Z Á P I S N I CA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová
konaného dňa 15.11.2022
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Tibor Rózsár

Členovia obecného zastupiteľstva:

Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

Hlavná kontrolórka:

Ing. Ilona Varsányi

Predseda miestnej volebnej komisie:

Anna Mésárosová

Zamestnanci OcÚ:

Katarína Serczelová
Mgr. Alžbeta Rózsárová
Iveta Mézsárosová
Perla Szolgová

Občania obce a hostia:

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
f) Vystúpenie starostu.
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený vykonávať sobášne
obrady pred matričným úradom.
5. Návrh na určenie sobášnych dní na Matričnom úrade Mostová.
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
7. Určenie platu starostu obce.
8. Určenie obvodov obce pre poslancov obecného zastupiteľstva.
9. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
10. Diskusia.
11. Záver.
K bodu 1./
Hymna Slovenskej republiky.
a) Otvorenie zasadnutia.
JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril ustanovujúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Mostová (ďalej len „OZ“), privítal poslancov OZ a všetkých
prítomných. Starosta poďakoval voličom za účasť na voľbách a za prejavenú dôveru.
Upozornil prítomných, že zo zasadnutia sa vyhotovuje zvukový záznam.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
V zmysle Rokovacieho poriadku OZ, starosta určil zapisovateľa:
Mgr. Alžbeta Rózsárová
V súlade s Rokovacím poriadkom OZ, starosta obce predložil návrh na overovateľov
zápisnice: Mgr. Melinda Buriánová, Levente Cservenka
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného
obecného zastupiteľstva.
Starosta požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie (ďalej len „MVK“), Annu
Mésárosovú, aby informovala prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce
Mostová, ktoré sa konali 29.10.2022 a odovzdala osvedčenia o zvolení starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Anna Mésárosová:
„Dovoľte mi, aby som vás oboznámila s výsledkami volieb do orgánov samosprávy
obce Mostová, konaných dňa 29. októbra 2022, tak ako vyplývajú zo zápisnice miestnej
volebnej komisie.
Do volebných zoznamov bolo zapísaných 1332 oprávnených voličov.
Volieb sa zúčastnilo 506 oprávnených voličov, čo je 37,99 % z celkového počtu oprávnených
voličov.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných vo voľbách starostu obce bolo 432 a počet
platných hlasovacích lístkov odovzdaných vo voľbách poslancov do obecného zastupiteľstva
bolo 497.
Za starostu obce Mostová bol zvolený JUDr. Tibor Rózsár s počtom 432 platných hlasov, čo
je 100 % z počtu odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce.
Do 7 členného obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:
Dionýz Szabó s počtom hlasov 322
Tamás Takács s počtom hlasov 311
Levente Cservenka s počtom hlasov 301
Ladislav Kutrucz s počtom hlasov 292
Mgr. Melinda Buriánová s počtom hlasov 291
Tibor Klabuzai s počtom hlasov 250
Ing. Kristián Farkas s počtom hlasov 224 „
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
Dionýz Szabo, poslanec OZ vyzval novozvoleného starostu obce, aby prečítal sľub
starostu obce. Novozvolený starosta JUDr. Tibor Rózsár prečítaný sľub potvrdil podpisom
pod text sľubu napísaného na osobitnom liste (príloha zápisnice). Predsedníčka miestnej
volebnej komisie odovzdala starostovi osvedčenie o zvolení. Po zložení sľubu JUDr. Tibor
Rózsár prevzal vedenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce JUDr. Tibor Rózsár prečítal znenie sľubu poslanca. Poslanci podľa
uvedeného zoznamu v abecednom poradí sa podpísali pod text sľubu napísaného na
osobitnom liste (príloha zápisnice). Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala
poslancom osvedčenia o zvolení.

Po zložení sľubu poslancov starosta overil, či je OZ spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Skonštatoval, že zo všetkých 7 poslancov je prítomných 7, t. j. OZ je uznášaniaschopné.
f) Vystúpenie starostu.
Starosta obce predniesol svoj príhovor. Stručne zhrnul dosiahnuté výsledky
v predchádzajúcom volebnom období a plány do budúcna. Poďakoval obyvateľom obce za to,
že voľby v obci prebehli hladko, bez problémov a bez negatívnej kampane.

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený starosta obce JUDr. Tibor Rózsár zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce,
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva: Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács
K bodu 2. /
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Starosta obce predložil OZ návrh programu rokovania.

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 12 ods. 5 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje

program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

K bodu 3./
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce predložil návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením
§ 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov: poslanec OZ Dionýz Szabó
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

poveruje

poslanca Dionýza Szaba zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

K bodu 4./
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený vykonávať sobášne
obrady pred matričným úradom.
Starosta obce predložil návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený vykonávať sobášne obrady pred matričným úradom v Mostovej:
- poslanec OZ Dionýz Szabó a
- poslanec OZ Tibor Klabuzai
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej
-

poveruje

poslanca Dionýza Szaba a poslanca Tibora Klabuzaia sobášením na matričnom úrade
v Mostovej vo volebnom období 2022 – 2026.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

K bodu 5./
Návrh na určenie sobášnych dní na Matričnom úrade Mostová.
Starosta obce predložil návrh na schválenie sobášnych dní na Matričnom úrade Mostová
(na Obecnom úrade Mostová č. 120, sobášna miestnosť) a to: streda a sobota v čase 13,00 –
17,00 hod. Okrem týchto určených dní sú sobáše spoplatnené v zmysle zákona o správnych
poplatkoch. K návrhu neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zákona

- schvaľuje
sobášne dni na Matričnom úrade Mostová (v sobášnej miestnosti v budove Obecného úradu
Mostová, č. 120): streda a sobota, v čase od 13.00 do 17.00 hod.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová

zdržal sa: 0

Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács
K bodu 6./
Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
Starosta obce navrhol zriadiť nasledovné komisie OZ:
- Finančnú komisiu, komisiu správy obecného majetku a rozvoja obce.
- Komisiu výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva a ochrany životného prostredia.
- Komisiu kultúry a družobných stykov.
- Komisiu školstva a mládeže.
- Komisiu športových aktivít.
- Komisiu sociálnu, zdravotnú, obchodu a služieb, ochrany verejného poriadku.
- Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.
Na pracovnom zasadnutí OZ, pred ustanovujúcim zasadnutím OZ si poslanci určili náplň
práce komisií a po vzájomnej dohode aj predsedov a členov komisií. Tento návrh predložil
starosta na schválenie.
a./
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. z r i a ď u j e
Finančnú komisiu, komisiu správy obecného majetku a rozvoja obce
B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to:
- vytváranie koncepcie a kritérií obstarania a nakladania s majetkom obce,
- prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, k návrhu zmeny rozpočtu obce,
- navrhuje koncepčné riešenie týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľnosti, daň za
užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad a pod.)
- prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce, ako i účelovosť
vynaložených finančných prostriedkov,
- prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce,

-

prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov (rezervný
fond a ostatné peňažné fondy obce)
prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám obcou a zriadeniu
záložného práva k majetku obce,
prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce,
prerokováva prijatie darov,
prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu resp. zníženiu pohľadávok obce,
prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,
vyjadruje sa k vkladu majetku obce do spoločnosti, kontroluje jeho využívanie
a navrhuje opatrenia,
kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti
komisie,
vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce,
prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko,
zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií,
vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií,
je garantom pri príprave strategických materiálov obce týkajúcich sa smerovania
a rozvoja obce,
v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ.

C. v o l í
a) predsedu komisie: Tamás Takács
b) členov komisie:
Ladislav Kutrucz, Ing. Kristián Farkas
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Mgr. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

b./
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A.

zriaďuje

Komisiu výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva a ochrany životného prostredia

B.

určuje

náplň práce komisie, a to:
- zaujíma odborné stanovisko k územnému plánovaniu a zmenám územnoplánovacej
dokumentácie obce,
- vyjadruje sa k projektovej a stavebnej časti vlastnej investičnej činnosti,
- vyjadruje sa k návrhom na zriadenie priemyselných parkov, k budovaniu technickej
infraštruktúry a dopravných stavieb,
- vyjadruje sa k zámerom investičnej činnosti v obci na pozemkoch vo vlastníctve obci,
- vyjadruje sa k návrhu programu odpadového hospodárstva,
- vyjadruje sa k návrhu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
- vyjadruje sa k návrhu koncepcie tvorby a ochrany životného prostredia,
- vyjadruje sa k návrhom VZN obce v oblasti životného prostredia.
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
C. v o l í
a) predsedu komisie: Kristián Farkas
b) členov komisie:
Levente Cservenka, Tibor Klabuzai
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

c./
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A.

zriaďuje

Komisiu kultúry a družobných stykov
B.

určuje

náplň práce komisie, a to:
- príprava kultúrnospoločenských podujatí, osláv štátnych a obecných sviatkov,

-

oznámenia o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí, vydá súhlasné stanovisko
príp. návrh na ich zákaz,
vytváranie podmienok pre záujmovú, umeleckú a kultúrnu činnosť,
predkladá kalendár podujatí na kalendárny rok,
príprava a organizovanie obecných dní,
návrhy na zápis do kroniky obce,
usporiadanie výstav umeleckých diel,
riešenie otázok súvisiacich s ochranou kultúrnych a historických pamiatok obce, ich
evidovanie v záujme zabezpečenia ich ochrany,
plnenie prijatých uznesení a ich vyhodnotenie na úseku kultúry,
prerokováva otázky partnerskej spolupráce obce a mikroregionálnej spolupráce obce
v združení,
vytváranie, rozvoj a rozširovanie cezhraničnej spolupráce a družobných stykov obce,
spolupodieľať sa na zmluvách uzavretých na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy
alebo činnosti obce s inou obcou,
vytvárať podmienky na uskutočnenia stretnutí družobných obcí,
príprava a usporiadanie stretnutí družobných obcí,
vyjadruje sa k obsahu programu stretnutia družobných obcí,
podáva návrhy na členstvo obce v medzinárodnom združení územných celkov
v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ

C. v o l í
a) predsedu komisie: Ladislav Kutrucz
b) členov komisie:
Dionýz Szabó, Mgr. Melinda Buriánová, Levente Cservenka
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

d./
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. z r i a ď u j e
Komisiu školstva a mládeže

B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to:
Zaujíma odborné stanoviská:
- k návrhom koncepcií rozvoja školy a školského zariadenia,
- k výchovno-vzdelávaciemu procesu na škole,
- k materiálno-technickému vybaveniu školy,
- k návrhom na delegovanie zástupcov do školských rád v základnej škole,
- k návrhom na určenie výšky príspevku rodiča na čiastočnú úhradu neinvestičných
výdavkov,
- k návrhom VZN týkajúcich sa oblasti školstva,
- v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
C. v o l í
a) predsedu komisie: Mgr. Melinda Buriánová
b) členov komisie:
Ing. Kristián Farkas, Ing. Krisztina Varga
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

e./
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A.

zriaďuje

Komisiu športových aktivít
B.

určuje

náplň práce komisie, a to:
- posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
- spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, školských zariadení a
organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
- posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry,
- vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,

-

-

vyjadruje sa k činnosti obce pri zabezpečovaní organizovanej i neorganizovanej,
individuálnej a skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športovou,
turistickou a pohybovo – rekreačnou aktivitou občanov,
spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
pripravuje kalendár športových podujatí v obci,
aktivizuje mládež do rôznych krúžkov a zapája ich do činnosti obci,
samostatne organizuje resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území
obce,
predkladá návrhy na finančné zabezpečenie športových podujatí,
sleduje stav, udržiavanie a celkové využitie športových zariadení v obci,
v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ.

C. v o l í
a) predsedu komisie: Levente Cservenka
b) členov komisie:
Tibor Klabuzai, Vojtech Marafko ml.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

f./
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. z r i a ď u j e
Komisiu sociálnu, zdravotnú, obchodu a služieb, ochrany verejného poriadku
B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to:
- tvorba a návrh koncepcie a metodiky sociálnej politiky obce,
- oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávy,
- prerokováva podnety na ochranu majetku obce a občanov na zabezpečenie poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach,
- prerokovanie stavu v požiarno-bezpečnostnej situácii v obci,
- prerokovanie a posudzovanie žiadostí o jednorázovú finančnú výpomoc,

-

-

klub dôchodcov a starostlivosť o starších občanov,
starostlivosť o telesne, zdravotne a mentálne postihnutých,
zaujíma stanoviská k obchodným a podnikateľským aktivitám na území obce a k
žiadostiam podnikateľských subjektov sídliacich na území obce v oblasti obchodu a
služieb z hľadiska ich prospešnosti pre občana,
rieši sťažnosti občanov o porušovaní verejného poriadku a spolunažívania,
kontrola dodržovania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území obce,
prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a
majetku a navrhovanie opatrení na nápravu,
upozorňuje starostu a obecné zastupiteľstvo na prípady porušovania verejného
poriadku v obci a vandalizmus,
problematika ochrany pred užívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok
problematika domových poriadkov v bytových domoch,
v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ
C. v o l í
a) predsedu komisie: Tibor Klabuzai
b) členov komisie:
Tamás Takács, Dionýz Szabó

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

g./
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A. z r i a ď u j e
Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
B. u r č u j e
náplň práce komisie, a to:
- komisia plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov.

C. v o l í
a) predsedu komisie: Dionýz Szabó
b) členov komisie:
Ladislav Kutrucz, Ing. Kristián Farkas
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

K bodu 7./
Určenie platu starostu obce.
Poslanec Dionýz Szabo predložil návrh na určenie platu starostu obce, ktorý bol
prerokovaný na pracovnom zasadnutí OZ. K tomuto bodu rokovania neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

určuje

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom
doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu
JUDr. Tibora Rózsára vo výške 2 665,00 Eur (1 211,00 X 2,20) zvýšený o 60 % s účinnosťou
od 16.11.2022.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

K bodu 8./
Určenie obvodov obce pre poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta obce informoval prítomných, že na pracovnom zasadnutí OZ poslanci rozdelili
obec na 7 obvodov, ktoré boli rozdelené medzi poslancami. Obvody podľa jednotlivých ulíc
a čísiel domov majú slúžiť na to, aby sa občania so svojimi návrhmi, pripomienkami
a problémami mohli obrátiť na svojho poslanca. Zároveň, aby poslanci OZ sa priblížili
k občanom obce a aby za svoje obvody urobili všetko, čo je v ich možnostiach a silách.
Starosta obce prečítal zoznam 7 obvodov podľa poslancov a ktoré ulice patria do
jednotlivých obvodov. Nakoľko k tomu návrhu neboli pripomienky, starosta dal hlasovať
o určení obvodov pre poslancov OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľujú

určenie obvodov obce pre poslancov OZ (príloha zápisnice) na funkčné obdobie 2022 –
2026.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

Rozpis obvodov je prístupný na obecnom úrade a na internetovej stránke obce Mostová.
K bodu 9./
Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
Starosta obce predložil návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
obce Mostová, ktoré boli prerokované na pracovnom zasadnutí OZ.
Starosta obce požiadal poslanca Tibora Klabuzaiho, aby oboznámil prítomných s návrhom.
Tibor Klabuzai – predtým to bolo tak, že poslanci dostali 6% z priemernej mesačnej mzdy
a zástupca starostu dostal 12 %. Na pracovnom stretnutí navrhol poslanec Tamás Takács 70 €
za účasť na zasadnutí OZ a 50 € za účasť na zasadnutí komisie. S týmto návrhom súhlasili aj
ostatní poslanci. Tento návrh je ešte platný a keď budeme hlasovať určite všetci schvália.
Takto budeme teraz pracovať.

Starosta obce – ďakujem pekne. Ja by som len upresnil, že táto finančná odmena je len za
účasť na zasadnutiach. Pri zasadnutiach komisií to bude tak, že ak prebehlo zasadnutie
komisie, z tohto zasadnutia bude písomný materiál pre OZ (ktorá komisia, kedy zasadala, na
akú tému, návrh komisie, prezenčná listina).
K preloženému návrhu neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Mostová.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 7.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ing. Kristián Farkas
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Tamás Takács

zdržal sa: 0

10. Diskusia.
Mgr. Melinda Buriánová – pripomenula, že je zvolené nové zastupiteľstvo, bude
potrebné navrhnúť nových poslancov do Rady školy.
Starosta obce – na 2. zasadnutí OZ to bude jeden z bodov programu zasadnutia.
Tibor Klabuzai – hovoril si, že máme lobovať za cesty vo svojom obvode. Hlavná
ulica a Vozokanská cesta sú župné cesty. Rozprával som sa s viacerými, že vytvoríme
petičný výbor a navštívime všetkých obyvateľov, ktorí bývajú na hlavnej ceste. Odovzdáme
petíciu a pošle sa na župu. Tí čo tam bývajú vedia, že v pondelok ráno o pól 5-tej začnú
jazdiť kontajnery, prázdne, tak hrkocú, búchajú, že od pól piatej sa nedá spať.
Starosta obce – petícia z pred troch rokov nie je ešte uzavretá na župe. So starostom
susednej obce sme sa rozprávali, že oslovíme starostov na trase II/507 a spoločným postupom
by sme organizovali napr. aj čiastočné blokovanie cesty. Určite ste videli aj v televízii
podobné, kde na pol hodinu uzavreli cestu práve z takéhoto dôvodu. Ak k tomuto kroku
dôjde, bude potrebné vybaviť povolenie a jednanie s políciou, aby nedošlo k porušeniu
zákonov.
Tibor Klabuzai – denne chodím do Dunajskej Stredy. Najhoršia cesta je v Mostovej.
Vo Vozokanoch ak klesne jeden poklop, hneď oplotia a opravia. V Jahodnej je dobrá cesta,
Aj v Klátove. Premávku nevieme ovplyvniť, ale keby cesty boli hladšie a rýchlosť, neviem či
nevidia alebo nevedia čítať, ale idú ako blázni. Keby sa merala hlučnosť, určite by bola
prekročená o 30 %. Policajtov nevidíme často.

Mgr. Melinda Buriánová – aj dnes merali rýchlosť, tu pred kultúrnym domom.
Starosta obce - teraz budem trošku optimista. Za chvíľu bude na župe ustanovujúce
zasadnutie. Verím v to, že keď v takom peknom počte sa dostali do zastupiteľstva poslanci za
stranu Szövetség – Aliancia, že za dôveru, ktorú sme do nich vložili, možno sa nám odvďačia.
Ladislav Kutrucz – nie len to, že je veľká premávka, ale sú tu aj chodci. Keď niekto
ráno chce na autobus prejsť na prechode, tak dve tri minúty treba čakať na zebre a vodiči
nezastavia.
Starosta obce – áno, sú aj taký vodiči. Neviem na toto nič povedať, nie je to v našej
kompetencii.
11. Záver.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a slávnostné ustanovujúce zasadnutie
OZ ukončil.

Overovatelia:
.............................................................
Mgr. Melinda Burianová v.r.

..............................................................
Levente Cservenka v.r.

Zapisovateľka: ............................................................
Mgr. Alžbeta Rózsárová v.r.

JUDr. Tibor Rózsár v.r.
starosta obce

