 
          
                        Ing.  Peter  Zuberec  informoval   OZ o uvedených  zrealizovaných  projektoch, 
                        o projekte v príprave (Cyklo-ostrovček pohoda) a o pripravenom projekte nové- 
                        ho  parkoviska pred novou budovou MŠ na ktorú sú vyhradené financie priamo  
                        z  rozpočtu obce.

K bodu č. 24 Diskusia 

Ing. Peter Zuberec
- sa informoval o podaných požiadavkách do rozpočtu obce Most pri Bratislave

na roky 2023 – 2025.
Starosta  obce  ho  informoval,  že  požiadavky  predložili  Jozef  Máté  a  Peter
Zuberec, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr. Michaela Šípošová. 
Peter Zuberec následne informoval poslancov, že navrhol do rozpočtu obce
Most  pri  Bratislave  sumu 10 000,-€  na  dobudovanie  a  rozšírenie  detského
ihriska v miestnej časti Studené. 

Mgr. Ľudmila Trsťanová
- navrhla společné stretnutie kandidátov na starostu obce s občanmi
BSBA Marek Luciak 

- spýtal sa starostu obce na prenájom tanečnej sály
Starosta  obce  mu odporučil  obrátiť  sa  na  príslušných pracovníkov  obecného
úradu do ktorých gescie prenájom tanečnej sály spadá.
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K bodu č. 25 Záver 

Ing. František Mastný
                       starosta obce

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek

Overovatelia zápisnice:  Ing. Peter Zuberec

                                          p. Radoslav Ragan

https://www.youtube.com/watch?
v=waZml7uEmBY&t=2s&ab_channel=MostpriBratislave

https://www.youtube.com/watch?v=waZml7uEmBY&t=2s&ab_channel=MostpriBratislave
https://www.youtube.com/watch?v=waZml7uEmBY&t=2s&ab_channel=MostpriBratislave

