
Z á p i s n i c a 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová 

zo dňa 20. júna 2022 

Prítomní: 

Starosta obce:     JUDr. Tibor Rózsár 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Melinda Buriánová  

                                                                       Levente Cservenka  

                                                                       Tibor Klabuzai 

                                                                       Ladislav Kutrucz  

                                                              Dionýz Szabó                                                   

      Mgr. Tamás Takács (od 4. bodu programu )

   

 

Za OcÚ Mostová:    Iveta Mészárosová 

                                                                       Perla Szolgová 

                                                                       Mgr. Alžbeta Rózsárová         

      Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka (od bodu 

                                                                       Rôzne – 18,45 hod.) 

 

Neprítomná:                                                  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. – ospr. 

                                                                                                                                      

1. Otvorenie zasadnutia. 

 

       JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril 23. 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 23. zasadnutia OZ na schválenie. 

 

     Návrh programu 23. zasadnutia OZ: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov. 

3. Voľba členov návrhovej komisie. 

4. Informácia starostu obce pre OZ. 

5. Žiadosť o nájom pozemku. (Morafko N.) 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Mostová za rok 2021. 

7. Záverečný účet obce za rok 2021.  

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 2. polroka 2022. 

9. Návrh na určenie dĺžky pracovného času pracovného pomeru hlavného kontrolóra obce. 



10. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

11. Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov 

samosprávnych krajov. 

12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie 2022 - 2026. 

13. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026. 

14. Žiadosť o úpravu vzájomných vzťahov a povinností súvisiacich z využívania miestnej 

komunikácie. 

15. Návrh zmluvy o spolupráci – Dobrovoľný hasičský zbor Kisherceg (HU). 

16. Interpelácia poslancov. 

17. Rôzne. 

18. Diskusia. 

19. 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 23. zasadnutia OZ obce Mostová. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

 

23. 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, Dionýz Szabó 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

 



3. Voľba členov návrhovej komisie. 

 

Starosta obce – v súlade so schváleným programom predložil návrh na zloženie návrhovej 

komisie: Mgr. Melinda Burianová, Ladislav Kutrucz 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

 

4. Informácia starostu obce pre OZ. 

 

Starosta obce – predložil poslancom písomnú informáciu starostu obce pre OZ, v ktorej 

informoval poslancov o dôležitých rokovaniach a pracovných stretnutiach, na ktorých sa 

zúčastnil od posledného zasadnutia OZ.  

 

Na zasadnutie sa dostavil poslanec Mgr. Tamás Takács 

 

5. Žiadosť o nájom pozemku.  

 

 Na 22. zasadnutí OZ obce Mostová dňa 03.05.2022 schválilo OZ zámer obce č. 1/2022, 

a to prenájom pozemku vo vlastníctve Obce Mostová, parc. č. 371/2, k. ú. Mostová výlučne za 

účelom pestovania zeleniny a ovocia. K dnešnému dňu prejavil záujem o nájom tohto pozemku 

jeden záujemca – Nikolas Morafko, ktorý navrhol za prenájom tohto pozemku 120,00 €/rok.  

Starosta obce – navrhol uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu platnosti nájmu žiadateľa 

v nájomnom byte v bytovom dome Mostová 105. 

K žiadosti neboli pripomienky.  

 

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

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

 

- s c h v a ľ u j e  

 

žiadosť o nájom pozemku parc. č. 371/2, k.ú. Mostová vo vlastníctve Obce Mostová za 120,00 

€/rok na dobu platnosti nájomnej zmluvy žiadateľa v nájomnom byte v bytovom dome Mostová 

105 a 

 

- p o v e r u j e 

 

starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy so žiadateľom Nikolasom Morafkom. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 



Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Mostová za rok 

2021. 

 

Ing. Ilona Varsányi, hlavná kontrolórka obce, v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 18.05.2022 

predložila Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mostová za rok 

2021 (ev. č. OcÚMOS–793/2022), v ktorom odporúča OZ Záverečný účet prerokovať a 

schváliť výrokom: Obecné zastupiteľstvo v Mostovej schvaľuje záverečný účet obce za rok 

2021 a schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. Stanovisko hlavného kontrolóra bolo 

zverejnené na úradnej tabuli obce a zaslané poslancom aj elektronicky.  

K stanovisku 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 

 

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

 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Mostová za rok 2021. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

7. Záverečný účet obce za rok 2021.  

 

Účtovníčka obecného úradu predložila návrh Záverečného účtu obce za rok 2021 (ev.  č. 

OcÚMOS–778/2022), ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce 

Mostová od 15.05.2022 a zaslaný poslancom OZ aj elektronicky. 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 

 



- s c h v a ľ u j e  

 

A/ Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

B/ Prevod prebytku hospodárenia v sume 3 111,44  € do rezervného fondu.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 2. polroka 2022. 

 

Hlavná kontrolórka obce  v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 17.05.2022 predložila OZ Návrh 

plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2022 (ev. č. OcÚMOS-790/202),  ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Mostová od 17.05.2022. Tento 

materiál bol zaslaný poslancom aj elektronicky.  K návrhu plánu neboli pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) 

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

 

- s c h v a ľ u j e 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2022. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

9. Návrh na určenie dĺžky pracovného času pracovného pomeru hlavného kontrolóra 

obce. 

 

 Starosta obce oznámil prítomným, že 31.10.2022 končí funkčné  obdobie hlavnej 

kontrolórky Obce Mostová.  

 Starosta obce predložil v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 v platnom znení návrh 

na pracovný čas pracovného pomeru hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie 2022 – 



2008 a to 1/5 (20% pracovný pomer), ktoré musí byť schválené ešte pred vyhlásením volieb.  

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 

 

- u r č u j e  

 

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce Mostová vo výške 1/5 (20% pracovný 

úväzok). 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

10. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.  

 

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

zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť voľbu  hlavného kontrolóra  na úradnej tabuli najmenej 40 

dní pred dňom konania voľby, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného 

obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona                     

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

 

- v y h l a s u j e  

  

06.09.2022  za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Mostová a  

 

- k o n š t a t u j e, 

 

že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. o obecnom 

zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v platnom znení. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 



Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona                     

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

 

- s t a n o v u j e  

  

A/ náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Mostová: 

 

1. Osobné údaje v rozsahu podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov 

2.  Dosiahnuté najvyššie vzdelanie. 

3.  Prehľad odbornej praxe. 

4.  Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, 

kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť. 

5.  Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. 

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov 

  

Súčasťou prihlášky je: 

- profesijný životopis 

- overená fotokópia dokladu o vzdelaní 

 

B/  spôsob voľby hlavného kontrolóra  

 

1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr 

do 27.07.2022 (najmenej 40 dní pred dňom konania volieb) na úradnej tabuli Obce Mostová 

a na internetovej stránke www.obecmostova.sk. 

2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 

14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 23.08.2022 - do 15,30 hodiny v zalepenej obálke 

na adresu: Obec Mostová s označením ,,Voľby hlavného kontrolóra - Neotvárať!“ 

3. Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov vykonajú poslanci OZ Mostová, 

trojčlenná komisia (vyhodnotia splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov). 

4. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 5 min. prezentácia.   

5. Voľby sa konajú tajným hlasovaním na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Mostová. 

6.  Pre vykonanie voľby volí OZ z poslancov trojčlennú volebnú komisiu, ktorá riadi priebeh 

volieb, zisťuje výsledky volieb, spočítava hlasy a vypracuje zápisnicu z voľby. 

7.  Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná komisia odovzdá 

poslancom. 

8. Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku sú kandidáti 

uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska), s uvedením poradového čísla, priezviska, 

mena a akademického titulu. Na hlasovacom lístku je pečiatka Obce Mostová. 



9. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkovaním určí kandidáta, za ktorého hlasuje. 

Zakrúžkovať môže najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej 

schránky. 

10. Platný hlasovací lístok je ten, ktorý je: 

a) na predpísanom tlačive, 

b) so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta. 

11. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté, alebo    

dopísané mená sa neprihliada. 

12. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, OZ ešte na tej istej schôdzi 

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 

volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú 

dvaja kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten 

kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb 

sa rozhoduje žrebom. 

13. Volebná komisia vypracuje zápisnicu z voľby, ktorá obsahuje: 

 počet prítomných poslancov, 

 počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, 

 počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

 počet platných hlasovacích lístkov, 

 počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov, 

 výsledok voľby, resp. 2. kola voľby, 

 meno zvoleného kandidáta. 

14. Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce  uzavrieť 

pracovnú zmluvu. 

15. Rozsah výkonu funkcie: 1/5 (20%) 

            16. Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá 6 rokov. Jeho funkčné obdobie sa začne dňom 

01.11.2022.  

 

          Voľba hlavného kontrolóra Obce Mostová sa uskutoční na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva obce Mostová dňa 06.09.2022. Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku 

s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 23.08. 2022 do 15,30 hod. 

na adresu:  Obecný úrad Mostová, 925 07 Mostová č. 120. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

 

 



11. Určenie volebného obvodu pre voľby do obecného zastupiteľstva. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že podľa § 166 ods. 3 zákona  č. 180/2014 Zb. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

Rozhodnutia predsedu NR SR č. 209 zo dňa 08.06.2022 obecné zastupiteľstvo určí volebný 

obvod do 20.07.2022. K tomuto bodu neboli pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 166 ods. 3 zákona              

č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

- u r č u j e  

 

vytvorenie 1 volebného obvodu v obci Mostová pre voľby  do orgánov samosprávy obcí konané 

29.10.2022.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie 2022 -2026. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že podľa § 11 ods. 4  písm.  i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí najneskôr 90 dní 

pred voľbami rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie. 

K tomuto bodu neboli pripomienky. 

 

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

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

 

- u r č u j e  

 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Mostová na celé funkčné obdobie 2022 – 2026  na plný 

úväzok. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 



Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

13. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Starosta obce informoval poslancov, že podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určí počet 

poslancov podľa počtu obyvateľov obce takto: od 1001 do 3000 obyvateľov 7 až 9 poslancov. 

V zmysle Rozhodnutia predsedu NR SR č. 209 zo dňa 08.06.2022 obecné zastupiteľstvo určí 

počet poslancov zastupiteľstva do 20.07.2022. K tomuto bodu neboli pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona                 

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

 

- u r č u j e  

 

na celé volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva 7.   

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

14. Žiadosť o úpravu vzájomných vzťahov a povinností súvisiacich z využívania miestnej 

komunikácie. 

 

Dňa 09.05.2022 bola na Obecný úrad podaná žiadosť o úpravu vzájomných vzťahov 

a povinností súvisiacich z využívania miestnej komunikácie (ev. č. OcÚMOS-745/2022). 

Žiadosť bola zaslaná poslancom elektronicky. K žiadosti boli pripomienky. 

Starosta obce navrhuje pre spoločnosť splátkový kalendár na úhradu nedoplatku.  

 

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 úpravu vzájomných vzťahov a povinností súvisiacich z využívania miestnej 

komunikácie zo dňa 09.05.2022 ev. č. OcÚMOS-745/2022. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 0    proti: 6    zdržal sa: 0 

                                               Mgr. Melinda Burianová 



                                               Levente Cservenka 

                                              Tibor Klabuzai 

                                              Ladislav Kutrucz 

                                              Dionýz Szabó 

                                              Mgr. Tamás Takács 

 

15. Návrh zmluvy o spolupráci – Dobrovoľný hasičský zbor ÖTE Kisherceg (HU). 

 

Dňa 14.06.2022bol na Obecný úrad zaslaný Návrh zmluvy o spolupráci – Dobrovoľný 

hasičský zbor Kisherceg, HU (ev. č. OcÚMOS-879/2022). Návrh zmluvy bol zaslaný 

poslancom elektronicky. K návrhu neboli pripomienky. 

 

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

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

 

- s c h v a ľ u j e 

 

Dohodu o spolupráci  a  

 

- p o v e r u j e 

 

starostu obce podpísať zmluvu s DHZ Kisherceg – Kisherceg Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

16. Interpelácia poslancov. 

 

Mgr. Melinda Burianová – či by nebolo možné na ihrisku opraviť javisko? 

Starosta obce – tento týždeň bol stolár dočasne opraviť javisko na obecné dni. Na budúci rok 

sa musí urobiť väčšia rekonštrukcia, nakoľko u nás budú veľké obecné dni. 

Ladislav Kutrucz – toalety v kultúrnom dome tiež potrebujú rekonštrukciu. 

Starosta obce – podaná žiadosť na projekt rekonštrukcie interiéru kultúrneho domu ešte nie je 

stále vyhodnotená. V poslednom obdržanom liste bolo oznámené predĺženie termínu 

vyhodnotenia žiadostí do augusta 2022.  

Tibor Klabuzai – viem že cesta 507 nepatrí obci, ale obyvatelia sa stále sťažujú na premávku 

na nej. Kamióny s kontajnermi nedododržiavajú rýchlosť. Polícia nemeria rýchlosť. Prázdne 

kontajnery hrkocú. 



Starosta obce – na ceste II/507 v smere z Vozokan, pred novovytvorenou ulicou bude 

vyhotovený spomaľovač (ostrovček) a tým sa zníži rýchlosť vozidiel pri vjazde do obce. Podľa 

aktuálnych informácií už je objednaný jeho projekt. V smere z  Čiernej Vody sa momentálne 

ostrovček nemôže vyhotoviť, nakoľko zrekonštruovaná cesta je ešte v záruke.   

Na zasadnutie sa dostavila Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka. 

Mgr. Melinda Burianová – o odpade v areály Jurki vieme kedy ho odvezú? 

Starosta obce – tam prebieha ešte policajné vyšetrovanie.  

Levente Cservenka – blíži sa obecný deň, mohli by sme sa už venovať podrobnostiam. 

Starosta obce – stručne popísal program obecného dňa, pozvaných hostí, zabezpečenie atrakcií 

pre deti. Na 17 hod. – otvorenie srdečne očakáva všetkých poslancov. Pozvanie prijal predseda 

TTSK, ktorý písomne potvrdil účasť. Ďalej ešte informoval o organizačnom zabezpečení 

obecných dní.  

Levente Cservenka – cigánsku, pečenú klobásu OFK bude predávať za 4,50 €.  

Starosta obce – tak ako po minulé roky, podľa počtu odovzdaných lístkov by sa vyplatilo  za 

stravný lístok 4,50 € pre OFK Mostová. Hodnota nápojového lístka bude 1,50 €. 

 

17. Rôzne. 

 

Starosta obce uviedol, že v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa bolo 

v mesiaci február vyplatené 350,00 € všetkým zamestnancom Obce Mostová, okrem hlavnej 

kontrolórky. Nakoľko odmenu hlavnému kontrolórovi musí schváliť OZ, navrhol v zmysle 

tohto dodatku a výšky pracovného úväzku (0,33) vyplatiť odmenu  115,50 €. 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  

 

- s c h v a ľ u j e 

 

v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa odmenu hlavnej kontrolórke 

Obce Mostová vo výške 115,50 € (350,00 € X 0,33) 

 

T: najbližší výplatný termín 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 

Za: 6    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

 

 



18. Diskusia. 

 

Nikto sa neprihlásil. 

 

19. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na 23. zasadnutí OZ  a zasadnutie ukončil. 

 

 

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

                                 Levente Cservenka  v.r.                                         Dionýz Szabó v.r. 

 

 

                           

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

                             Mgr. Alžbeta Rózsárová   v.r.  

 

 

                                                                                                             JUDr. Tibor Rózsár  v.r. 

                                                                                                 starosta obce 


