
Z á p i s n i c a 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová 

zo dňa 06. septembra 2022 

Prítomní: 

Starosta obce:     JUDr. Tibor Rózsár 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Melinda Buriánová  

                                                                       Tibor Klabuzai 

                                                                       Ladislav Kutrucz  

                                                              Dionýz Szabó                                                   

      Mgr. Tamás Takács   

 

Za OcÚ Mostová:    Iveta Mészárosová 

                                                                       Perla Szolgová 

                                                                       Mgr. Alžbeta Rózsárová         

      Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka 

 

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

                                                                      Levente Cservenka – ospr.  

                                                               

1. Otvorenie zasadnutia. 

 

       JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril 24. 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 24. zasadnutia OZ na schválenie. 

 

     Návrh programu 24. zasadnutia OZ: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov. 

3. Voľba členov návrhovej komisie a členov volebnej komisie. 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce Mostová. 

5. Informácia starostu obce pre OZ. 

6. Kontrola plnenia uznesení. 

7. Návrh úpravy č. 3 rozpočtu obce Mostová na rok 2022. 

8. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mostová 2023-2027. 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku (parc. č. 532/5, k. ú. Mostová,  výmera 30 m2) 

10. Návrh na prijatie daru – Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-045. 



11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce Mostová (právo prechodu, 

prejazdu). 

12. Návrh darovacej zmluvy – 2 ks striedačkových lavíc pre OFK Mostová. 

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 24. zasadnutia OZ obce Mostová. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

24. 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:  

Mgr. Melinda Burianová. Ladislav Kutrucz 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

3. Voľba členov návrhovej komisie a členov volebnej komisie. 

 

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

komisie: Tibor Klabuzai, Mgr. Tamás Takács 

 



Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

Starosta obce –  predložil návrh na zloženie volebnej komisie: 

 

  Predseda: Mgr. Melinda Buriánová 

  Člen:        Tibor Klabuzai, Dionýz Szabó 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

4. Voľba Hlavného kontrolóra obce Mostová.  

 

Starosta obce – uviedol prítomným, že hlavným bodom 24. zasadnutia OZ Mostová je 

voľba hlavného kontrolóra obce Mostová na ďalšie volebné obdobie, t.j. na 6 rokov. Následne 

privítal uchádzačov o pozíciu hlavného kontrolóra obce Mostová: 

1. Ing. Ilonu Varsányi, 

2. Ing. Líviu Sárkányovú. 

 

Poďakoval im za záujem, za podané prihlášky a za osobnú účasť na rokovaní. Na spresnenie 

uviedol, že trojčlenná komisia zložená z poslancov OZ po otvorení obálok posúdila podané 

žiadosti a náležitosti a jednoznačne sa zhodla, že všetky podané žiadosti spĺňajú požiadavky, 

ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli obce Mostová, na internetovej stránke obce, ako aj 

v tlači „TERRA“ (viď „zápisnica z otvárania obálok“).   

Následne sa uchádzači predstavili v rozsahu 5 minút a odpovedali na otázky poslancov.  

Mgr. Melinda Buriánová – sa zaujímala o to, že či by Ing. Ilona Varsányi popri viacerých 

obciach zvládla  aj obec Mostovú. 

Ing. Ilona Varsányi – uviedla, že určite áno, dokáže sa obci maximálne venovať, ani doteraz 

s tým nebol žiadny problém.  

Pred hlasovaním starosta obce prečítal podmienky voľby. 

Po  odovzdaní všetkých hlasovacích lístkov do vopred pripravenej urny, starosta obce požiadal 

členov volebnej  komisie, aby vyhodnotili priebeh a výsledky volieb.  

Volebná komisia skonštatovala nasledovné skutočnosti: 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 5 



Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 5 

Počet platných hlasovacích lístkov: 5 

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:    

                              1. Sárkányová Lívia, Ing.   - počet hlasov: 1 

                  2. Varsányi Ilona, Ing.        - počet hlasov: 4     

                       

Volebná komisia skonštatovala, že kandidát č. 2 získal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Z uvedeného vyplýva, že Ing. Ilona Varsányi bola zvolená za hlavného kontrolóra 

obce Mostová.  Zároveň odovzdali vypracovanú zápisnicu z volieb. 

 

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 

 

konštatovanie volebnej komisie, že kandidátka Ing. Ilona Varsányi získala súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých poslancov a je zvolená za hlavného kontrolóra obce Mostová. 

 

Za: 5    proti: 0     zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács   

 

Starosta obce – poďakoval všetkým za účasť a spoluprácu a zablahoželal Ing. Ilone Varsányi 

k zvoleniu. 

 

5. 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.  

 

6. Kontrola plnenia uznesení.  

 

 Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení z 22 a 23. 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 22. a 23. 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 

Mgr. Melinda Buriánová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

7. Návrh úpravy č. 3 rozpočtu obce Mostová na rok 2022. 

 

 Starosta obce predložil návrh na úpravu rozpočtu Obce Mostová č. 3 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. 3 na rok 2022. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

8. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mostová 2023-

2027. 

 

Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mostová  2023-2027 

bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej tabuli obce Mostová (www.obecmostova.sk) 

od 27.06.2022 a bol zaslaný poslancom elektronicky. 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 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mostová 2023-2027. 

http://www.obecmostova.sk/


Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku (parc. č. 532/5, k. ú. Mostová, výmera 30m2) 

 

Dňa 25.07.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť o odkúpenie pozemku ev. č. 

OcÚMOS-1022/2022. Žiadosť bola prerokovaná na pracovnom zasadnutí OZ dňa 24.08.2022. 

K žiadosti boli pripomienky, nakoľko uvedený pozemok je verejným priestranstvom  a 

predmetným úsekom je naplánovaná cyklotrasa a chodník. Obec nemá schválený zámer 

odpredať tento pozemok. 

 

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 odkúpenie pozemku (parc. č. 532/5, k.ú. Mostová o výmere 30m2) ev. č. OcÚMOS-

1022/2022. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 0     proti: 5    zdržal sa: 0 

                                                           Mgr. Melinda Buriánová 

                                                           Tibor Klabuzai 

                                                           Ladislav Kutrucz 

                                                            Dionýz Szabó 

                                                            Mgr. Tamás Takács 

 

10. Návrh na prijatie daru – Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-045 

 

 Starosta obce predložil poslancom návrh darovacej zmluvy, ktorej predmetom je 

bezodplatný prevod hnuteľnej veci vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva 

vnútra SR a to špeciálne vozidlo značky IVECO a nákladný príves značky KOVOFLEX. 

Darovacia zmluva bola zaslaná poslancom elektronicky. K darovacej zmluve 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  

 

prijatie bezodplatného daru hnuteľnej veci vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe  



Ministerstva vnútra SR a to špeciálne vozidlo značky IVECO a nákladný príves značky 

KOVOFLEX – DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-045 (ev. č. 

OcÚMOS-1000/2022) 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce Mostová (právo prechodu, 

prejazdu). 

 

 Dňa 22.06.2022 bola na obecný úrad doručená žiadosť o zriadenie vecného bremena. 

Žiadosť bola prerokovaná na pracovnom zasadnutí OZ. Nakoľko žiadosť neposkytla 

dostačujúce informácie pre poslancov, starosta obce pozval žiadateľa na riadne zasadnutie OZ, 

kde sa táto žiadosť prerokovala. Žiadatelia uviedli, že žiadosť podali v zmysle pokynov 

stavebného úradu a HaZZ v Galante. Starosta obce žiadateľov ubezpečil, že sa jedná o verejné 

priestranstvo a z toho dôvodu nie je potrebné zriadenie vecného bremena za účelom prístupu 

k nehnuteľnosti.  

 

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 zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce Mostová (právo prechodu, prejazdu) 

ev. č. OcÚMOS-910/2022 

  

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 0    proti: 5    zdržal sa: 0 

                                               Mgr. Melinda Burianová 

                                               Tibor Klabuzai 

                                               Ladislav Kutrucz 

                                               Dionýz Szabó 

                                               Mgr. Tamás Takács 

 

12. Návrh darovacej zmluvy – 2 ks striedačkových lavíc pre OFK Mostová. 

 

Starosta obce predložil návrh darovacej zmluvy. Návrh zmluvy bol prerokovaný aj na 

pracovnom zasadnutí OZ.   Darovanie striedačiek podporuje úspešné ukončenie projektu OZ 

OFK Mostová „Eurá za eurá“ od SFZ. K tomuto bodu 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 

 

Darovaciu zmluvu (2 ks striedačkových lavíc)  a  

 

- p o v e r u j e 

 

starostu obce podpísaním darovacej zmluvy s OFK Mostová, IČO 37 844 725 so sídlom 

Mostová 120. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

13. Interpelácia poslancov. 

 

       Ladislav Kutrucz - opätovne upozornil na  padanie omietky na budove vedľa pošty, žiadal 

riešiť daný stav  aspoň označením tabuľou. Starosta obce uviedol, že vlastníka nehnuteľnosti 

požiadal o zabezpečenie opatrení. 

Dionýz Szabó - oboznámil prítomných, že na základe rozhodnutia miestnej organizácie  

SZÖVETSÉG - ALIANCIA členovia strany, teda miestna organizácia vo voľbách 2022 bude 

podporovať súčasného  starostu. Starosta sa poďakoval za prejavenú dôveru. 

 

14. Rôzne. 

 

Starosta obce – navrhol schváliť hodnotu stravného lístka na Festival chutí obcí Kürt. Na 

pracovnom zasadnutí boli dva návrhy 4,00 € a 5,00 €. Väčšina poslancov bola za 4,00 €.  

Ladislav Kutrucz – už na pracovnom zasadnutí navrhoval s Levente Cservenka  5,00 € za lístok. 

 

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 

 

hodnotu stravného lístka na Festival chutí obcí Kürt vo výške 4,00 €. 

T: 08.10.2022 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 4    proti: 1    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová       Ladislav Kutrucz 



 

Tibor Klabuzai 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

Starosta obce – Po zverejnení pozvánky na OZ bola podaná žiadosť Združenia maďarských 

rodičov na Slovensku pri ZŠ s MŠ s VJM Mostová a to žiadosť o zakúpenie certifikovanej 

dvoj-hojdačky (závesná hojdačka Duoswing mini s detskou hojdačkou certifikovaná podľa EN 

1176 v cene 1 225,- € + montáž)  na dvor MŠ Mostová.  

Starosta obce uviedol, že Zväz maďarských rodičov pri ZŠ s MŠ s VJM Mostová si zaslúži 

pochvalu za zorganizovanie retro zábavy, ktorá mala veľký úspech a zo vstupného a predanej 

tomboly zakúpili nové prvky ihriska pre materskú školu. Navrhol, že z časti príjmu festivalu by 

obec prispela na zakúpenie uvedenej hojdačky. 

 

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 

 

zakúpenie certifikovanej dvoj-hojdačky (závesná hojdačka Duoswing mini s detskou 

hojdačkou certifikovaná podľa EN 1176 v cene 1 225,- € + montáž)  na dvor MŠ Mostová.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5 

Za: 5    proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Burianová 

Tibor Klabuzai 

Ladislav Kutrucz 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

15. Diskusia. 

 

Ladislav Kutrucz - pripomenul, že z príjmu akcie „Varíme pre dobrú vec“ boli zakúpené pivné 

sety, ktoré budú slúžiť pre obec a pre potreby organizácií obce. 

 

16. Záver. 

 

 Starosta obce poďakoval za účasť na 24. zasadnutí OZ  a zasadnutie ukončil. 

 

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

                          Mgr. Melinda Burianová  v.r.                                   Ladislav Kutrucz v.r. 

                           

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

                             Perla Szolgová  v.r.                                                 JUDr. Tibor Rózsár  v.r. 

                                                                                                 starosta obce 


