
Z á p i s n i c a 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová 

zo dňa 09. júna 2020 

Prítomní: 

Starosta obce:     JUDr. Tibor Rózsár 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Melinda Buriánová  

                                                                       Levente Cservenka  

                                                                       Tibor Klabuzai 

      JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

                                                                       Ladislav Kutrucz 

      Dionýz Szabó 

      Mgr. Tamás Takács     

 

Za OcÚ Mostová:    Perla Szolgová 

                                                                       Mgr. Alžbeta Rózsárová 

      Iveta Mészárosová 

      Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka 

Hostia:      podľa prezenčnej listiny  

Neprítomný/í:                                               - - -  

                                                                                                                                      

1. Otvorenie zasadnutia. 

 

       JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril 12. zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva obce Mostová (ďalej len „OZ“), privítal poslancov OZ a všetkých prítomných a 

konštatoval, že z celkového počtu poslancov 7 sú prítomní 7 poslanci, t.j. OZ je 

uznášaniaschopné. Starosta obce upozornil  prítomných na zasadnutí OZ, že zo zasadnutia OZ 

sa vyhotovuje zvukový záznam. Starosta obce skonštatoval, že 12. zasadnutie OZ je riešené 

s dodržaním platných opatrení.  

Starosta obce predložil zverejnený program   12. zasadnutia OZ na schválenie. 

 

     Návrh programu 12. zasadnutia OZ: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov. 

3. Voľba členov návrhovej komisie. 

4. Informácia starostu obce pre OZ. 

5. Kontrola plnenia uznesení. 

6. Návrh úpravy rozpočtu Obce Mostová č. 3 na rok 2020. 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2020. 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mostová za rok 2019. 

9. Záverečný účet obce za  rok 2019. 



10. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 205/OZ/2020. 

11. Návrh na prijatie daru – (ostatná plocha, parc. č. CKN č. 2369/40, č. 2371/5,   k. ú. 

Mostová) 

12. Návrh – Dodatok č. 7 k VZN obce Mostová č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na 

stravovanie pre dôchodcov. 

13. Návrh – úprava Sadzobníka poplatkov obce Mostová. 

14. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu – informácia. 

15. Interpelácia poslancov. 

16. Rôzne. 

17. Diskusia. 

18. Záver 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 12 ods. 5 zákona               

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

- s c h v a ľ u j e  

 

program 12. zasadnutia OZ obce Mostová. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

Starosta obce navrhol upraviť schválený program a to doplnením 4 bodov programu 

pred bod interpelácia poslancov, z dôvodu, že uvedené boli doručené po zverejnení programu 

12. zasadnutia OZ. 

- Žiadosť (ITALIAN ART s.r.o.) 

- Žiadosť o kúpu bytu č. 2 v bytovom dome Mostová 105 

- Prevádzkový poriadok verejného vodovodu a verejnej kanalizácie; plán obnovy  

   verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2015-2024 

- Návrh Zmluvy o prevádzkovaní (verejného vodovodu a verejnej kanalizácie) 

K návrhu neboli pripomienky. 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 12 ods. 5 zákona               

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

- s c h v a ľ u j e  

 



doplnenie programu 12. zasadnutia OZ obce Mostová. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

12. zasadnutie OZ pokračovalo v zmysle schváleného doplneného programu.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov. 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku OZ, starosta určil zapisovateľa: Perla Szolgová 

 

V súlade s Rokovacím poriadkom OZ, starosta obce predložil návrh na overovateľov 

zápisnice: Tibor Klabuzai, Dionýz Szabó 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

3. Voľba členov návrhovej komisie. 

 

Starosta obce – v súlade so schváleným programom predložil návrh na zloženie návrhovej 

komisie: JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., Ladislav Kutrucz 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 



Mgr. Tamás Takács   

 

4. Informácia starostu obce pre OZ. 

 

Starosta obce – oboznámil prítomných, že písomnú informáciu starostu obce pre OZ zaslal 

poslancom elektronicky, v ktorej informoval poslancov o dôležitých rokovaniach 

a pracovných stretnutiach, na ktorých sa zúčastnil od posledného zasadnutia OZ.  

 

5. Kontrola plnenia uznesení. 

  

Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ. Bolo 

konštatované, že uznesenie č.  142/OZ/2019 ostáva v sledovaní a ostatné uznesenia sú 

splnené. 

 

    Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona            

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

- b e r i e   n a   v e d o m i e  

 

kontrolu plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ Mostová s tým, že uznesenie č.  142/OZ/2019  

ostáva v sledovaní a ostatné uznesenia sú splnené. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

  

6. Návrh úpravy rozpočtu Obce Mostová č. 3 na rok 2020. 

 

 Starosta obce predložil návrh  úpravy rozpočtu obce č. 3 na rok 2020, ktorý bol 

zaslaný poslancom elektronicky a prerokovaný na pracovnom zasadnutí OZ. 

Tibor Klabuzai – aký má názor na to finančná komisia? 

Mgr. Tamás Takács – nikde nie sú peniaze, starostovia sa sťažujú. 

Starosta obce  – pri príprave rozpočtu sme boli opatrní. Aj keď prognóza v roku 2019 na rok 

2020 bola 521 tis., už po prvom štvrťroku 2020  je upravená prognóza na 480 tis. Po štvrťroku 

je to už mínus 40 tisíc. Kde je ešte koniec roka? 

Tibor Klabuzai – za prvý štvrťrok sme koľko dostali z podielových daní? 

Iveta Mézsárosová – (účtovníčka) približne 160 tis., ale v máji sme dostali len približne 

polovicu. 



Tibor Klabuzai – máj bol vždy najslabší. 

Starosta obce – áno, je to pravda ale ešte sa nestalo, aby sme dostali cca polovicu mesačnej 

splátky, čo nepostačovalo na originálne kompetencie a mzdy. Režijné náklady obec hradila 

z ušetrených zdrojov.  

Žiaľ museli sme upraviť aj originálne kompetencie v časti mzdy. Dôsledkom týchto opatrení 

riaditeľ školy pristúpil k personálnym zmenám. Touto cestou chcem poďakovať učiteľke MŠ 

za dlhodobú prácu, za rešpektovanie vzniknutej situácie.  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. – ešte pred hlasovaním by som sa chcela spýtať na jednu 

položku v rozpočte vo výške 9700 €. Čo to bolo ? 

Starosta obce – jedná sa o výdavky  spojené s projektom cezhraničnej spolupráce s Bábolnou.  

Vyúčtovanie sme odovzdali. Ak všetko bude v poriadku, tieto financie budú nám preplatené. 

Ďalšie pripomienky neboli. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) 

zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e 

 

úpravu rozpočtu Obce Mostová č. 3 na rok 2020  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2020 

 

Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka obce v zmysle § 18f písm. b) zákona  č. 369/1990 

o obecnom zriadení v platnom znení predložila dňa 18.05.2020 návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2020 (ev. č. OcÚMOS-577/2020). Návrh 

bol zverejnený na úradnej tabuli obce a zaslaný poslancom aj elektronicky. K návrhu neboli 

pripomienky.  

Starosta obce – požiadal o hlasovanie  k návrhu. 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 18f  písm. b) zákona     

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2020. 

 



Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mostová za rok 

2019. 

 

 Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka obce v zmysle § 18f písm. c) zákona            

č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení predložila dňa 12.05.2020 stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mostová za rok 2019 (ev.                    

č. OcÚMOS-554/2020)  pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve. Stanovisko bolo 

zaslané poslancom aj elektronicky. K stanovisku neboli pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona                  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- b e r i e   n a  v e d o m i e  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mostová za rok 2019. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

9. Záverečný účet obce za  rok 2019. 

 

 Účtovníčka obecného úradu predložila návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 (ev. 

č. OcÚMOS – 543/2020), ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce Mostová od 11.05.2020 a zaslaný poslancom OZ aj elektronicky.  

Mgr. Tamás Takács – spýtal by som sa na sumu nedoplatkov  na dani z nehnuteľnosti vo 

výške 30 tis. Eur. Je to veľká suma. 

Starosta obce –áno. Ku dňu 31.12.2019 to bola skutočne tak vysoká suma. Začiatkom roka 

2020 už to nebolo aktuálne číslo. Jednal sa o nedoplatok podnikateľského subjektu, ktorý 



čakal na dotácie. Následne uhradil celý nedoplatok. Ďalej by som uviedol, že vo všetkých 

položkách príjmu a výdavkov v rozpočte na rok 2019 dosiahla obec v priemere viac ako 96 % 

- né plnenie.  

 

 Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) 

zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e  

 

A/ Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

B/ Prevod prebytku hospodárenia v sume 3 960,39 € do rezervného fondu.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Tamás Takács 

Levente Cservenka 

 

10. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 205/OZ/2020 

 

 Starosta obce – predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 205/OZ/2020, ktorým bola 

schválená kúpna zmluva od predávajúceho ZELTOP s.r.o. na prevod vlastníckeho práva 

k pozemkom CKN č. 2369/40 a 2371/5 za 1,- Euro. Nakoľko predávajúci sa rozhodol tieto 

pozemky obci Mostová darovať, predložil na zasadnutie OZ návrh darovacej zmluvy, ktorý je 

ďalším bodom rokovania OZ. K návrhu neboli pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 18f  písm. b) zákona     

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e 

 

zrušenie Uznesenia č. 205/OZ/2020 zo dňa 25.02.2020 v celom rozsahu. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 



11. Návrh na prijatie daru – (ostatná plocha, parc. č. CKN č. 2369/40, č. 2371/5,   k. ú. 

Mostová) 

 

 Dňa 13.05.2020  na Obecný úrad doručila spoločnosť ZELTOP spol. s r. o., IČO: 

36 220 248 so sídlom 925 07 Mostová č. 391 návrh Darovacej zmluvy. Darca je výlučným 

vlastníkom predmetu daru - CKN č. 2369/40, ostatná plocha  vo výmere 1194 m2,   k. ú. 

Mostová a CKN č. 2371/5, ostatná plocha  vo výmere 94 m2, k. ú. Mostová (prístupové cesty 

k novému stavebnému  obvodu).  K návrhu neboli pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona                

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

- s c h v a ľ u j e 

 

prijatie daru bezodplatne:  

- CKN č. 2369/40, ostatná plocha  vo výmere 1194 m2,   k. ú. Mostová  

- CKN č. 2371/5, ostatná plocha  vo výmere 94 m2, k. ú. Mostová a 

 

- p o v e r u j e 

 

starostu obce podpísaním Darovacej zmluvy s darcom: ZELTOP spol. s r.o., IČO 36 220 248 

so sídlom 925 07 Mostová č. 391  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

12. Návrh – Dodatok č. 7 k VZN obce Mostová č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na 

stravovanie pre dôchodcov. 

 

 Dňom 18.05.2020 bol zverejnený návrh – Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2013 

o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov na úradnej tabuli,  na webovom sídle obce 

Mostová a zaslaný poslancom aj elektronicky. Ku dňu konania 12. zasadnutia OZ neboli 

predložené žiadne pripomienky k návrhu.  

Starosta obce - informoval OZ o zmene zmluvy medzi ILTOVE s. r .o. a obcou Mostová, čím 

vznikla potreba zmeny VZN  a preto predložil tento návrh dodatku na schválenie. 

Dionýz Szabo – už viackrát sme spomínali, že by sme mohli upraviť vo VZN maximálne  

výšky dôchodkov, aby v dôsledku valorizácie napr. o navýšenie  dôchodku o 9 Eur, aby 



dôchodcovia nedošli o tento príspevok. Toto VZN bolo už veľmi dávno schválené a od vtedy 

sa zvyšovali dôchodky už viackrát.  

Starosta obce – áno, už sme to spomínali. Navrhujem zaoberať sa s úpravou tohto 

VZN na jeseň, keď budeme pripravovať rozpočet na budúci rok ako aj vzhľadom na súčasnú 

ekonomickú situáciu. Nové VZN by mohlo platiť od budúceho roka. Teraz navrhujem 

schváliť zvýšenie dotácie obce na stravu dôchodcov o    0,20 €. K návrhu neboli pripomienky. 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona        

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

- s c h v a ľ u j e  

 

Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Tamás Takács 

 

13. Návrh – úprava Sadzobníka poplatkov obce Mostová. 

 

 Starosta obce predložil návrh na úpravu Sadzobníka poplatkov obce Mostová 

a v položkách – poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase a poplatok za vydanie 

potvrdenia. Navrhujem znížiť poplatky na 5,00 €.  K návrhu neboli pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e 

 

Úpravu sadzobníka poplatkov obce Mostová a to v položke:  

Poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase – 5,00 € (slovom: päť eur) 

Poplatok za vydanie potvrdenia – 5,00 € (slovom: päť eur) 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 6     proti: 1    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová                   Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 



Tamás Takács 

 

14. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu – informácia. 

 

 Starosta uviedol OZ a prítomným aktuálny stav výstavby nájomných bytov. Práce na 

stavbe finišujú. Koncom júna plánuje investor kolaudáciu stavby. Teraz prebieha výstavba 

parkoviska, montujú sa kuchynské linky. Prvý júlový týždeň sa plánuje výstavba prístupovej 

cesty. Investor by chcel  stavbu obsadiť nájomníkmi od 15. júla.  Tento týždeň budú oslovení 

všetci žiadatelia o obecné nájomné byty. Nakoľko do dnešného dňa Obec neobdržala 

odpoveď na žiadosť, ktorá bola podaná 15.01.2020 na Okresný úrad Trnava (ŠFRB) a ani 

nevieme, kedy a aká odpoveď bude zaslaná, investor navrhol, že od 15.07.2020 by uzavrel 

s nájomcami nájomnú zmluvu napr. na 1 rok. Ak by sa po čase zmenila situácia a obec by 

získala dotácie na kúpu bytov, investor by ukončil nájomné zmluvy s nájomcami a Obec by 

uzavrela nové nájomné zmluvy s nájomcami pri dodržaní všetkých zákonom stanovených 

podmienok.  

 

15. Žiadosť (ITALIAN ART s.r.o.) 

 

 Dňa 05.06.2020 požiadala konateľka ITALIAN ART s.r.o. o zníženie nájmu alebo 

posunutie termínu splatnosti nájmu za prvý štvrťrok 2020 o 3 mesiace z dôvodu, že pandémia 

COVID-19 im narobil problémy, rušili sa objednávky a tým pádom prevádzka bola zatvorená.  

Dionýz Szabó – koľko platia za nájom ? 

Starosta obce –  695,00 Eur štvrťročne. Navrhujem odklad splatnosti 1. štvrťroka do 

31.12.2020.  

K návrhu neboli pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e 

 

odklad splatnosti splátky nájmu za prvý štvrťrok 2020 uvedenú v Dodatku č. 2 k Nájomnej 

zmluve č. 602-001/2019 a to do 31.12.2020. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Tamás Takács 

  

 



16. Žiadosť o kúpu bytu č. 2 v bytovom dome Mostová 105 

 

Dňa 08.06.2020 bola na obecný úrad doručená žiadosť o odkúpenie bytu č. 2 v bytovom 

dome Mostová č. 105. 

Starosta obce – uvedený byt Obec Mostová kúpila v roku 2014 z úveru od OTP Banky 

Slovensko, a.s. Neskôr OZ schválilo zámer odpredať tieto byty.  Nakoľko je byt zaťažený 

ťarchou od OTP Banka Slovensko, a.s. k predaju je potrebný súhlas od banky. Žiadosť 

o súhlas bola zaslaná dňa 09.06.2020. V prípade kladného stanoviska banky je potrebné 

zabezpečiť znalecký posudok na stanovenie predajnej ceny bytu (min. ceny).  

K žiadosti neboli pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e 

 

v prípade  súhlasného stanoviska OTP Banky Slovensko, a.s. predaj bytu č. 2 v bytovom 

dome Mostová 105 a  

 

- p o v e r u j e  

 

A/ starostu obce zabezpečiť znalecký posudok na cenu bytu č. 2 v bytovom dome Mostová   

č. 105, 

B/ starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy s kupujúcim, ktorý za uvedený byt ponúkne 

najvyššiu kúpnu cenu. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Tamás Takács 

 

17. Prevádzkový poriadok verejného vodovodu a verejnej kanalizácie; plán obnovy  

      verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2015-2024 

 

 Starosta obce predložil poslancom Prevádzkový poriadok verejného vodovodu, 

verejnej kanalizácie a plán obnovy  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2015-2024 

k prijatému daru v zmysle uznesenia č. 204/OZ/2020 (Stavba: nový stavebný obvod IBV- 12 

stavebných pozemkov Mostová).  

 



Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- b e r i e    n a     v e d o m i e 

 

A/ Prevádzkový poriadok verejného vodovodu pre Nový stavebný obvod IBV – 12 

      stavebných pozemkov Mostová. 

B/ Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie pre Nový stavebný obvod IBV – 12 

      stavebných pozemkov Mostová. 

C/ Plán obnovy verejného vodovodu 2015-2024 pre „Nový stavebný obvod IBV- lokalita 7- 

     01/2016“ 

D/ Plán obnovy verejnej kanalizácie 2015-2024 pre „Nový stavebný obvod IBV- lokalita 7- 

     01/2016“ 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Tamás Takács 

 

18. Návrh Zmluvy o prevádzkovaní (verejného vodovodu a verejnej kanalizácie) 

 

 Starosta obce -  predložil návrh Zmluvy o prevádzkovaní, ktorého predmetom je 

odovzdanie predmetu prevádzkovania, majetok a to: verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 

prevádzkovateľovi- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Prevádzkovateľ sa zaväzuje 

prevádzkovať majetok na zásobovanie spotrebiteľov  pitnou vodou, odvádzať a čistiť 

odpadovú vodu a s tým spojené prevádzkovanie, opravy a údržbu.  K návrhu zmluvy neboli 

pripomienky.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e  

 

Zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sa nachádzajú na 

pozemkoch reg. C, parc. č. 2369/40, 2371/5 a  2402/4 a  

 

- p o v e r u j e  

 

starostu obce podpísaním Zmluvy o prevádzkovaní so Západoslovenskou vodárenskou 

spoločnosťou, a.s., so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949. 

 



Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Tamás Takács 

 

19. Interpelácia poslancov 

 

Dionýz Szabó – uviedol, že z dôvodu opatrení boli a sú obmedzenia týkajúce sa okrem iného 

aj športových aktivít. Na základe toho bol oslovený vedúcim obecného stolnotenisového 

klubu s návrhom prenajať nevyužité priestory vo vlastníctve Obce (budova bývalého TUTTI 

baru), kde by mohli dočasne hrať stolný tenis.  

Starosta obce – aj ja som bol oslovený. Členovia klubu ponúkli, že vykonajú drobné stavebné 

úpravy interiéru, odstránenia sadrokartónové výplne v oknách, vymaľujú časť interiéru 

a zrekonštruujú časť osvetlenia na vlastné náklady. Ako odplatu by chceli dočasne využiť 

tieto priestory.  

JUDr. Andrea Klabuzai PhD. –  ako vyzerajú priestory vnútri  teraz? 

Starosta obce – sú potrebné drobné úpravy. Navrhujem teraz vykonať miestnu ohliadku.  

Starosta obce – navrhol hlasovať o návrhu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e  

 

A/ dočasné užívanie vnútorných priestorov stavby Mostová č. 119 pre členov obecného 

stolnotenisového klubu a  

B/ drobné stavebné úpravy interiéru stavby Mostová 119 na vlastné náklady členov obecného 

stolnotenisového klubu 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Tamás Takács 

 

 

 



 

20. Rôzne. 

 

Dionýz Szabó – Navrhujem zmenu otváracích hodín na zbernom dvore. Obyvateľom obce 

by viac vyhovovalo v sobotu dlhšie otváranie. Ako návrh na otváracie hodiny navrhujem 

v letnom období nasledovne: 

 

Streda:  od 14.00 h do 18.00 h  

Sobota: od 10.00 h do 16.00 h  

 

K návrhu iné pripomienky neboli.  

Starosta obce navrhol hlasovať o tomto návrhu.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona          

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

- s c h v a ľ u j e  

 

Zmenu otváracích hodín Zberného dvora Mostová v letnom období nasledovne:  

 

Streda:  od 14.00 h do 18.00 h  

Sobota: od 10.00 h do 16.00 h  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7. 

Za: 7     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Tamás Takács 

 

     

21. Diskusia. 

 

Oľga Borsányiová – spýtala sa na možnosť úpravy vjazdu na pozemok v jej vlastníctve. 

Chcela by vjazd upraviť zámkovou dlažbou. 

Starosta obce – je to možné. Treba o súhlas  požiadať písomne. Žiadosť posúdi stavebná 

komisia a vyjadrí sa k nej.  

 

 

 

 

 



22. Záver. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 12. zasadnutie OZ ukončil. 

 

Overovatelia: ........................................................ 

               Tibor Klabuzai v.r. 

 

 

  .......................................................... 

                         Dionýz Szabó v.r. 

 

 

 

Zapisovateľka: ........................................................... 

            Perla Szolgová v.r. 

 

                                                                                                            JUDr. Tibor Rózsár v.r. 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 


