Zápisnica
z riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave č. 2/2021
konaného dňa 18. marca 2021
Prítomní:

Ing. Marek Rendek, Jozef Máté, Radoslav Ragan, Milan Kohút, Ing.
Peter Zuberec, Ing. Peter Kovačik, Mgr. Ľudmila Trsťanová, Mgr.
Michaela Šipošová, Mgr. Katarína Rentková, Phd.

Ospravedlnení: BSBA Marek Luciak, Viliam Čulman,
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. Peter Zuberec
p. Jozef Máté
OZ volí overovateľov zápisnice v zložení Ing. Peter Zuberec, p. Jozef Máté
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 4 Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol: Mgr. Michaela Šipošová
Mgr. Ľudmila Trsťanová
OZ volí návrhovú komisiu v zložení Mgr. Michaela Šipošová, Mgr. Ľudmila
Trsťanová,
OZ hlasovalo: za 9 proti 0, zdržalo sa 0
Starosta obce skonštatoval, že je prítomných 9 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 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 6 Správa z rokovania obecnej rady zo dňa 16. marca 2021
Starosta oboznámil členov OZ so správou rokovania z obecnej rady zo dňa 16.
marca 2021.
OZ berie na vedomie:
správu rokovania z obecnej rady zo dňa 16. marca 2021.
K bodu č. 7 Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo dňa 18. februára 2021
Starosta oboznámil členov OZ so stavom uznesení prijatých na rokovaní OZ dňa
18. marca 2021.
OZ berie na vedomie:
kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z 18. marca 2021.
K bodu č. 8 Návrh na verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác –
Rozšírenie základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie
technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri
Bratislave
Obecné zastupiteľstvo svoji uznesením č. 71/3/2019 zo dňa 20. septembra 2019
schválilo vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie projektovej
dokumentácie na prístavbu novej budovy Základnej školy. Na základe
uvedeného uznesenia bol spracovaný projekt na rozšírenie základnej školy
modulovým spôsobom.
Predmetom VO bude obstaranie dodávateľa stavebných prác na:
1. Rozšírenie Základnej školy v obci Most pri Bratislave modulovým
systémom
2. Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební
Základnej škole v obci Most pri Bratislave
1. Rozšírenie Základnej školy modulovým systémom
Navrhovaná nová časť základnej školy bude na pôvodnú napojená
prostredníctvom spojovacieho traktu tak, aby sa realizoval čo najmenší zásah do
existujúcich stavebných konštrukcií a strechy a tiež aby bolo možné čo
najjednoduchšie riešenie základových konštrukcií s čo najmenším zásahom do
pôvodných základov. Spojovacím traktom sa zároveň vytvorí miesto pre druhý
hlavný vstup, vytvorí sa jedna z troch únikových ciest z 1.NP a zároveň sa
zabezpečí možnosť prirodzeného prevetrania a zároveň osvetlenie centrálnych
chodieb. Druhý hlavný vstup do objektu sa navrhuje v mieste spojovacieho

2

traktu zo severozápadnej strany objektu. Vstup zároveň slúži ako jedna z
únikových ciest.
Pozdĺžne priečelia novej časti základnej školy sú orientované na juhovýchod a
severozápad. Z juhovýchodnej strany sú orientované okná do učební. Z
juhozápadnej strany objektu je situovaný únikový východ z 1.NP na otvorené
priestranstvo. Únikový východ je vedený z centrálnej chodby objektu. Zo
severozápadnej strany objektu sú okná do priestorov vybavenosti základnej
školy ako sú: šatne žiakov, sociálne a hygienické zázemia, kabinety, zborovňa a
vnútorné schodisko.
Rozšírenie základnej školy vo forme prístavby sa navrhuje prevažne ako
dispozičný trojtrakt.
V strednom trakte sa navrhuje centrálna chodba. Základná škola sa navrhuje ako
zostava prvkov modulárneho systému. Je riešená ako dvojpodlažný objekt, s
vnútorným schodiskom na prepojenie1.NP s 2.NP. Návrh a umiestnenie
schodiska vyplýva z požiadaviek projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby pre
potreby bezpečnej evakuácie osôb z objektu po jeho rozšírení. Evakuácia osôb
bude zabezpečená z 2.NP dvojicou vnútorných schodísk (jedno v existujúcej
časti základnej školy a druhé v novej) do 1.NP a následne trojicou únikových
východov z 1.NP.
Druhý hlavný vstup do objektu sa navrhuje v mieste spojovacieho traktu zo
severozápadnej strany objektu. Vstup zároveň slúži ako jedna z únikových ciest.
Za vstupom sa nachádza zádverie s prístupom do centrálnej chodby. Na začiatku
chodby sú umiestnené šatne pre každú kmeňovú učebňu samostatne. Z
centrálnej chodby je z juhozápadnej strany objektu riešený únikový východ,
ktorým sa dostaneme na voľné priestranstvo. Z centrálne chodby sú sprístupnené
3 kmeňové učebne – triedy, WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a
orientácie, hygienické zázemie žiakov a žiačok, sklad a kabinet. Hygienické
zázemie žiačok sa člení na záchodovú predsieň (2x umývadlá) a WC (2x
záchodové kabíny). Hygienické zázemie žiakov sa člení na záchodovú predsieň
(2x umývadlá) a WC (1x záchodová kabína, 2x pisoárové státia). Z centrálnej
chodby sa schodiskom dostaneme na druhé nadzemné podlažie.
Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza centrálna chodba z ktorej sú
prístupné 3 kmeňové učebne – triedy, zborovňa, kabinety, hygienické zázemie
žiakov a žiačok a sklad. Hygienické zázemie žiačok sa člení na záchodovú
predsieň (2x umývadlá) a WC (2x záchodové kabíny). Hygienické zázemie
žiakov sa člení na záchodovú predsieň (2x umývadlá) a WC (1x záchodová
kabína, 2x pisoárové státia).
Náklady na realizáciu projektu predstavujú 899 570,98 EUR vrátane DPH. Do
rozpočtu obce Most pri Bratislave na rok 2021 sú prostriedky zahrnuté v
Programe 8: Vzdelávanie – Prístavba základnej školy II.
2. Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební Základnej
škole v obci Most pri Bratislave
Predmetom realizácie je biologicko / chemická učebňa a polytechnická učebňa.
Celkové oprávnené náklady prestavujú sumu 140 935,14 EUR, z toho
nenávratný finančný príspevok 133 88,38 EUR.
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Do rozpočtu obce Most pri Bratislave na rok 2021 sú prostriedky zahrnuté v
Programe 8: Vzdelávanie – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia
odborných učební ZŠ.
V nákladoch je zahrnutý nákup IKT techniky (interaktívna tabuľa, notebook pre
učiteľa + aplikačný software), nábytok (stoličky, stoly, skrine, pracoviská na
obrábanie dreva, kovov), didaktické pomôcky (model – kostra človeka, sada
preparátov, rastlinné bunky, živočíšne bunky, destilačný prístroj,
elektrochemická sada na pokusy a pod.) IKT, nábytok, didaktické pomôcky boli
vysúťažené v hodnote 115 156,92 EUR – víťazný uchádzač spoločnosť Daffer
spol. s r. o. IČO 36 320 439.
Zostáva ešte zrealizovať verejné obstarávanie na stavebné práce – rozpočtované
náklady predstavujú 25 524,0 EUR.
Jedná sa o úpravy povrchov, odstránenie podlahových krytín, položenie
antistatických a protišmykových podlahových krytín,
maľba stien,
elektromontáž, a pod.
Obstarávanie na tieto stavebné práce je nutné zrealizovať spoločne, pretože ide
o stavebné práce na základnej škole, napriek tomu že učebne sa budú upravovať
v hlavnej budove základnej školy a prístavba sa bude realizovať k budove
modulovej časti základnej školy.
OZ schvaľuje:
návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác Rozšírenie základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie
technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri
Bratislave.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
OZ poveruje:
starostu obce Most pri Bratislave na podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom
na predmet verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác - Rozšírenie
základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie technického
vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 9 Návrh na verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác –
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Most pri Bratislave
Obci Most pri Bratislave bola schválená dotácia z Ministerstva vnútra SR
30 000,-€ na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Most pri
Bratislave.
Náklady na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice predstavujú 110 519,36 € vrátane
DPH.
V rozpočte obce na rok 2021 sú v Programe 5: Bezpečnosť, PO – rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice rozpočtované finančné prostriedky 120 000,- €.
OZ schvaľuje:
návrh na realizáciu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Most pri Bratislave
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OZ hlasovalo: za 8, proti 0, zdržalo sa 1, Jozef Máté
OZ poveruje:
starostu obce Most pri Bratislave na podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom
na predmet verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Most pri Bratislave.
OZ hlasovalo: za 9, proti 0, zdržalo sa 0
K bodu č. 8 P.A.M.M., s.r.o. – ponuka na prevádzkovanie mobilného odberového
miesta na testovanie COVID-19
Spoločnosť P.A.M.M., s. r. o., Borinská 4, 841 03 Bratislava, IČO 50 964 038
zaslala obci ponuka na prevádzkovanie mobilného odberového miesta na
testovanie COVID – 19. Spoločnosť je prevádzkovateľ zariadenia mobilného
odberového miesta schváleného RUVZ. MOM je mobilná v tom zmysle, že
odbery a vyhodnotenie testov vykonáva v upravenom autobuse, ktorý je možné
pristaviť na akékoľvek miesto. V prípade potreby je možné ho presúvať buď na
dennej alebo pol dennej báze, resp. podľa požiadaviek objednávateľa. Autobus
je upravený na testovanie osôb a spĺňa všetky hygienické podmienky určené
vyhláškou RUVZ.
Personál má vlastný zdroj vody, toaletu a všetky podmienky, aby mohol
pracovať bez nutnosti vstupu do iných priestorov.
V prípade záujmu vedia poskytnúť rezervačný systém a pre imobilných
spoluobčanov (resp. málo mobilných) aj vozidlo na transport na testovanie a
späť.
Obec by pre uvedenú spoločnosť zabezpečovala testy z Okresného úradu Senec,
odboru krízového riadenia. Nemusela by zabezpečovať personál, ochranné
prostriedky, upratovanie a dezinfekciu priestorov, likvidáciu infekčného odpadu.
Obec v súčasnosti dostáva za každú testovanú osobu 5,- €. V zmysle zmluvy
nižšie by obec platila dodávateľovi za každú testovanú osobu 4,- €.
OZ schvaľuje:
Ponuku spoločnosti P.A.M.M., s. r. o., Borinská 4, 841 03 Bratislava, IČO
50 964 038 na prevádzkovanie mobilného odberového miest na testovanie
COVID – 19 za podmienky, že spoločnosť predloží rozhodnutie vydané
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vystaveným pre obec Most pri
Bratislave a zostane zachovaný súčasný model financovania testovania (5,-€ za
osobu).
OZ hlasovalo: za 9 , proti 0, zdržali sa 0
K bodu č. 11 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. – Dodatok č. 6, Dodatok č. 7
Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o. zaslala obci dňa 9. 3. 2021:
1. Dodatok č. 6 týkajúci sa zberu triedených druhov odpadov,
2. Dodatok č. 7 týkajúci sa zmesového komunálneho odpadu.
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Uvedené dodatky nie sú v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Sú v rozpore s právnou reguláciou verejného obstarávania a obec by sa ich
podpisom vystavila riziku sankcií zo strany Úradu pre verejné obstarávanie.
OZ neschvaľuje:
podpísanie Dodatku č. 6 k Zmluve o zbere, odvoze a zhodnocovaní alebo
zneškodňovaní odpadov v obci Most pri Bratislave predložený spoločnosťou
AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, IČO
36 357 065.
OZ hlasovalo: za 0 , proti 9, zdržali sa 0
OZ neschvaľuje:
podpísanie Dodatku č. 7 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní
komunálnych odpadov v obci Most pri Bratislave zo dňa 3. 11. 2010 predložený
spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., Osvetová 24, 821 05
Bratislava, IČO 36 357 065.
OZ hlasovalo: za 0 , proti 9, zdržali sa 0
K bodu č. 12 Návrh na realizáciu verejného obstarávania na dodávateľa služby –
Zber, odvoz a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch ukladá obciam povinnosť
od 1. 1. 2022 zabezpečiť na účel triedeného zberu biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu zberové kapacity v jednotkách objemu dostupné pre
každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym
objemom 250 l.
Taktiež stanovuje primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Za primeranú vzdialenosť sa
považuje vzdialenosť 0 metrov od bydliska obyvateľa v individuálnej bytovej
výstavbe (rodinné domy). V prípade komplexnej bytovej výstavby (bytové
domy) sa za primeranú donáškovú vzdialenosť považuje miesto zberu
zmesového odpadu.
Vyhláška taktiež určuje minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh
zberných nádob na zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
z domácností.
Obdobie vývozu je rozdelené na marec – november a december – február.
OZ poveruje:
Komisiu pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku na vypracovanie
podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa služby – Zber,
odvoz a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov.
OZ hlasovalo: za 9 , proti 0, zdržali sa 0
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K bodu č. 13 Rôzne
Starosta obce:
Informoval poslancov OZ o termínoch zberu konárov.
Mgr. Ľudmila Trsťanová:
Navrhla zvolať stretnutie zástupcov správcovských spoločností spravujúcich
bytové domy na ulici M.R.Štefánika so zástupcami obce a poslancami za účelom
nájdenia riešenia s parkovaním na ul. M.R.Štefánika.
Mgr.Ladislav Peciar – riaditeľ ZŠ v Moste pri Bratislave:
informoval poslancov OZ o súčasnej kapacite Základnej školy v Moste pri
Bratislave.
K bodu č. 14 Diskusia
Tomáš Šoltés:
Rozporoval výšku poplatku za komunálny odpad stanovenú vo VZN č. 6/2020 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Most pri Bratislave.
Jozef Máté
Navrhuje v rámci rekonštrukcie požiarnej zbrojnice vybudovanie kanalizácie
a vodovodu napojených na požiarnu zbrojnicu.
Peter Zuberec:
požiadal starostu obce o umiestnenie nádoby na triedený odpad-sklo v priestore
cintorina.
Taktiež požiadal starostu obce o doplnenie mobiliáru (lavička, kôš, stojan) na novom cyklochodníku, v časti Studené kde má obec svoj pozemok.
Peter Zuberec informoval OZ o stave podanej žiadosti na BSK o dotáciu na
doplnenie mobiliáru a zelene v časti "Viktorínka" a zároveň informoval OZ o
stave jeho žiadosti ohľadom vybudovania polozapustených kontajnerov v obci.
K bodu č. 15 Záver

Ing. František Mastný
starosta obce
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Zuberec
p. Jozef Máté
Zapisovateľ: Ing. Marek Rendek
https://youtu.be/M9lE70VFnUE
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