
Z á p i s n i c a 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová 

zo dňa 03. mája 2022 

Prítomní: 

Starosta obce:     JUDr. Tibor Rózsár 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Melinda Buriánová (od 11. bodu programu) 

                                                                       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. – ospr. 

                                                                                                                                      

1. Otvorenie zasadnutia. 

 

       JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril 22. 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 22. zasadnutia OZ na schválenie. 

 

     Návrh programu 22. 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 – Komunitný plán sociálnych služieb obce Mostová 2022 – 2030. 

7. Správa o výsledkoch kontroly – Csemadok ZO Mostová. 

8. Žiadosť o odsúhlasenie vyplatenia jubilejnej odmeny – ZŠ s MŠ s VJM Mostová. 

9. Návrh na schválenie členského príspevku od roku 2022 – MAS Dudváh. 

10. Návrh na verejné zariadenie a opatrenie – Projekt pozemkových úprav, k. ú. Šoriakoš 



11. Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva.  

12. Návrh úpravy rozpočtu Obce Mostová č. 2 na rok 2022. 

13. Interpelácia poslancov. 

14. Rôzne. 

15. Diskusia. 

16. 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 22. zasadnutia OZ obce Mostová. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

22. zasadnutie OZ pokračovalo v zmysle schváleného programu. 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov. 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku OZ, starosta určil zapisovateľa: Katarína Serczelová 

 

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

Ladislav Kutrucz, Mgr. Tamás Takács 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5. 

Za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

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: Levente Cservenka, Dionýz Szabó 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 



Za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

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 21. 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  

 

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

 

kontrolu plnenia uznesení z 21. 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    zdržal sa: 0 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

6. Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb obce Mostová 2022 – 2030. 

 

 Starosta obce predložil poslancom návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce 

Mostová 2022 – 2030, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a zaslaný poslancom aj 

elektronicky. K predloženému 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  

 



Komunitný plán sociálnych služieb obce Mostová 2022 – 2030. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

7. Správa o výsledkoch kontroly – Csemadok ZO Mostová. 

 

Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka obce, dňa 15.03.2022 predložila Správu 

o výsledkoch kontroly – kontrolovaný subjekt: Csemadok ZO Mostová (ev. č. OcÚMOS – 

479/2022). Cieľom kontroly bolo zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce za rok 2021. 

Správa bola zaslaná poslancom aj elektronicky.   

Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka obce v závere správy konštatovala, že neboli zistené 

nedostatky. K správe 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  

 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly – Csemadok ZO Mostová (ev.                           

č. OcÚMOS – 479/2022). 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

8. Žiadosť o odsúhlasenie vyplatenia jubilejnej odmeny – ZŠ s MŠ s VJM Mostová. 

 

 Dňa 31.03.2022 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. Margitu Marafkovú a Izabelu Szalayovú.    

Starosta obce – podotkol, že požiada riaditeľa školy, aby tieto výdavky zahrnuli do návrhu 

rozpočtu na originálne kompetencie. Aj v minulých rokoch boli poskytnuté jubilejné odmeny, 

tak nediskriminujme a navrhujem schváliť žiadosť.   

 



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 

 

Žiadosť o odsúhlasenie vyplatenia jubilejnej odmeny – ZŠ s MŠ s VJM Mostová (ev.                     

č. OcÚMOS-574/2022) vo výške mesačného funkčného platu pri príležitosti dovŕšenia 60 

rokov pre p. Margitu Marafkovú a Izabelu Szalayovú. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

9. Návrh na schválenie členského príspevku od roku 2022 – MAS Dudváh. 

 

 Dňa 19.04.2022 bol  na  obecný úrad  doručený Výpis z uznesenia Valného 

zhromaždenia MAS Dudváh  č. 01/2022-2 zo dňa 11.04.2022 o schválení členského príspevku  

od roku 2022 a to 1,00 €/obyvateľ pre členov MAS Dudváh.  

Starosta obce – MAS Dudváh na svoju činnosť obdržala tretinu žiadanej sumy. Nakoľko MAS-

ka musí  fungovať aspoň do roku 2025 (koniec monitorovacieho obdobia), je potrebný určitý 

finančný obnos na chod kancelárie. Do uvedeného obdobia môže ešte obec Mostová čerpať 

NFP do výšky 24 099,25 €.  

 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 

 

členský príspevok Obce Mostová od roku 2022 do 2025  vo výške 1,00 €/obyvateľ pre Miestnu 

akčnú skupinu Dudváh so sídlom 925 32 Veľká Mača č. 137, podľa počtu obyvateľov. Členské 

za rok 2022 bude podľa počtu obyvateľov obce ku dňu 31.12.2021 a to 1564, t.j. 1 564,00 €/1 

rok. V ďalších rokoch bude výška členského určená podľa počtu obyvateľov k 31.12. 

predchádzajúceho roka.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 



10. Návrh na verejné zariadenie a opatrenie – Projekt pozemkových úprav, k. ú. Šoriakoš. 

 

 Starosta obce -  v rámci projektu pozemkových úprav (ďalej len PPÚ) v k. ú. Šoriakoš  

predložil návrh na zriadenie nového pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Mostová, 

verejného zariadenia a opatrenia – pozemok určený na rekreáciu o výmere cca 7222 m2, ktoré 

bude situované na pozemkoch CKN par. č. 322/1, 322/2 a 325/3, k. ú. Šoriakoš. Zostávajúca 

výmera pozemkov vo výlučnom vlastníctve Obce Mostová nachádzajúca sa v obvode projektu 

PPÚ bude v súlade s platnými Zásadami umiestnenia nových pozemkov použitá ako verejné 

zariadenie a opatrenie, ktoré bude slúžiť na sprístupnenie nových pozemkov. 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 

 

v rámci projektu pozemkových úprav (ďalej len PPÚ) v k. ú. Šoriakoš  návrh vo veci  zriadenie 

verejného zariadenia a opatrenia – pozemok určený na rekreáciu o výmere cca 7222 m2, nového 

pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Mostová, ktoré bude situované na pozemkoch CKN 

par. č. 322/1, 322/2 a 325/3, k. ú. Šoriakoš. a  

 

- s ú h l a s í 

 

s poskytnutím časti pozemku EKN parc. č. 1 vedeného na LV 871 v k. ú. Šoriakoš o celkovej 

výmere 38747 m2 vo výlučnom vlastníctve Obce Mostová, nachádzajúceho sa v obvode PPÚ. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

O 18,40 hod. sa pripojila k zasadnutiu poslankyňa Mgr. Melinda Burianová. 

 

11. Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva.  

 

 Dňa 31.03.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť o povolenie na osobitné užívanie 

verejného priestranstva – umiestnenie vodomernej šachty na pozemku parc. č. 532/2, k. ú. 

Mostová  vo vlastníctve Obce Mostová (pred nehnuteľnosťou súp. č. 226) z dôvodu, že vlastník 

nehnuteľnosti súp. č. 229 pri napojení sa na verejnú vodovodnú sieť nevie dodržať technické 

podmienky ZVS a.s. Navrhované riešenie osadenia šachty je v zeleni – pod povrchom zeme. 

 



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 

 

žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva (ev. č. OcÚMOS-578/2022) 

bezodplatne a to umiestnenie vodomernej šachty na pozemku parc. č. 532/2, k. ú. Mostová vo 

vlastníctve Obce Mostová (pred stavbou so súp. č. 226, v zeleni pod povrchom zeme) pre 

žiadateľa Krisztína Varga a Blažej Varga. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

12. Návrh úpravy rozpočtu Obce Mostová č. 2 na rok 2022.  

 

 Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu Obce Mostová č. 2 na rok 2022. Návrh 

úpravy rozpočtu bol zaslaný poslancom elektronicky.  Starosta obce v skratke zhrnul dôvody 

úpravy rozpočtu ako na strane príjmovej, tak na strane výdavkovej. 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 2022. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

13. Interpelácia poslancov. 

 

Ladislav Kutrucz – kedy sa začneme zaoberať Obecným dňom? 



Starosta obce – na budúci týždeň je naplánované pracovné stretnutie s organizátorom. 

Účinkujúci sú zabezpečení, treba len doladiť časový harmonogram.  

Dionýz Szabó – 27. mája na program a kladenie vencov čakáme hostí z Bikalu? 

Starosta obce – skontaktuje sa zo starostom Bikalu a aj so starostom z Csanádalberti a pozve 

ich.  

Mgr. Tamás Takács – spýtal sa na projekt multifunkčného ihriska. 

Starosta obce – podal sa nový projekt na TTSK. Nakoľko bola prítomná p. Krisztína Varga, 

starosta ju požiadal o doplnenie. 

Krisztína Varga – ďalší projekt podľa novej výzvy sa nebude podávať, nakoľko sú veľmi 

nevhodné podmienky. 

Levente Cservenka – podaný spoločný projekt OFK a obce na rekonštrukciu futbalového 

ihriska bol úspešný, získali 10 000 €. V rámci projektu  by chceli vymeniť ľavice na striedačke, 

sieťku na zachytenie lopty, opraviť plot. 

Starosta obce – to ma teší. 

 

14. Rôzne. 

 

 Starosta obce - Po zverejnení programu 22. zasadnutie OZ obce Mostová bola na obecný 

úrad doručená žiadosť o prenájom pozemku na osobný účel - pestovanie zeleniny (ev.                   

č. OcÚMOS-704/2022). Žiadateľ žiada o nájom pozemku s rozlohou 10 m x  5 m. Na základe 

uvedenej žiadosti navrhol starosta obce schváliť zámer Obce Mostová – prenájom pozemku vo 

vlastníctve Obce Mostová, parc. č. 371/2, k. ú. Mostová.  

 

 

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 

 

zámer Obce Mostová – prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Mostová, parc. č. 371/2, k. ú. 

Mostová,  výlučne za účelom pestovania zeleniny a ovocia.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

 Starosta obce – predložil návrh riaditeľa ZŠ s MŠ s VJM Mostová a to určenie výšky 

prenájmu telocvične pri ZŠ s MŠ s VJM Mostová. Starosta obce požiadal poslancov o návrh 

výšky prenájmu, ktorá po dohode poslancov bola 20,00 €/hod.  

 



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 

 

prenájom telocvične pri ZŠ s MŠ  s VJM Mostová  210 za 20,00 €/hod. a  

 

- p o v e r u j e 

 

štatutára ZŠ s MŠ  s VJM Mostová  210 podpísaním nájomných zmlúv. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

 Starosta obce – dňa 03.05.2022 bola na obecný úrad doručená Informácia o aktuálnej 

situácii v DPO SR a žiadosť o poskytnutie pomoci DPO  SR. Zároveň v tom istom liste sme 

obdržali aj Zmluvu na poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR vo výške 3 000,00 € na 

činnosť DHZ obce Mostová. Žiadateľ žiada napr. 10 centov na 1 obyvateľa obce, alebo inú 

sumu podľa finančných možností rozpočtu obce. Starosta obce navrhol 10 centov na 1 

obyvateľa, t.j. 156,00 € po zaokrúhlení 160,00 €. 

 

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 

 

Žiadosť o poskytnutie pomoci DPO SR (ev. č. OcÚMOS-717/2022) a to jednorazovú finančnú 

podporu 160,00 € na činnosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 

Bratislava, IČO: 00 177 474 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

 



15. Diskusia. 

 

- nikto sa neprihlásil 

 

16. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na 22. zasadnutí OZ  a zasadnutie ukončil. 

 

 

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

                             Ladislav Kutrucz   v.r.                                         Mgr. Tamás Takács v.r. 

                           

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

                             Katarína Serczelová  v.r.  

                                                                                                             JUDr. Tibor Rózsár  v.r. 

                                                                                                 starosta obce 


