Zápisnica
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová
zo dňa 30. novembra 2021
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Tibor Rózsár

Poslanci obecného zastupiteľstva:

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

Za OcÚ Mostová:

Iveta Mészárosová
Perla Szolgová
Mgr. Alžbeta Rózsárová
Katarína Serczelová
Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka

Neprítomný/í:

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.

1. Otvorenie zasadnutia.
JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril 20. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Mostová (ďalej len „OZ“), privítal poslancov OZ a 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 predložil zverejnený program 20. zasadnutia OZ na schválenie.
Návrh programu 20. zasadnutia OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľa a overovateľov.
Voľba členov návrhovej komisie.
Informácia starostu obce pre OZ.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh – VZN č. 3/2021 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre
dôchodcov.
7. Návrh – VZN č. 4/2021 Prevádzkový poriadok kultúrneho strediska obce Mostová č. 119.

8. Prerokovanie žiadosti spoločnosti W.E.B. Větrná Energie s.r.o. – veterná energia v obci
Mostová.
9. Žiadosť o stanovisko obce Mostová na zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Befte, s.r.o.
10. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 (OZ HISZŐ, OFK Mostová, ZO
CSEMADOK)
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 – OZ Sancta Crux.
12. Žiadosť o sponzorský príspevok z rozpočtu obce Mostová – OZ FAE-FELVIDÉKI
ALKOTÓK EGYESÜLETE.
13. Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Mostová na roky 2022-2024.
14. Návrh rozpočtu Obce Mostová na roky 2022-2024.
15. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky.
16. Návrh úpravy rozpočtu Obce Mostová č. 4 na rok 2021.
17. Žiadosť o súhlas na zriadenie odplatného vecného bremena – STAVEBNINY plus s.r.o.
18. Interpelácia poslancov.
19. Rôzne.
20. Záver.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 12 ods. 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje

program 20. zasadnutia OZ obce Mostová.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

20. zasadnutie OZ pokračovalo v zmysle schváleného 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:
Levente Cservenka, Tibor Klabuzai
Tibor Klabuzai – odmietol byť overovateľom.

Starosta obce navrhol podľa evidencie overovateľov Dionýza Szaba.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

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

zdržal sa: 0

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 19. zasadnutia OZ. Bolo
konštatované, že uznesenia č. 299/OZ/2021 a č. 336/OZ/2021 ostávajú 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
-

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení z 19. zasadnutia OZ s tým, že uznesenia č. 299/OZ/2021
a 336/OZ/2021 ostávajú v sledovaní a ostatné uznesenia sú splnené.

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

6. Návrh – VZN č. 3/2021 O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre
dôchodcov.
V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol
od dňa 11.11.2021 zverejnený na úradnej tabuli obce Mostová návrh VZN č. 3/2021
O podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov. Ku dňu konania 20.
zasadnutia OZ neboli doručené na obecný úrad 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
-

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 O podmienkach poskytovania príspevku na
stravovanie pre dôchodcov.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

7. Návrh – VZN č. 4/2021 Prevádzkový poriadok kultúrneho strediska obce Mostová
č. 119.
V zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol
od dňa 11.11.2021 zverejnený na úradnej tabuli obce Mostová návrh VZN č. 4/2021
Prevádzkový poriadok kultúrneho strediska obce Mostová č. 119. Ku dňu konania 20.
zasadnutia OZ neboli doručené na obecný úrad 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

-

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 Prevádzkový poriadok kultúrneho strediska obce
Mostová č. 119.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

8. Prerokovanie žiadosti spoločnosti W.E.B. Větrná Energie s.r.o. – veterná energia v obci
Mostová.
Starosta obce – na 19. zasadnutí OZ bol prítomný predkladateľ žiadosti, ktorý predstavil
návrh projektu veternej energie v obci Mostová. Ku dňu konania 20. zasadnutia OZ neboli zo
strany poslancov doručené otázky k projektu .
Levente Cservenka – rozprával sa s predsedom miestneho poľovníckeho zväzu, ktorý
prezentoval negatívny názor zväzu na realizáciu projektu veternej energie v obci Mostová.
V skratke opísal negatívny vplyv zariadení na divú zver a vtáctvo. Jeho osobný názor je, že
mali by sme s týmto projektom počkať. Ak by sme teraz povolili a po 20 rokoch (životnosť
veterného mlynu) prestanú vyrábať elektrinu, ostane nám tu neviem koľko m3 betónu. Teda to
môj názor ale názor poľovníckeho zväzu je, treba s tým počkať.
Dionýz Szabó – tiež prezentoval negatívne názory kynologickej spoločnosti v Mostovej.
Psi majú veľmi citlivý sluch a okolo veterných mlynov je veľký hluk. Je to blízko k obci. Mám
takú informáciu, že ten hluk môže ovplyvniť aj správanie sa psov. Uviedol príklad zo Záhoria,
kde to povolili a teraz sa spisujú petície, ale už s tým nevedia nič urobiť.
Starosta obce – tiež navrhuje s týmto projektom počkať.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

neschvaľuje

umiestnenie VtE (veterná energia) v obci Mostová.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 0
proti: 6
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz

zdržal sa: 0

zákona

Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács
9. Žiadosť o stanovisko obce Mostová na zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Befte,
s.r.o.
Dňa 22.11.2021 bola na obecný úrad doručená Žiadosť o stanovisko obce Mostová na
zariadenie na zhodnocovanie odpadov od spoločnosti Befte, s.r.o. (OcÚMOS-1355/2021).
Žiadosť aj s prílohami bola zaslaná poslancom elektronicky.
Starosta obce – na základe zaslanej žiadosti som požiadal spracovateľa Územného plánu
obce Mostová o územnoplánovaciu informáciu (ÚPI) k dotknutým parcelám. Nakoľko sme
ÚPI ku dňu konania 20. zasadnutia OZ neobdržali a žiadosť nám neposkytuje všetky potrebné
informácie, navrhujem tento bod programu odročiť na ďalšie zasadnutie OZ s tým, že na
zasadnutie OZ bude pozvaný zástupca spoločnosti, ktorý bude mať možnosť podrobne
prestaviť spoločnosť a jej aktivity.
Mgr. Tamás Takács – kde sa nachádzajú uvedené parcely?
Starosta obce – smerom na Vozokany vo viniciach, kde je vysielačka.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje

odročenie 9. bodu programu 20. zasadnutia OZ obce Mostová (Žiadosť o stanovisko obce
Mostová na zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Befte, s.r.o.) na 21. zasadnutie OZ obce
Mostová.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

10. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 (OZ HISZŐ, OFK
Mostová, ZO CSEMADOK)
Starosta obce informoval poslancov, že tri združenia podali žiadosť o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce Mostová na rok 2022: ZO Csemadok Mostová, OFK Mostová a OZ
HISZÖ.
Starosta obce odovzdal slovo predsedovi OFK a zároveň poslancovi p. Levente Cservenkovi,
aby stručne oboznámil poslancov s tým, ako je na tom futbal.

Levente Cservenka – neboli obecné dni, namiesto toho sme urobili hodovú discotéku.
Dúfali sme ešte v Silvestrovskú zábavu, čo pravdepodobne ale nebude. To bude pre nás tiež
výpadok.
Už druhý rok sme v 5-tej lige, kde sme skončili na 5. mieste. Máme vyššie náklady, nakoľko
musíme vycestovať do väčších vzdialeností na zápasy. Vynovili sme fasádu budovy šatne na
vlastné náklady. Vrátili sa nám hráči z Mostovej. Teraz už základ tvoria mostovskí futbalisti a
futbalisti z okolitých obcí, nie z Bratislavy.
Ladislav Kutrucz – pôvodne som rozmýšľal, či zahlasujem za túto zvýšenú sumu, ale
som sa rozhodol, že zahlasujem. Dobré by bolo pre verejnosť vytvoriť aj iné športové možnosti.
Už sme o tom viackrát hovorili, ale neboli financie.
Starosta obce – máme podané projekty na prvky detského ihriska a v areáli ZŠ s MŠ máme
ďalší projekt týkajúci sa pohybových aktivít.
Ladislav Kutrucz – ako predseda kultúrnej komisie chcem poďakovať OFK za
zorganizovanie hodovej zábavy.
Mgr. Melinda Burianová – ako členka združenia rodičov chcem poďakovať
Csemadoku, že už druhý rok podporujú školu. Vlani školu, tento rok materskú školu. Aj HISZÖ
za organizovanie dňa detí aj KaKaDu za podporu školy.
Mgr. Tamás Takács – chcem poďakovať Levente Cservenkovi za prepožičanie
miestností pre žiakov strednej školy.
K predloženým žiadostiam 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
-

schvaľuje

žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Mostová na rok 2022 pre:
ZO Csemadok Mostová vo výške 1 300,- €
OFK Mostová vo výške 22 000,- €
OZ HISZÖ vo výške 1 200,- € a
-

ukladá

zapracovať schválené dotácie do návrhu rozpočtu Obce Mostová na rok 2022 a podpísať
zmluvu so žiadateľmi.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács
Levente Cservenka – poďakoval za schválenie žiadosti.

zdržal sa: 0

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 – OZ Sancta Crux.
Dňa 15.11.2021 bola doručená žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Mostová
v roku 2022 od OZ SANCTA CRUX.
Starosta obce požiadal predsedu OZ, aby v skratke uviedol aké je to združenie, za akým cieľom
vzniklo a aká je teraz situácia.
Levente Cservenka – podrobne opísal celú hierarchiu vzniku OZ, ktoré vzniklo približne
pred dvomi mesiacmi. Ako dôvod vzniku bol, že rímskokatolícka cirkev, farnosť Mostová
chcela požiadať Obec Mostovú o dotáciu na rekonštrukčné práce v kostole. Išlo o podlahové
kúrenie a novú dlažbu (cca 300m2). Je viac možností na rekonštrukciu. Ešte ani OZ nevie
presne, ktorá možnosť bude realizovaná, tým pádom ani konečná suma rozpočtu zatiaľ nie je
určená, pohybuje sa okolo 80 000 €. Farnosť už obdržala finančný príspevok z Maďarska vo
výške 40 000 €. Čiže potrebujeme ešte zhruba 40 000 €. Pôvodne bola predstava, že požiadame
obec o 20 000 €. Nakoľko starosta obce povedal, že 20 000 € nevie dať, tak sme požiadali
10 000 €. Farnosť vybavuje úver. Nič konkrétne o tom neviem. Žiaľ. Poprosím Tibora
Klabuzaiho, aby ma doplnil, ak by som niečo zabudol.
Tibor Klabuzai – podstatu povedal Levente Cservenka. Tu je jeden problém, že
mostovský kostol je národná kultúrna pamiatka. Ak tu preložíme jednu kocku, potrebujeme
papier od pamiatkového úradu. Je jedna možnosť, pôvodný kameň v tomto kostole bol kameň,
ktorý sa ťaží v Nemecku. Je dosť drahý a teraz bude ešte drahší. V Čechách robia travertín, čo
sme videli v Jelke. Ak sa dohodneme, aby to bolo, a že nebude podlahové kúrenie
ale vykurovanie laviciach, nejako by sme to mohli dať dokopy. Na dvakrát to robiť, to neviem.
Musíme sa porozprávať. Ja mám jednu predstavu. Lavíc by som sa nedotkol. Majú základnú
kostru, ktorá sa nesmie rozobrať.
Levente Cservenka – za to sme chceli plus 10 000. Pán farár chcel rozobrať lavice. Kto
by rozobral lavice a za koľko? A za koľko to zloží,
Tibor Klabuzai – lavice sa nemôžu rozobrať. A ešte jedna vec. Od biskupstva možno
zobrať bezúročný pôžičku. Cca 15 000 €.
Levente Cservenka – asi pán farár myslel na to.
Tibor Klabuzai – zbierka v obci sa nedá urobiť. V dedine je taká nálada, že hneď vás
vyhodia. Je tu jedna dôležitá vec, že do septembra musíme minúť 40 000 €, ináč to musíme
vrátiť.
Ladislav Kutrucz – doporučil využiť aj sociálne siete, moderné možnosti pre
dosiahnutie cieľa.
Starosta obce – finančná komisia pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 vedela vyčleniť max.
5 000 €.
Mgr. Tamás Takács – v budúcom roku sa môže prehodnotiť rozpočet obce a v prípade,
že by sa našli finančné prostriedky, môže sa prehodnotiť táto žiadosť.
Starosta obce – vnímam to podobne ako p. poslanec Takács, nie je vylúčené, že budúci
rok by sme nemohli prispieť ďalšou sumou.
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
-

schvaľuje

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Mostová na rok 2022 pre OZ SANCTA CRUX
vo výške 5 000,- €
-

ukladá

A/zapracovať schválenú dotáciu do návrhu rozpočtu Obce Mostová na rok 2022
B/ žiadateľovi OZ SANCTA CRUX doplniť žiadosť o povinné prílohy v súlade s VZN
č. 2/2015
T: do 90 dní
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 1
Tibor Klabuzai

12. Žiadosť o sponzorský príspevok z rozpočtu obce Mostová – OZ FAE-FELVIDÉKI
ALKOTÓK EGYESÜLETE.
Dňa 02.11.2021 bola na obecnom úrade zaevidovaná žiadosť OZ FAE-FELVIDÉKI
ALKOTÓK EGYESÜLETE o sponzorský príspevok z rozpočtu obce Mostová (OcÚMOS1293/2021). Žiadosť, ako aj materiál k žiadosti boli zaslané poslancom elektronicky.
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
-

neschvaľuje

Žiadosť o sponzorský príspevok z rozpočtu obce Mostová pre žiadateľa OZ FAE-FELVIDÉKI
ALKOTÓK EGYESÜLETE, IČO: 53 843 355 so sídlom Eliášovce 50, 930 38 Nový Život.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 0
proti: 6
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

13. Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Mostová na roky 2022-2024.
Ing. Ilona Varsányi, hlavná kontrolórka obce v zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 23.11.2021 predložila
Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Mostová na roky 2022 – 2024. Stanovisko bolo
zaslané poslancom aj elektronicky. K stanovisku neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

b e r i e na v e d o m i e

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mostová k návrhu viacročného rozpočtu obce Mostová
na roky 2022 - 2024.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

14. Návrh rozpočtu Obce Mostová na roky 2022-2024.
Návrh rozpočtu obce Mostová na rok 2022, 2023 a 2024 bol zverejnený na úradnej tabuli
obce Mostová (www.mostova-kurt.sk/uradnatabula/) od 12.11.2021. Návrh rozpočtu bol
zaslaný poslancom aj elektronicky. Pripomienky k návrhu rozpočtu neboli. Starosta obce
požiadal o hlasovanie.
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
-

schvaľuje

rozpočet obce Mostová na rok 2022 bez programového rozpočtu a
-

b e r i e na v e d o m i e

rozpočet obce Mostová na roky 2023 a 2024.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai

zdržal sa: 0

Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács
Starosta obce poďakoval schválenie rozpočtu.
15. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky.
Správy nezávislého audítora – z auditu účtovnej závierky a z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2020 (ev. č. OcÚMOS-1298/2021) boli zverejnené na webovom sídle Obce
Mostová od 05.11.2021. K uvedeným správam neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a § 9 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

berie

na

vedomie

A/ Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mostová
z auditu účtovnej závierky za rok 2020 a
B/ Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mostová
z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 7
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

16. Návrh úpravy rozpočtu Obce Mostová č. 4 na rok 2021.
Starosta obce predložil návrh úpravy rozpočtu č. 4 na rok 2021. K predloženému 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
-

schvaľuje

úpravu rozpočtu Obce Mostová č. 4 na rok 2021.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.

Za: 6
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

proti: 0

zdržal sa: 0

17. Žiadosť o súhlas na zriadenie odplatného vecného bremena – STAVEBNINY plus
s.r.o.
Dňa 25.11.2021 bola doručená žiadosť o súhlas na zriadenie odplatného vecného
bremena na zaťažený pozemok reg. E, parc. č. 2407/100, k. ú. Mostová vo vlastníctve Obce
Mostová v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. K žiadosti 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
-

schvaľuje

žiadosť spoločnosti STAVEBNINY plus, s.r.o., IČO 26 735 451 so sídlom 925 08 Čierny Brod
71 o súhlas na zriadenie odplatného vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť pozemok reg.
E, parc. č. 2407/100, k. ú. Mostová, zapísané na LV č. 1591 v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s. a
-

ukladá

žiadateľovi predložiť návrh zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku na uvedený
pozemok ku kolaudácii stavby.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

18. Interpelácia poslancov.
Ladislav Kutrucz – v Šoriakoši pred Szilvásiovými nesvieti neónka. V nedeľu bude
chodiť poobede Mikuláš po obci. Viem, že je tu COVID dva roky, ale s kultúrnym životom sme
zaostali. Chcel by som osloviť ostatné organizácie, aby sme si sadli a dohodli sa čo by sa dalo

realizovať a v čom by sme si mohli navzájom pomôcť. My by sme chceli na budúci rok
zorganizovať deň detí.
Mgr. Tamás Takács – len toľko chcem dodať, že aj stredná škola patrí Mostovej. Vždy
bola vynechaná.
Ladislav Kutrucz – áno, aj obidve školy chceme osloviť, aj obec.
Starosta obce – s hasičmi môžete rátať.
Dionýz Szabó – je to dobrý nápad. Aj u nás v Csemadoku je ťažké urobiť niečo pre
mladých, čo by ich prilákalo. Väčšinou sú to programy, do ktorých sa zapájali starší občania.
Zato mala Enikő teraz tento nápad s adventným kalendárom, vysvietené okná na domoch. Dalo
sa registrovať. A každý podľa prideleného čísla vysvieti svoje okno v určený deň. Objaví sa to
na internete a môžu sa hľadať okná. Jednotka je už na okne. Trošku to dá do pohybu mladších.
Mgr. Tamás Takács – môžu sa ľudia prechádzať v dedine a hľadať domy.
Dionýz Szabó – ešte by som spomenul, Enikő organizuje každý rok v spolupráci
s Csemadokom pre mladých Deň športu a zdravia v Mostovej.
Levente Cservenka – poukázal na nerovnosť miestnej cesty na Záhradníckej ulici.

19. Rôzne.
Starosta obce navrhol odmenu hlavnej kontrolórke Obce Mostová na rok 2021 vo výške
200,- € v čistom. K návrhu neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. j)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje

odmenu hlavnej kontrolórke Obce Mostová na rok 2021 vo výške 200,- € v čistom
(slovom: dvesto eur) + odvody.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6.
Za: 6
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Tibor Klabuzai
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Tibor Klabuzai – obec Mostová má dvoch čestných občanov, Huszár Lóránt a Kiss Sándor.
Obidvaja zomreli. Keď zomrel Huszár Lóránt, pomenovali sme po ňom ulicu. Dobre by bolo
teraz po umelcovi tiež pomenovať ulicu. Teraz sa otvorili aj dve ulice. Či sa s tým vôbec
zaoberať?
Ladislav Kutrucz – je to dobrý nápad.
Dinoýz Szabó – aj ja to podporujem.

Starosta obce – áno, aj ja som za to, aby sa pomenovala ulica po A. Kiss Sándorovi. Nakoľko
doterajšie pomenovania ulíc nie sú oficiálne, v budúcnosti budeme musieť prijať na to VZN.
Mgr. Tamás Takács – vrátil by som sa ku Kiss Sándorovi. V škole máme projekt Rodný môj
kraj. Bude jedno video o pamätníkoch v Mostovej, o aktivitách Kiss Sándora v obci. Zašleme
aj obci. Bude to asi začiatkom budúceho roka, teraz to už nestihnú. Budú v tom letecké snímky,
fotka a aj text.
Starosta obce – je to dobrý nápad. Ešte by som spomenul, že adventný veniec a vianočný
strom sú na novom mieste pri kostole.
Ladislav Kutrucz – niekedy bol v obci aj betlehem, v kultúrnom dome.
Starosta obce – áno. Betlehem si viem predstaviť skôr pri kostole, ako sú aj v susedných
obciach.
20. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť na 20. zasadnutí OZ a poprial pokojné sviatky, veľa
zdravia do nového roka a zasadnutie ukončil.
Overovatelia: ....................................................
Levente Cservenka v.r.

Zapisovateľka: ...................................................
Perla Szolgová v.r.

..........................................................
Dionýz Szabó v.r.

JUDr. Tibor Rózsár v.r.
starosta obce

