
 

Z á p i s n i c a 
 

z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva  v Moste pri Bratislave č. 1/2020 

konaného dňa 14. apríla 2020 

 

Prítomní:    Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Radoslav Ragan, Viliam Čulman, 

Milan Kohút, Mgr. Michaela Šipošová, Ing. Peter Kovačik, Mgr. 

Ľudmila Trsťanová, BSBA Marek Luciak, Ing. Peter Zuberec 

 

 

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 Rendek 

 

 

K bodu č. 3  Voľba overovateľov zápisnice. 

 

  Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol: p. Viliam Čulman 

                 Ing. Peter Kováčik 

 

 OZ volí overovateľov zápisnice v zložení  p. Viliam Čulman, Ing. Peter 

Zuberec 

 

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

 

 K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie  

 

  Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Ing. Peter Zuberec 

          Mgr. Katarína Rentková PhD. 

   

OZ volí návrhovú komisiu v zložení Ing. Peter Zuberec, Mgr. Katarína 

Rentková, PhD. 

 

OZ hlasovalo: za 11 proti 0, zdrţalo sa 0   

 

Starosta obce skonštatoval, ţe je prítomných 11 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 11, proti 0, zdrţalo sa 0 

 

Marek Luciak BSBA navrhol doplniť rokovanie OZ o: 

bod 13  - Udelenie ceny Obce Most pri Bratislave pre p. Oľgu Bobákovú 

 

OZ schvaľuje: 

doplnenie programu rokovania o bod 13 – Udelenie ceny Obce Most pri 

Bratislave pre p. Oľgu Bobákovú  

 

OZ hlasovalo: za 10 proti 0 zdrţalo sa 1 Radoslav Ragan 

  

K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 4. apríla 2020 

 

Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 4. 

apríla 2020.  

 

OZ berie na vedomie: 

správu rokovania z obecnej rady zo dňa 4. apríla 2020.  

 

           K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 13. februára 2020 

 

Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa 

13. februára 2020. 

 

 OZ berie na vedomie: 

 kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 13. februára 2020.  

 

K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme cintorína 

 

Ochranné pásmo pohrebiska bolo do 31. 3. 2020 50 metrov.  

Od 1. 4. 2020 toto ochranné pásmo zaniklo.   

   

28. októbra 2019 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone: 

398/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Ochranné pásmo pohrebiska, v ktorom sa nemôţu umiestňovať budovy 

s výnimkou domu smútku a budov, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska bolo 

v šírke 50 metrov, čo sa miestami ukazovalo ako problematické, najmä pri 

existujúcich pohrebiskách situovaných v obytných zónach. 

Novela zákona vytvorila obciam podmienky na individuálne určenie ochranného 

pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti, špecifické podmienky v obci a na 

územné plánovanie. Obec má  moţnosť vydať všeobecne záväzné nariadenie, 

kde si môţe určiť šírku ochranného pásma, pravidlá povoľovania a 

umiestňovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a 

ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme počas pohrebu zakázané. 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/92792/1/2/ASPI%253A/131/2010%20Z.z.


 

 

 

OZ schvaľuje: 

Návrh VZN č.2/2020 o ochrannom pásme cintorína   

 

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

 

K bodu č. 9 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2014 o určení názvov ulíc na území 

obce Most pri Bratislave  

 

Obec Most pri Bratislave na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 2b ods. 1 zákona o 

obecnom zriadení vydáva pre obec Most pri Bratislave, t. j. katastrálne územie 

Most pri Bratislave  Dodatok č. 2/2020 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

č. 6/2014 o určení názvov ulíc na území obce Most pri Bratislave. 

 

Na základe realizácie individuálnej bytovej výstavby v obci Most pri Bratislave, 

vznikli nové ulice, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Most pri 

Bratislave.  

Návrh názvov týchto ulíc v obci Most pri Bratislave: 

 

a) Siedma ulica vľavo od ul. Orgovánovej – Sekvojová, 

b) Prvá ulica rovnobeţná s ul. M. R. Štefánika – Ľ. Podjavorinskej,  

c) Prvá a tretia kolmá na ul. Pri tureckom kopci - Slnečná 

d) Druhá kolmá na ul. Pri tureckom kopci - Súmračná 

e) Prvá ulica od ul. Veternej vpravo – Zadné záhrady 

f) Druhá vľavo od ul. Zadné záhrady - Mesačná 

OZ schvaľuje: 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2014 o určení názvov ulíc na území obce Most 

pri Bratislave.  

       

OZ hlasovalo: za 11 proti 0, zdrţali sa 0 

 

K bodu č. 10 Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené – Most pri 

Bratislave – návrh na dofinancovanie 

  
Vo februári 2020 si dal majiteľ pozemku  registra KN „E“, parc. č. 80/2, druh 

pozemku orná pôda, katastrálne územie Studené, obec Most pri Bratislave, 

vedený na LV č. 653 tento pozemok zamerať geodetom. 

Pri meraní zistil ţe cyklotrasa ktorá je budovaná na obecnom pozemku registra 

KN „C“, parc. č. 80/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne 

územie Studené, obec Most pri Bratislave, vedený na LV č. 1 zasahuje do 

pozemku registra KN „E“, parc. č. 80/2 po celej dĺţke pozemku 333 m a šírke 

cca 50 cm.  

5. 9. 2017 geodet Ing. Roman Hlavatý PROGRA zaslal  projektantovi ktorý 

vypracoval projekt cyklotrasy Studené – Most pri Bratislave  nový návrh zmeny 

cyklotrasy v katastrálnom území Studené.   



 

6. 9. 2017 projektant Ing. Andrej Marcík, konateľ spoločnosti M PRO s. r. o. 

odsúhlasil vytyčovací výkres zmeny cyklotrasy, avšak k zmene projektu 

nedošlo.  

Spoločnosť STRABAG s. r. o. realizuje výstavbu na základe Zmluvy o dielo kde 

východiskovým pokladom je projektová dokumentácia. Pri zameriavaní trasy 

cyklotrasy v časti Studené geodet zhotoviteľa zistil rozdiel medzi projektom 

a skutočným stavom, ale túto skutočnosť obci neoznámil.  

 

Navrhované riešenie: 

Vybúrať časť  cyklotrasy v časti Studené a zrealizovať výstavbu na pozemku 

obce. Tieto dodatočné náklady sú neoprávnenými nákladmi v súvislosti so 

Zmluvou o poskytnutí NFP, t. j. budú hradené z rozpočtu obce (predpokladaná 

cena 30 000,- EUR, skutočná cena bude známa po realizácii verejného 

obstarávania).  

Finančný rozdiel ktorý bude známy po realizácii verejného obstarávania je 

moţné uplatňovať z poistnej zmluvy zhotoviteľa diela, resp. projektanta, 

prípadne oboch.   

 

OZ schvaľuje: 

Návrh na dofinancovanie projektu „Vybudovanie cyklodopravného spojenia 

Studené - Most pri Bratislave“. 

 

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

 

K bodu č. 11 Deň obce Most pri Bratislave 2020 

            

Dňa 20. 6. 2020 sa mal konať Deň obce 2020. V súvislosti so súčasnou situáciou 

a vývojom pandémie koronavírusu je navrhnuté  toto podujatie zrušiť.   

 

OZ schvaľuje: 

Zrušenie Dňa obce 2020. 

 

OZ hlasovalo: za 11 proti 0 zdrţali sa 0 

 

K bodu č. 12 OZ Fitnes Most pri Bratislave – Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce 

Most pri Bratislave v roku 2020 

 

Novovzniknuté občianske zdruţenie Fitness Most poţiadalo dňa 30. marca 2020 

o dotáciu z rozpočtu obce Most pri Bratislave v roku 2020. 

V uplynulých rokoch neboli OZ poskytnuté finančné dotácie. 

Na rok 2020 OZ Fitness Most ţiada od obce dotáciu vo výške 1 500,- €. 

Ţiadosť bola odkomunikovaná na obecnej rade uţ koncom roka 2019.  Na 

prerokovanie sa odporučilo ţiadosť predloţit aţ v roku 2020, po obdrţaní 

registrácie z MV SR. (dátum registrácie občianskeho zdruţenia Fitness Most 

Ministerstvom vnútra SR bol 6.12.2019 ) 

Dotácia bude pouţitá na mat. technické zabezpečenie chodu Fitness centra Most. 

Fitness centrum sa nachádza v Dome sluţieb, ulica 29 augusta, 367, Most pri 

Bratislave. 

 

OZ schvaľuje: 



 

Ţiadosť OZ Fitness Most pri Bratislave o dotáciu z rozpočtu obce Most pri 

Bratislave  v roku 2020 v sume 1 500,- €.  

 

OZ hlasovalo: za 11 proti 0 zdrţali sa 0 

K bodu č. 13 Udelenie ceny Obce Most pri Bratislave pre p. Oľgu Bobákovú   
 

Marek Luciak BSBA navrhol v  zmysle Štatútu obce Most pri Bratislave, §36 

ods. 1. b a ods. 2.  udeliť Cenu obce Most pri Bratislave p. Olge Bobákovej  

dlhoročnú verejnoprospešnú príkladnú prácu a obetavú pomoc občanom obce 

Most pri Bratislave v aj čase pandémia Korona 

 

Návrhy na udelenie ceny môţu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, 

starosta, prípadne aj občania obce prostredníctvom poslancov obecného 

zastupiteľstva. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny obce 

rozhodujú poslanci nadpolovicnou vacsinou. 

 

Cenu obce Most pri Bratislave tvorí plaketa s erbom obce a peňaţná odmena 

335,- €.  

K cene obce sa vydáva listina o jej udelení. 

 

OZ schvaľuje: 

Cenu obce Most pri Bratislave p. Olge Bobákovej za  dlhoročnú príkladnú 

verejnoprospešnú prácu a obetavú pomoc občanom obce Most pri Bratislave  aj 

čase pandémia Korona. Cenu obce Most pri Bratislave tvorí plaketa s erbom 

obce a peňaţná odmena 335,- €. K cene obce sa vydáva listina o jej udelení.  

 

OZ hlasovalo: za 11 proti 0 zdrţali sa 0 

 

 

K bodu č. 14 Rôzne    

 

Ing. Peter Kováčik 

- Navrhol v rámci náhradných aktivít Dňa Zeme 2020 rozdať občanom, ktorí 

prejavia záujem o zber odpadu vrecia a zabezpečiť zber plných vriec 

pracovníkmi obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo ţe v súvislosti s výskytom 

koronavírusu sa predpokladá výpadok na podielových daniach. Prvé odhady pre 

našu obec sú cca 300 000,- EUR. Reálna výška bude známa po skončení 

pandémie a reálnom vyčíslení výpadku.  

 

K bodu č. 15 Diskusia    

 

 Ing. Peter Zuberec 

 Informoval o stave výziev podaných obcou. 

 Starosta obce  

 Informoval o úspešnom ukončení rekonštrukcie hokejbalového ihriska 

 

K bodu č. 16 Záver   

 



 

        Ing. František Mastný 

                             starosta obce 

 

 

  Overovatelia zápisnice:  p. Viliam Čulman 

                                            Ing. Peter Kováčik 

 

 

Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek 


