Zápisnica
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová
zo dňa 08. februára 2022
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Tibor Rózsár

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
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. – ospr.
Tibor Klabuzai – ospr.

1. Otvorenie zasadnutia.
JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril 21. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Mostová (ďalej len „OZ“), privítal poslancov OZ a prítomných a
konštatoval, že z celkového počtu poslancov 7 sú prítomní 5 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 21. zasadnutia OZ na schválenie.
Návrh programu 21. zasadnutia OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľa a overovateľov.
Voľba členov návrhovej komisie.
Informácia starostu obce pre OZ.
Kontrola plnenia uznesení.
Žiadosť o stanovisko obce Mostová na zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Befte s.r.o.
Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Mostová – Peter Kohút
Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku – Kiara
s.r.o.
9. Žiadosť o odsúhlasenie investičného zámeru – Heizer Optik, s.r.o.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Žiadosť o pozastavenie nájomnej zmluvy na rok 2022 – Štrkopiesky Galanta s.r.o.
Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku – STAVEBNINY plus, s.r.o.
Pozvánka na vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld.
Žiadosť o zníženie nájomného – ITALIAN ART s.r.o.
Návrh Zmluvy o výkone správy - BLAHOBYT Galanta, s.r.o.
Individuálna ponuka financovania pre Obec Mostová – ČSOB a.s.
Kalendár podujatí v obci Mostová na rok 2022.
Návrh daru pre dôchodcov (nad 70 rokov a vrátane) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Návrh úpravy rozpočtu obce Mostová č. 1 na rok 2022.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 – Ing. I. Varsányi
Interpelácia poslancov.
Diskusia.
Rôzne.
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 21. zasadnutia OZ obce Mostová.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

21. zasadnutie OZ pokračovalo v zmysle schváleného programu.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov.
V zmysle Rokovacieho poriadku OZ, starosta určil zapisovateľa: Iveta Mészárosová
V súlade s Rokovacím poriadkom OZ, starosta obce predložil návrh na overovateľov zápisnice:
Mgr. Melinda Burianová, Mgr. Tamás Takács
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó

zdržal sa: 0

Mgr. Tamás Takács
3. Voľba členov návrhovej komisie.
Starosta obce – v súlade so schváleným programom predložil návrh na zloženie návrhovej
komisie: Levente Cservenka, Dionýz Szabó
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
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 20. zasadnutia OZ. Bolo
konštatované, že uznesenie č. 299/OZ/2021 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
-

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení z 20. zasadnutia OZ s tým, že uznesenie č. 299/OZ/2021 ostáva
v sledovaní a ostatné uznesenia sú splnené.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

6. Žiadosť o stanovisko obce Mostová na zariadenie na zhodnocovanie odpadov – Befte
s.r.o.
Žiadosť (ev. č. OcÚMOS-1355/2021) bola odročená z 20. zasadnutia OZ na 21. zasadnutie
OZ s tým, že na 21. zasadnutie OZ bol pozvaný žiadateľ, zástupca spoločnosti. Pozvánka bola
zaslaná žiadateľovi minulý týždeň (doručená, prevzatá žiadateľom 04.02.2022). Na zasadnutie
sa predstaviteľ spoločnosti nedostavil. Starosta obce požiadal spracovateľa územného plánu
o územnoplánovaciu informáciu k dotknutým pozemkom, v ktorej konštatuje, že uvedený
zámer spoločnosti nie je v súlade s platným územným plánom obce. Pred zasadnutím OZ
starosta obce požiadal predsedu komisie pre výstavbu a ochranu životného prostredia, aby
komisia naštudovala materiál a aby sa vyjadrili k zámeru. Komisia po preštudovaní
a vyhodnotení zámeru nedoporučuje schváliť navrhovaný zámer. K zámeru bodu 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
-

neschvaľuje

zariadenie na zhodnocovanie odpadov v obci Mostová pre spoločnosť Befte s.r.o. IČO:
53 115 775 so sídlom Záhradnícka 821/35, 925 21 Sládkovičovo
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 0
proti: 5
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

7. Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Mostová – Peter Kohút
Dňa 12.01.2022 bola na Obecný úrad doručená žiadosť o zmenu Územného plánu obce
Mostová (ev. č. OcÚMOS-51/2022) od žiadateľa Peter Kohút. Žiadosť aj s prílohami bola
zaslaná poslancom elektronicky. Pred zasadnutím OZ starosta obce požiadal predsedu komisie
pre výstavbu a ochranu životného prostredia, aby komisia naštudovala materiál a aby sa
vyjadrili k žiadosti. Komisia po preštudovaní a vyhodnotení žiadosti nedoporučuje schváliť
podanú žiadosť. K žiadosti boli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením §11 ods. 4 písm. c) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- neschvaľuje

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov Územného plánu obce Mostová podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
v zmysle žiadosti ev. č. OcÚMOS-51/2022 od žiadateľa: Peter Kohút, Čierna Voda.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 0
proti: 5
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

8. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku –
Kiara s.r.o.
Dňa 17.01.2022 bola na Obecný úrad doručená žiadosť o schválenie návrhu Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku (ev. č. OcÚMOS-86/2022)
od spoločnosti KIARA s.r.o. Návrh zmluvy bol zaslaný poslancom elektronicky. K návrhu
zmluvy 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
-

schvaľuje

Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku na budúcu zaťaženú
nehnuteľnosť pozemok reg. E, parc. č. 531, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 33880
m2, k. ú. Mostová, obec Mostová zapísané na LV 1591 za jednorazovú náhradu v zmysle
znaleckého posudku na podklade geometrického plánu a
-

poveruje

starostu obce podpísaním Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prevzatí
záväzku s oprávneným Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518 so sídlom Čulenova
6, 816 47 Bratislava a žiadateľom KIARA s.r.o, IČO: 36 353 639 so sídlom Šafárikova 429,
924 01 Galanta.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

9. Žiadosť o odsúhlasenie investičného zámeru – Heizer Optik, s.r.o.
Dňa 22.12.2021 bola doručená žiadosť o odsúhlasenie investičného zámeru (ev.
č. OcÚMOS-1473/2021) od spoločnosti HEIZER OPTIK v zast. Ing. Katarína Cubjaková.
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
-

neschvaľuje

investičný zámer – výstavba otvorenej regionálnej optickej siete v Obci Mostová
spoločnosť Heizer Optik, s.r.o.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 0
proti: 5
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

pre

zdržal sa: 0

10. Žiadosť o pozastavenie nájomnej zmluvy na rok 2022 – Štrkopiesky Galanta s.r.o.
Dňa 16.12.2021 bola doručená žiadosť (ev. č. OcÚMOS-1448/2021) od spoločnosti
Štrkopiesky Galanta s.r.o. Žiadateľ žiada pozastavenie nájomnej zmluvy na nájom cesty v k. ú.
Šoriakoš na rok 2022 z dôvodu, že nevykonáva podnikateľskú činnosť (banská činnosť
v lokalite Potônske Lúky). Ťažba je pozastavená z dôvodu predaja firmy IKRA, s.r.o. Žiadosť
bola zaslaná poslancom aj elektronicky.
Starosta obce – ak aj budúci rok budú žiadať pozastavenie nájomnej zmluvy na 1 rok, navrhuje
vypovedať nájomnú zmluvu.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje

pozastavenie nájomnej zmluvy č. 122/2015 zo dňa 20.01.2015 v znení jej dodatkov od
01.01.2022 do 31.12.2022 a
-

poveruje

starostu obce podpísaním Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve č. 122/2015 zo dňa 20.01.2015 so
spoločnosťou ŠTRKOPIESKY Galanta, s.r.o., IČO: 43 770 754 so sídlom 925 62 Váhovce 558

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

11. Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku – STAVEBNINY plus,
s.r.o.
Dňa 01.02.2022 bol doručený na obecný úrad návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien
a prevzatí záväzku (ev. č. OcÚMOS-190/2022) od žiadateľa STAVEBNINY plus s.r.o.
v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná a.s. na zaťaženú nehnuteľnosť vo
vlastníctve Obce Mostová, pozemok reg. E, parc. č. 2407/100, vedený na LV 1591, k. ú.
Mostová. Vecné bremeno o výmere 86 m2 je vymedzené Geometrickým plánom č. 28/2022 zo
dňa 29.01.2022 overený Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom dňa 04.02.2022
pod č. 144/2022. Zmluvné strany sa dohodli na jednorazovej náhrade vo výške 6,00 €/m2, t.j.
celkom 516,00 €. Hodnota jednorazovej náhrady Znaleckým posudkom č. 3/2022 zo dňa
08.02.2022 (vyhotovený Ing. Františkom Hontvárim, znalcom v obore stavebníctvo) je vo
výške 4,19 €/m2, t.j. celkom 360,34 €.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku na zaťaženú nehnuteľnosť, pozemok
reg. E, parc. č. 2407/100, k. ú. Mostová vedený na LV 1591 vo vlastníctve Obce Mostová.
Vecné bremeno o výmere 86 m2 je vymedzené GP č. 28/2022 zo dňa 29.01.2022, overené
Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom dňa 04.02.2022 pod č. 144/2022. Hodnota
vecného bremena bola určená dohodou 6,00 €/m2, t.j. celkom 516,00 € a
-

poveruje

starostu obce podpísaním Zmluvy o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku so
žiadateľom STAVEBNINY plus s.r.o, IČO: 36 735 451 so sídlom 925 08 Čierny Brod č. 71
v prospech oprávneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná a. s., IČO:
36 361 518 so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka

zdržal sa: 0

Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács
12. Pozvánka na vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem –
Mátyusföld.
Dňa 31.01.2022 bola doručená na obecný úrad pozvánka na vstup do Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld. Hlavným cieľom organizácie je
rozvoj a propagácia cestovného ruchu, podpora kultúry, spoločenského a športového života.
Ďalej organizácia predkladá a realizuje projekty, zabezpečuje prezentáciu produktov
cestovného ruchu.
Starosta obce – navrhol vstúpiť do organizácie, po roku vyhodnotiť úspechy organizácie
a rozhodnúť o zotrvaní v nej.
Mgr. Tamás Takács – nie je viazanosť, dá sa vstúpiť, vystúpiť?
Starosta obce – členstvo nie je viazané, môže sa vystúpiť hocikedy.
Mgr. Tamás Takács – ak to bude tak, ako je to napísané v liste, bude to dobrá vec.
Dionýz Szabó – je to jedna alternatíva na spropagovanie Festivalu chutí obcí Kürt,
prostredníctvo organizácie sa pokúsiť získať financie na festival. Prilákať čo najviac ľudí.
Ladislav Kutrucz – áno, aj ja podporujem tento nápad.
Mgr. Malinda Burianová – áno, môže byť.
Levente Cservenka – skúsme.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

súhlasí

so stanovami Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld a
- schvaľuje
vznik členstva a menuje starostu obce Mostová v. z. JUDr. Tibora Rózsára ako zástupcu obce
v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem - Mátyusföld.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

13. Žiadosť o zníženie nájomného – ITALIAN ART s.r.o.
Dňa 02.02.2022 (ev. č. OcÚMOS-206/2022) požiadala konateľka spoločnosti ITALIAN
ART s.r.o., ako nájomca nebytových priestorov v stavbe Mostová č. 234 vo vlastníctve Obce
Mostová o odpustenie 50 % nedoplatku na nájomnom za rok 2021. Stavbu nevyužívali,
nakoľko z dôvodu pandémie COVID nemali odbyt výrobkov, teda ich dielňa je už druhý rok
nefunkčná.
Starosta obce – každý vie, aká bola situácia. Skutočne prevádzka nefungovala, nebol odbyt.
Mgr. Melinda Burianová – sú to ľudia, ktorí v obci vždy pomôžu,
Ladislav Kutrucz – ak by budova stála prázdna, ani to by nebolo dobré.
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
-

schvaľuje

odpustenie 50 % nájmu za nájom nebytového priestoru podľa Nájomnej zmluvy č. 602001/2019 a jej Dodatkov č. 1 a 2 za rok 2021 pre prenajímateľa ITALIAN ART s.r.o., 925 07
Mostová č. 136, IČO: 51 781 476 a to vo výške 1 390,00 €.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

14. Návrh Zmluvy o výkone správy - BLAHOBYT Galanta, s.r.o.
Starosta obce predložil poslancom návrh Zmluvy o výkone správy od spoločnosti
BLAHOBYT Galanta s.r.o. na správu všetkých nájomných bytov vo vlastníctve Obce Mostová.
Návrh bol zaslaný poslancom aj elektronicky. K návrhu zmluvy 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
-

schvaľuje

Zmluvu o výkone správy za dohodnutú odmenu 7,00 €/mesačne za bytovú jednotku a nebytový
priestor vo vlastníctve Obce Mostová (súp. č. 105, 589, 590 a 660) a
-

poveruje

starostu obce podpísaním Zmluvy o výkone správy so spoločnosťou BLAHOBYT Galanta,
s.r.o. so sídlom Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava, IČO: 54 136 067

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

15. Individuálna ponuka financovania pre Obec Mostová – ČSOB a.s.
Starosta obce predložil poslancom návrh – individuálnu ponuku na zmenu úrokovej
sadzby pre Obec Mostová (úver z augusta 2014). Táto ponuka obsahuje tri možnosti fixácie
úrokovej sadzby so skrátenou splatnosťou úveru.
Mgr. Tamás Takács – navrhol možnosť fixácie na 7 rokov s úrokovou sadzbou 1 %.
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
-

schvaľuje

zmenu úrokovej sadzby Zmluvy o splátkovom úvere číslo 3002/14/032 na 1% p. a. (Fix 7
rokov) a
-

poveruje

starostu obce podaním písomnej žiadosti na zmenu úrokovej sadzby a vyňatia záložného práva
u veriteľa Československá obchodná banka, a.s.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

16. Kalendár podujatí v obci Mostová na rok 2022.
Starosta obce predložil poslancom návrh Kalendára podujatí v obci Mostová na rok 2022.
Obecný deň bude 25.06.2022 a veľké obecné dni v Strekove budú 08. - 10.07.2022. Festival
chutí obcí Kürt je naplánovaný na 08.10.2022. Zmeny v kalendári podujatí vyhradené. Ku
kalendáru podujatí 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

Kalendár podujatí v obci Mostová na rok 2022.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

17. Návrh daru pre dôchodcov (nad 70 rokov a vrátane) pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším.
Starosta obce navrhol tak, ako po každé roky pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
finančný dar vo výške 10,- €/osoba, pre týchto dôchodcov, ktorí dovŕšia v roku 2022 vek 70
rokov a starším. 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

jednorazový finančný príspevok 10,00 € (slovom: desať eur) všetkým občanom s trvalým
pobytom v obci Mostová, ktorí v roku 2022 dovŕšia 70 rokov fyzického veku a starším, ktorý
bude vyplatený dôchodcom v hotovosti v mesiaci október 2022.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

18. Návrh úpravy rozpočtu obce Mostová č. 1 na rok 2022.
Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu č. 1 Obce Mostová na rok 2022 z dôvodu
schválenia zmeny úrokovej sadzby Zmluvy o splátkovom úvere č. 3002/14/032 - splátka istiny
11 410,00 € (2*700,00 € + 10*1 001,00 €) a úroky 1 197,18 € a z dôvodu schválenia odmeny
350,- €/100% úväzok/os. pre zamestnancov a učiteľov materskej školy, školskej jedálne
a školského klubu detí ZŠ s MŠ s VJM Mostová, spolu odmeny s odvodmi vo výške 3 967,53
€ (originálne kompetencie).

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. 1 na rok 2022 v rozpočtových položkách:
- 0170 821005 splátka istiny 11 410,00 €
- 0170 651002 úroky
1 197,18 €
- navýšenie originálnych kompetencií o 3 967,53 € (odmeny s odvodmi)
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021 – Ing. I. Varsányi
Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka obce v súlade s §18f ods. e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2021 (ev. č. OcÚMOS-189/2022). Uviedla, na čo bola kontrola
zameraná. Správa bola poslancom zaslaná aj elektronicky ako materiál k zasadnutiu. Hlavná
kontrolórka požiadala poslancov o otázky k predloženej správe. Nakoľko žiadne otázky neboli,
obecné zastupiteľstvo bralo predloženú správu na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením §18f ods.1 písm. e) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

berie na

vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021 (ev. č. OcÚMOS189/2022).
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

20. Interpelácia poslancov.
Mgr. Tamás Takács – je vypísaná výzva na multifunkčné ihriská. Bolo by dobré podať
žiadosť. Neviem, kde by bolo vhodné miesto, ja som myslel na ihrisko.
Starosta obce – žiaľ, na ihrisku sú nevysporiadané pozemky.
Mgr. Tamás Takács – ak sa dobre pamätám, je možné žiadať do 100 000,- € + vlastné
náklady 5 %. Asi do mája sa dá podať žiadosť. Nie je to zlá vec. Bol by som rád, ak by to v obci
bolo. Deťom to chýba.
Starosta obce – nemám s tým žiadny problém. Už dávnejšie sme sa tým zaoberali. Žiaľ
s pozemkom bol problém. Asi kde by sa to dalo teraz realizovať je areál školy. Ale aj tam
musíme nájsť pozemok vo vlastníctve obce, kde by sa to dalo umiestniť. Aj tam sú niektoré
pozemky nevysporiadané. Zistíme podmienky projektu.
Levente Cservenka – chcel by som sa opýtať v súvislosti s cintorínom, či sa s p. Papanekom
dalo niečo dojednať.
Starosta obce – uznesenie zo zasadnutia OZ bolo zaslané právnemu zástupcovi p. Papaneka.
List bol prevzatý. Do dnešného dňa neodpovedali. Skúsime nadviazať kontakt s jeho právnym
zástupcom.
21. Diskusia.
-

nikto sa neprihlásil

22. Rôzne.
Starosta obce – na obecný úrad boli doručené tri žiadosti od neverejných poskytovateľov
sociálnej služby o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa
zákona 448/2008 Z.z. pre občanov obce Mostová umiestnených v domovoch sociálnych
služieb. Ďalej uviedol, že rok 2022 je rokom volieb, či už do samosprávy alebo do župy. Čaká
nás aj voľba hlavného kontrolóra z dôvodu uplynutia 6-ročného mandátu. Vyjadril
presvedčenie, že kandidáti vo voľbách dodržia základné pravidlá slušnosti a etiky.
23. Záver.
Starosta obce poďakoval za účasť na 21. zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil.

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

..........................................................
Mgr. Tamás Takács v.r.

Zapisovateľka: ...................................................
Iveta Mészárosová v.r.
JUDr. Tibor Rózsár v.r.
starosta obce

