
Z á p i s n i c a 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová 

zo dňa 07. apríla 2020 

Prítomní: 

Starosta obce:     JUDr. Tibor Rózsár 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Melinda Buriánová  

                                                                       Levente Cservenka  

      JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

                                                                       Ladislav Kutrucz 

      Dionýz Szabó 

      Mgr. Tamás Takács     

 

Za OcÚ Mostová:    Mgr. Alžbeta Rózsárová 

      Iveta Mészárosová 

       

Hostia:      - - -  

Neprítomný/í:                                               Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka 

                                                                       Tibor Klabuzai 

 

                                                                        

1. Otvorenie zasadnutia. 

 

       JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril 11. zasadnutie Obecného 

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

konštatoval, že z celkového počtu poslancov 7 sú prítomní 6 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 11. zasadnutie OZ je riešené 

netradičným spôsobom – s rúškami na tvárach a s dodržaním ostatných opatrení.  

Starosta obce predložil zverejnený program   11. zasadnutia OZ na schválenie. 

 

     Návrh programu 11. 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. 2 na rok 2020. 

7. Návrh na dočasné  pozastavenie vyplácania dotácie pre OFK Mostová.  



8. Návrh na dočasné pozastavenie vyplácania dotácie na dopravu do ZŠ s MŠ s VJM 

Mostová (R. Szabo) 

9. Žiadosť o zmenu organizácie dopravy. 

10. Sťažnosť na stav chodníka na ulici Mlynskej. 

11. Žiadosť o odsúhlasenie vyplatenia jubilejnej odmeny v MŠ. 

12. Návrh na výšku nájomného v OZS Mostová – CYRMA s.r.o. 

13. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu. 

14. Žiadosť o povolenie na uloženie prípojok inžinierskych sietí do pozemkov Obce Mostová.  

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 11. zasadnutia OZ obce Mostová. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

11. zasadnutie OZ pokračovalo v zmysle schváleného  programu.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov. 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku OZ, starosta určil zapisovateľa: Mgr. Alžbeta Rózsárová 

 

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

zápisnice: Levente Cservenka, JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

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: Mgr. Melinda Burianová, Mgr. Tamás Takács 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

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. 

  

Starosta obce vykonal kontrolu plnenia uznesení z 10. 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 10. 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 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács   



6. Návrh úpravy rozpočtu Obce Mostová č. 2 na rok 2020. 

 

 Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu obce č. 2 na rok 2020 a to v položke 

453 – príjmové finančné operácie – prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 5 000,- €  

(prevencia kriminality – kamery). K návrhu neboli pripomienky.  

 

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. 2 na rok 2020  

   Príjmové finančné operácie v položke 453 – prostriedky z predchádzajúcich rokov vo  

       výške 5 000,00 € (na prevenciu kriminality – kamery) 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

7. Návrh na dočasné  pozastavenie vyplácania dotácie pre OFK Mostová.  

 

Levente Cservenka – poslanec OZ a predseda OFK Mostová požiadal o dočasné 

pozastavenie poukazovania mesačných splátok schválenej dotácie pre OFK Mostová na rok 

2020. Ako dôvod uviedol dočasné pozastavenie športovej a tréningovej činnosti na dobu 

neurčitú. Týmto rozhodnutím chce OFK prispieť k nie ľahkej finančnej situácii obce.  

Starosta obce –  V mene obce ďakuje za návrh. Obec s úspornými opatreniami začala vo 

vlastných radoch a to organizačnými zmenami od 01.01.2020. 

Levente Cservenka – očakáva aj od iných subjektov obdobné kroky.  

Starosta obce – požiadal o hlasovanie  k návrhu. 

 

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 

 

dočasné pozastavenie poukazovania mesačných splátok schválenej dotácie pre OFK Mostová 

na rok 2020 s účinnosťou od 01.05.2020 do začatia športových aktivít, tréningov v roku 2020. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 



Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

8. Návrh na dočasné pozastavenie vyplácania dotácie na dopravu do ZŠ s MŠ 

s VJM Mostová (R. Szabo) 

 

 Uznesením č. 202/OZ/2020 zo dňa 25.02.2020 bola schválená žiadateľovi dotácia na 

dopravné pre žiakov dochádzajúcich z k. ú. Šoriakoš do ZŠ s MŠ s VJM Mostová. Nakoľko 

dochádzka do školy v uvedenej škole je prerušená, starosta obce navrhol dočasne zastaviť 

poukazovanie mesačných splátok dotácie na dopravu na rok 2020 a to s účinnosťou od 

01.04.2020 do obnovenia školskej dochádzky v roku 2020. K návrhu neboli pripomienky. 

 

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 

 

pozastavenie účinnosti uznesenia č. 202/OZ/2020 od 01.04.2020 do obnovenia školskej 

dochádzky v roku 2020.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

9. Žiadosť o zmenu organizácie dopravy. 

 

 Dňa 02.03.2020 bola doručená žiadosť obyvateľov ulice Salibská o zmenu organizácie 

dopravy na ul. Salibská. Žiadosť bola odoslaná na OR PZ Galanta za účelom vydania 

stanoviska k žiadosti.  

 Levente Cservenka – nedoporučujem schváliť žiadosť, nakoľko by sa so 

„zjednosmernením“ Salibskej ulice zvýšila premávka na Kvetnej ulici, čo je ešte užšia ulica 

s viacerými domami. V prípade schválenia tejto žiadosti, by mohli obyvatelia ostatných ulíc 

následne taktiež požiadať o zjednosmernenie, čo by spôsobilo problémy v doprave. 



 Starosta obce – v súčastnosti je od reštaurácie Zlatý bažant zákaz vjazdu nákladným 

motorovým vozidlám. Je pravda, že vozovka je užšia, ale zaparkované vozidlá pred domami 

spôsobujú, že vozovka je ešte užšia.  

 JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  – pripájam sa k názoru p. Cservenku, čo sa týka 

prípadných ďalších podobných žiadostí o zmenu dopravy. Salibskú  ulicu sme už aj 

v minulosti  riešili z hľadiska dopravy viac krát. Som toho názoru, že dopravnú situáciu v obci 

by sme mali riešiť komplexnejšie a rozvážne, samozrejme až po plánovanej rekonštrukcii 

miestnych komunikácií. 

 

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

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

 

- n e s c h v a ľ u j e 

 

Žiadosť o zmenu organizácie dopravy (ev. č. OcÚMOS-324/2020) 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 0     proti: 6    zdržal sa: 0    

                                                           Mgr. Melinda Burianová 

                                                           Levente Cservenka 

                                                           JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

                                                           Ladislav Kutrucz 

                                                           Dionýz Szabó 

                                                           Mgr. Tamás Takács 

 

10. Sťažnosť na stav chodníka na ulici Mlynskej. 

 

 Starosta obce – Dňa 04.03.2020 bola doručená sťažnosť od obyvateľov ulice Mlynská 

vo veci nečinnosti kompetentných ohľadom stavu cesta č. II/507. V ďalšej časti poukazujú na 

zlý stav chodníka na tej istej ulici. Prvá časť sťažnosti bola odstúpená na RÚVZ Galanta a na 

TTSK Trnava.  

K časti stavu chodníka je potrebné uviesť, že vo všeobecnosti stav miestnych komunikácií 

a chodníkov si vyžaduje rekonštrukciu. V danom prípade sa jedná o časť chodníka, kde je 

popraskaný asfaltový povrch, chodník je však zjazdný. Taktiež je obdobná situácia pred ZŠ 

s MŠ. Vzhľadom na súčasnú situáciu navrhujem sťažnosť brať na vedomie a poškodené úseky 

– časti chodníka zaradiť do harmonogramu opráv. 

 

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  

 

Sťažnosť (ev. č. OcÚMOS-340/2020) zo dňa 04.03.2020 a zaraďuje poškodené časti chodníka 

do harmonogramu opráv.  

 



Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

11. Žiadosť o odsúhlasenie vyplatenia jubilejnej odmeny v MŠ. 

 

 Dňa 05.03.2020 doručil riaditeľ ZŠ s MŠ s VJM Mostová žiadosť o odsúhlasenie 

vyplatenia jubilejnej odmeny  vo výške mesačného funkčného platu pri príležitosti dovŕšenia 

60 rokov pre p. Máriu  Mázsárovú.  K žiadosti boli 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 

 

odročenie prejednania žiadosti o odsúhlasenie vyplatenia jubilejnej odmeny (ev. č. OcÚMOS-

347/2020)  na zasadnutie OZ v 4. štvrťroku 2020.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

12. Návrh na výšku nájomného v OZS Mostová – CYRMA s.r.o. 

 

 V zmysle uznesenia č. 199/OZ/2020 zo dňa 25.02.2020 doručil MUDr. Juraj Puha 

návrh na výšku nájomného OZS Mostová. K predloženému návrhu neboli pripomienky.  

 

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

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

 

- s c h v a ľ u j e 

 

výšku mesačného nájomného pre gynekologickú ambulanciu v OZS Mostová č. 138 a to 

160,00 €/mes. (t.j. 22,32 €/m2/rok) s účinnosťou od 01.01.2020 a  

 



- p o v e r u j e 

 

starostu obce podpísaním Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2000 so 

spoločnosťou CYRMA s.r.o. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

13. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu. 

 

 Dňa 19.03.2020 doručil stomatológ MUDr. Adalbert Robert Krump žiadosť 

o pridelenie nájomného bytu v obci Mostová (ev. č. OcÚMOS-395/2020) z dôvodu 

flexibilného zabezpečenia prevádzky zubnej ambulancie v OZS Mostová. Na základe 

schváleného a zverejneného zámeru obce Mostová, žiadateľ má záujem zabezpečiť 

stomatologickú zdravotnú služby v priestoroch OZS Mostová 138.  

Dionýz  Szabo – navrhuje do nájomnej zmluvy na nájom bytu uviesť podmienku trvania 

nájmu po dobu vykonávania činnosti zubného lekára v Mostovej. 

 

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/ Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve na nájom nebytových priestorov v stavbe Mostová 

138 – zubná ambulancia a  

B/ Žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 13 v bytovom dome Mostová č. 105 žiadateľovi 

MUDr. Adalbert Robert Krumpovi a  

 

- p o v e r u j e 

 

starostu obce podpísaním 

A/ Zmluvy o budúce nájomnej zmluve na nájom nebytových priestorov v stavbe Mostová 138 

– zubná ambulancia s nájomcom MUDr. Albertom Robertom Krumpom  a 

B/ Nájomnej zmluvy na nájom bytu č. 13 v bytovom dome Mostová 105 s nájomcom MUDr. 

Albertom Robertom Krumpom s účinnosťou odo dňa podpísania Zmluvy o budúce nájomnej 

zmluve na nájom nebytových priestorov v stavbe Mostová 138 – zubná ambulancia. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 



Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

14. Žiadosť o povolenie na uloženie prípojok inžinierskych sietí do pozemkov Obce 

       Mostová.  

 

 Dňa 26.03.2020 bola doručená žiadosť o povolenie na uloženie prípojok inžinierskych 

sietí (ev. č. OcÚMOS-414/2020) do pozemkov vo vlastníctve Obce Mostová  a to CKN parc. 

č. 6/5 a 9/5, k. ú. Mostová k plánovanej novostavbe rodinného domu a k projektu stavby pre 

stavebné povolenie na pozemku CKN parc. č. 17/1, 17/2 a 17/3, k. ú. Mostová. K žiadosti 

neboli pripomienky.  

 

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

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

 

- s c h v a ľ u j e 

 

Žiadosť o povolenie na uloženie inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrika) do 

pozemkov CKN parc. č. 6/5 a 9/5, k. ú. Mostová pre žiadateľa Zsolta Maneka,  vlastníka 

pozemkov CKN, parc. č. 17/1, 17/2 a 17/3, k. ú. Mostová. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

15. Interpelácia poslancov 

 

Levente Cservenka – toho času sa zdržiava doma a je nemilo prekvapený, že koľko 

seniorov chodí denno denne po uliciach v obci. Napriek opatreniam a napriek tomu, že sú 

najohrozenejšou skupinou obyvateľov, nerešpektujú opatrenia a ani doporučenia. Obáva sa, 

že cez sviatky práve táto skupina ľudí bude navštevovať cintorín. Preto navrhuje dočasne 

zatvoriť cintorín počas veľkonočných sviatkov a to od piatku rána do pondelka večera. 

Dionýz Szabó – aj on si všimol, tento stav.  

Ladislav Kutrucz – v záujme zdravia seniorov sa aj on stotožňuje s týmto návrhom. 



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

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

 

- s c h v a ľ u j e 

 

dočasné zatvorenie miestneho cintorína prevádzkovateľom v dobe od 10.04.2020 – do 

13.04.2020. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

16. Rôzne. 

 

Starosta obce informoval o všetkých opatreniach v súvislosti so šírením nákazy a o  doteraz 

prijatými opatreniami na úrovni obce.  

 

17. Diskusia. 

- - - - 

18. Záver. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 11. zasadnutie OZ ukončil. 

 

Príloha: Zvukový záznam zo zasadnutia OZ. 

 

 

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

              Levente Cservenka v.r. 

 

 

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

                  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. v.r. 

 

 

 

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

   Mgr. Alžbeta Rózsárová v.r. 

 

                                                                                                            JUDr. Tibor Rózsár v.r. 

                                                                                                                    starosta obce 


