
Z á p i s n i c a 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová 

zo dňa 08. júna 2021 

Prítomní: 

Starosta obce:     JUDr. Tibor Rózsár 

Poslanci obecného zastupiteľstva:  Mgr. Melinda Buriánová 

                                                                       Levente Cservenka  

                                                                       Tibor Klabuzai 

      JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

                                                              Dionýz Szabó                                                   

      Mgr. Tamás Takács     

 

Za OcÚ Mostová:    Iveta Mészárosová 

                                                                       Katarína Serczelová 

                                                                       Mgr. Alžbeta Rózsárová                                                             

      Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka 

Hostia:      podľa prezenčnej listiny  

Neprítomný/í:                                                Ladislav Kutrucz – ospr.  

                                                                                                                                      

1. Otvorenie zasadnutia. 

 

       JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril 17. 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 17. zasadnutia OZ na schválenie. 

 

     Návrh programu 17. 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. Majetkové priznanie starostu obce. 

7. Návrh – Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov   a obuvi. 

8. Informácia pre verejnosť – „Čierna Voda – Skládka odpadov, VI. etapa“. 

9. Oznámenie o začatí konania – Žiadosť na skladovanie odpadov pre zariadenie v obci 

Mostová. 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Mostová za rok 2020. 



11. Záverečný účet obce za rok 2020. 

12. Návrh úpravy rozpočtu obce Mostová č. 1 na rok 2021.  

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2021. 

14. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru – Mostová 120. 

15. Návrh na podanie žiadosti o NFP – rozšírenie MŠ. 

16. Návrh – Dodatok č. 8 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre 

dôchodcov. 

17. Žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve obce Mostová. 

18. Žiadosť o zámenu a kúpu pozemkov vo vlastníctve obce Mostová. 

19. Žiadosť – prešetrenie vlastníckych vzťahov k pozemkom.  

20. Návrh na zmenu názvu ZŠ s MŠ s VJM Mostová.  

21. Návrh – Dodatok č. 1 k Dohode o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi obcami 

Mostová, Ohrady, Strekov, Erdőkürt, Hejőkürt a Tiszakürt. 

22. Interpelácia poslancov. 

23. Rôzne. 

24. 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 17. zasadnutia OZ obce Mostová. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

17. 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: Levente Cservenka, Tibor Klabuzai 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  



Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

3. Voľba členov návrhovej komisie. 

 

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

komisie: Mgr. Melinda Burianová, Dionýz Szabó 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

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 zo 16. 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 zo 16. 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 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  



Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 

 Starosta obce – nakoľko je prítomná p. Mgr. Gabriela Horváthová, ktorej žiadosť sa 

má prerokovávať ako 19. bod programu, požiadal poslancov o schválenie presunu tohto bodu 

na prerokovanie za bod 5.  K tomuto neboli pripomienky.  

 

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  

 

úpravu programu 17. zasadnutia OZ obce Mostová a to presunutie bodu 19. za bod 5. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

17. zasadnutie OZ pokračovalo v zmysle schváleného upraveného programu: 

 

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. Žiadosť – prešetrenie vlastníckych vzťahov k pozemkom. 

7. Majetkové priznanie starostu obce. 

8. Návrh – Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov   a obuvi. 

9. Informácia pre verejnosť – „Čierna Voda – Skládka odpadov, VI. etapa“. 

10. Oznámenie o začatí konania – Žiadosť na skladovanie odpadov pre zariadenie v obci 

Mostová. 

11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Mostová za rok 2020. 

12. Záverečný účet obce za rok 2020. 

13. Návrh úpravy rozpočtu obce Mostová č. 1 na rok 2021.  

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2021. 

15. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru – Mostová 120. 

16. Návrh na podanie žiadosti o NFP – rozšírenie MŠ. 

17. Návrh – Dodatok č. 8 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre 

dôchodcov. 

18. Žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve obce Mostová. 



19. Žiadosť o zámenu a kúpu pozemkov vo vlastníctve obce Mostová. 

20. Návrh na zmenu názvu ZŠ s MŠ s VJM Mostová.  

21. Návrh – Dodatok č. 1 k Dohode o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi obcami 

Mostová, Ohrady, Strekov, Erdőkürt, Hejőkürt a Tiszakürt. 

22. Interpelácia poslancov. 

23. Rôzne. 

24. Záver. 

 

6. Žiadosť – prešetrenie vlastníckych vzťahov k pozemkom. 

 

 Dňa 24.05.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť na spoluprácu pri prešetrovaní 

vlastníckych vzťahov k pozemkom v obci Mostová. Nakoľko na zasadnutí bola prítomná 

žiadateľka, starosta obce ju požiadal o stručné prezentovanie žiadosti.  

 Mgr. Gabriela Horváthová – poďakovala za slovo a uviedla, o ktorú časť obce sa 

jedná. Parcely, ktoré sa mňa týkajú sa nachádzajú v tzv. „Bermudskom trojuholníku“ časť 

obce Borjúk mezeje (Lúky). Zozbierala som listinné dôkazy, ktoré teraz konzultujem 

s katastrom. Upozornila som ich na to, že po ukončení ROEP–u došlo k duplicitnému zápisu 

vlastníckych vzťahov. Vlastnícky vzťah k pozemkom reg. E chcem previesť na list 

vlastníctva už tak, aby neexistovalo duplicitné vlastníctvo k pozemku.  Ja som už vyžiadala 

identifikáciu parciel, kde bolo zistené pochybenie a došlo k okamžitej náprave. Naše 

pozemky sú rovnobežné s obecnou cestou a nie je nám známe, že koľko metrov sme v ceste. 

Preto navrhujem, aby aj obec požiadala o identifikáciu pozemkov, čiže identifikovať cestu. 

Čo bolo vyvlastnené a delimitácou sa malo dostať do vlastníctva obce, čo sa nestalo. Je to 

dlhý proces, ktorý som v skratke opísala. Poprípade môžem prísť aj na ďalšie zasadnutie, 

alebo na samostatné stretnutie, kde predložím všetky doteraz získané materiály. Obec potom 

zistí, že kto pochybil alebo ktoré inštitúcie má osloviť pre to, aby to bolo v poriadku.  

Ďakujem poslancom  za vypočutie. 

 Starosta obce – navrhol po predložení písomnej žiadosti žiadateľky  vyhotoviť 

identifikáciu pozemku (obecnej cesty susediacej s pozemkom žiadateľa). 

  

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  

 

žiadosť o vysporiadanie vlastníckych vzťahov (ev. č. OcÚMOS-658/2021 zo dňa 24.05.2021) 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 



7. Majetkové priznanie starostu obce. 

 

V zmysle Čl. 7 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcie verejných funkcionárov v platnom znení dňa 09.03.2021 podal starosta obce 

majetkové priznanie (ev. č. OcÚMOS- 319/2021), ktoré je zverejnené na webovom sídle 

obce. Požiadal komisiu na ochranu verejného záujmu o prekontrolovanie uvedeného 

materiálu. 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona  SNR         

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

 

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

 

podanie majetkového priznania starostu obce JUDr. Tibora Rózsára (ev. č. OcÚMOS - 

319/2021 zo dňa 09.03.2021). 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 

8. Návrh – Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov   

a obuvi. 

 

 Dňa 21.04.2021 bol na obecný úrad doručený návrh Dodatku č. 1 k Zmluve 

o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi (ďalej len „Zmluva“) od spoločnosti 

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU OZ. Predmetom dodatku  je paušálny 

príspevok obce (20,- €/mesiac + DPH) občianskemu združeniu za výkon zberových služieb. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti nezmenené. K návrhu neboli pripomienky. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona  SNR         

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

 

- s c h v a ľ u j e    

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi a 

 

- p o v e r u j e 

 

starostu obce podpísaním Dodatku č. 1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, 

odevov a obuvi so spoločnosťou EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske 

združenie so sídlom Gen. M. R. Štefánika 45, 060 01 Kežmarok, IČO: 50 383 23,  

T: ihneď  



Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 

9. Informácia pre verejnosť – „Čierna Voda – Skládka odpadov, VI. etapa“. 

 

 Starosta obce oboznámil prítomných, že vlastnou činnosťou sa podarilo zistiť, že vo 

veci skládky odpadu v k. ú. Čierna Voda je začaté nové konanie – Čierna Voda skládka 

odpadov VI. etapa a to formou verejnej vyhlášky zo dňa 11.05.2021. Nakoľko písomné 

stanovisko k zámeru bolo možné zaslať do 21 dní od zverejnenia zámeru a termín zasadnutia 

OZ bol po tomto termíne, starosta obce zaslal materiál poslancom elektronicky, aby „per 

rollam“ hlasovali k materiálu a na základe hlasovania bolo zaslané stanovisko obce Mostová 

(stanovisko verejnosti) na Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o ŽP dňa 24.05.2021. 

Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie k predloženému materiálu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona  SNR         

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 

 

zverejnenie zámeru  „Čierna Voda – Skládka odpadov, VI. etapa“, informáciu pre verejnosť a 

 

- n e s c h v a ľ u j e    

 

navrhovanú činnosť „Čierna Voda – Skládka odpadov, VI. etapa“, miesto realizácie: TTSK, 

okres Galanta, k. ú. Čierna Voda, parc. č. 853/21, pre navrhovateľa: Odpadová s.r.o., Riečna 

4, 831 02 Bratislava, IČO: 36 714 844. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 0     proti: 6    zdržal sa: 0 

                                                           Mgr. Melinda Buriánová  

                                                           Levente Cservenka 

                                                           Tibor Klabuzai 

                                                           JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

                                                           Dionýz Szabó 

                                                           Mgr. Tamás Takács  

 

 

 



10. Oznámenie o začatí konania – Žiadosť na skladovanie odpadov pre zariadenie 

v obci Mostová. 

 

  Dňa 07.05.2021 bolo z Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie na obecný úrad doručené Oznámenie o začatí konania  a nariadení ústneho 

pojednávania vo veci udelenia súhlasu na skladovanie odpadov pre zariadenie Mostová pre 

spoločnosť GBS group, s.r.o., Partizánska 17, 984 01 Lučenec, IČO 50 223 241. 

Prevádzkovateľ žiada udeliť súhlas pre prevádzku na pozemku parc. č. 2290/1, k.ú. Mostová, 

kde sa má uskutočňovať skladovanie odpadov. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 

20.05.2021 na OÚ Galanta. Nakoľko ústne  pojednávanie sa konalo pred 17. zasadnutím OZ, 

starosta požiadal poslancov o „per rollam“ hlasovanie k tomuto konaniu a výsledok 

hlasovania prezentoval na ústnom pojednávaní. Záznam z ústneho pojednávania bol doručený 

na obecný úrad 28.05.2021 a bol zaslaný poslancom elektronicky.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona  SNR         

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 

 

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania ev. č. OcÚMOS-605/2021 zo 

dňa 07.05.2021 doručené z Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

a  

- n e s c h v a ľ u j e    

 

zriadenie prevádzky na skladovanie odpadov na pozemku parc. č. 2290/1, k. ú. Mostová pre 

žiadateľa GBS group, s.r.o., Partizánska 17, 984 01 Lučenec, IČO 50 223 241. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 0     proti: 6    zdržal sa: 0 

                                                           Mgr. Melinda Buriánová  

                                                           Levente Cservenka 

                                                           Tibor Klabuzai 

                                                           JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

                                                           Dionýz Szabó 

                                                           Mgr. Tamás Takács  

 

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

2020. 

 

 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 25.05.2021 

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

2020 (ev. č. OcÚMOS–661/2021), v ktorom doporučuje OZ Záverečný účet schváliť 

výrokom: Obecné zastupiteľstvo v Mostovej schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 



a schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad. Stanovisko hlavného kontrolóra bolo 

zverejnené na úradnej tabuli obce a zaslané poslancom aj elektronicky.  

Starosta obce – dodal len toľko, že vlani mal veľké obavy skrz corona krízu, ale je 

zároveň hrdý na to, že nevyužil možnosť prijatia úveru na prekrytie výpadku na podielových 

daniach. Viacero okolitých obcí to využilo a v roku 2023 môžu začať splácať.  

K stanovisku 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  

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mostová za rok 2020. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

12. Záverečný účet obce za rok 2020. 

 

Účtovníčka obecného úradu predložila návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 (ev.      

č. OcÚMOS–650/2021), ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce 

Mostová od 21.05.2021 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 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

B/ Prevod prebytku hospodárenia v sume 1 490,48 € do rezervného fondu.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 



13. Návrh úpravy rozpočtu obce Mostová č. 1 na rok 2021.  

 

Starosta obce predložil návrh úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2021. Návrh úpravy vyplynul 

z príjmov a výdavkov na kapitolu testovanie – COVID19. Ďalej navrhol vyčleniť 24 000,- € z 

rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Po obdržaní cenových ponúk by 

sa postupne začali  opravy ciest a to s najhoršími úsekmi. Koľko by povolil rozpočet, podľa 

toho by sa  urobili jeden, dva, prípadne tri úseky. Návrh úpravy bol doručený poslancom aj 

elektronicky.  

Tibor Klabuzai – koľko by sa použilo z rezervy? 

Starosta obce – v rezervnom fonde je 25 000,- € a použili by sme, plánujeme 24 000,- €. 

Tibor Klabuzai – nie je daný limit, koľko musí zostať v rezervnom fonde? 

Ing. Ilona Varsányi – nie je v zákone, že koľko musí zostať v rezervnom fonde. 

Starosta obce – z 25 000,- € zostane 1000,-€ a pribudne k tomu teraz do rezervy 1 490,48 

€,  spolu zostane približne 2 500,- € 

JUDr. Andrea Klabuzai – ktorou ulicou by sme začali? 

Starosta obce – veľmi zlá je ulica Átomská. Keď už návšteva sa spýta v obci, kde býva 

starosta a povedia mu, že tu doľava potom doprava, a že ide k nemu veľmi zlá cesta, je to 

zdvihnutý varovný prst. Ďalej zlá je cesta pred OZS, Jazerná ul., Salibská ul., Záhradnícka ul.  

Budeme musieť urobiť betónovú cestu aj k novej ulici smerom na Saliby.  Uvidíme podľa 

obstarávania, ale niekde musíme začať. Na rekonštrukciu ciest by som nechcel zobrať úver. 

Mgr. Tamás Takács – mám jednu otázku, tie dva chodníky, pri kostole a na Čiernu Vodu? 

Starosta obce – PPA, kde sa podal projekt a žiadosť o NFP  na chodník smerom na Čiernu 

Vodu po roku a pol požiadala o doplnenie a vysvetlenie. Keďže v projekte bolo, že chodník 

chceme dokončiť do konca roka 2020 a projekt stál na PPA, samozrejme po roku a pol to už 

nie je aktuálne. Ďalej žiadali vysvetlenie k pozemkom reg. E a reg. C. Verejné obstarávanie 

podľa všetkého bolo v poriadku.    

 

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/ úpravu rozpočtu Obce Mostová č. 1  na rok 2021 k 30.04.2021 a 

B/ použitie rezervného fondu vo výške  24000,- € na rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

 

 

 



14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2021. 

 

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

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 24.05.2021 

predložila OZ Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroka 2021 (ev. č. OcÚMOS-

652/2021),  ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Mostová od 

24.05.2021. 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 2021. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

Ing. Ilona Varsányi – poďakovala poslancom schválenie plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2021. 

 

15. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru – Mostová 120. 

 

 Po uvoľnení nebytového priestoru v stavbe so súp. č. 120, požiadala dňa 26.04.2021 

Silvia Szakálová o možnosť presunutia jej prevádzky so stavby súp. č. 6 do uvoľneného 

nebytového priestoru v stavbe so súp. č. 120 (ev. č. OcÚMOS-550/2021). Aby sa presun 

mohol uskutočniť čo najskôr, poslanci „per rollam“ hlasovaním súhlasili s presunutím 

prevádzky. K návrhu Dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 1170/2015 neboli pripomienky.  

 

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

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

 

-   s c h v a ľ u j e    

 

žiadosť o prenájom nebytového priestoru v stavbe so súp. č. 120 a  

 

- p o v e r u j e 

 



starostu obce podpísaním Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1170/2015 zo dňa 06.10.2015 

so Silviou Szakálovou, bytom Mostová 590. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 

Starosta obce – jedno upresnenie, výška nájomného za miestnosť je skoro 80, 00 €. 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. – 79,50 €. 

Starosta obce – tak 79,50 €. Hovorím to len preto, lebo podľa niektorých správ 240, 00 

€ platil predošlý nájomca, v Galante  platí 300,00 €. Preto to hovorím, že ak by sa k vám 

dostali takéto informácie. Viacerí sa opýtali, že čo tu stojí toľko na tejto miestnosti a hľadel 

som, že koľko? Aj ona platila 80,00 € a niečo. 

Iveta Mészárosová (účtovníčka) – upresnila, že 89,00 €.  

 Starosta obce – len preto, ak by ste sa s takýmto stretli. 

 

16. Návrh na podanie žiadosti o NFP – rozšírenie MŠ  

 

BGA vypísalo výzvu na vyhotovenie detského ihriska v materskej škole bez použitia 

vlastných zdrojov. Nakoľko termín podania žiadosti predchádzal termínu zasadnutia OZ, 

starosta obce požiadal OZ o „per rollam“ hlasovanie. K podaniu žiadosti neboli pripomienky. 

Starosta obce – zvlášť poďakoval Ing. Krisztine Varga za bezplatné a kvalitné 

vyhotovenie projektu. 

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

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

 

-   s c h v a ľ u j e    

 

podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na BGA Zrt. Budapest, názov projektu: 

Vyhotovenie detského ihriska v materskej škole. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 



17. Návrh – Dodatok č. 8 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre 

dôchodcov. 

 

Dňom 21.05.2021 bol zverejnený návrh – Dodatok č. 8 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní 

príspevku na stravovanie dôchodcov na úradnej tabuli,  na webovom sídle obce Mostová 

a zaslaný poslancom aj elektronicky. Ku dňu konania 17. zasadnutia OZ neboli predložené 

žiadne pripomienky k návrhu.  

Starosta obce - informoval OZ o oznámení spoločnosti ILTOVE s.r.o. o zvýšení ceny 

0,30 € za denné menu, čím vznikla potreba zmeny VZN  a preto predložil  návrh dodatku č. 8 

na schválenie. K návrhu neboli 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  

 

- s c h v a ľ u j e  

 

Dodatok č. 8 k VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov a 

 

- p o v e r u j e  

 

starostu obce podpísaním Dodatku č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti závodného 

stravovania zo dňa 01.08.2012. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 

18. Žiadosť o kúpu pozemku vo vlastníctve obce Mostová. 

 

 Dňa 10.05.2021 doručil žiadateľ Dávid Hruška a manž. Žiadosť o kúpu obecného 

pozemku (sp. č. OcÚMOS614/2021),  novovytvorenej parcely č. 531/29 o výmere 23 m2 a 

parcely č. 531/30 o výmere 6 m2 v zmysle predloženého geometrického plánu č. 125/2021 zo 

dňa 13.04.2021, overený Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom pod č. 475/2021 

zo dňa 21.04.2021.   

  Ing. Ilona Varsányi – aj keď ide o osobitný zreteľ alebo vysporiadanie vlastníctva, je 

potrebné najprv schváliť zámer predaja pozemku. 

 Starosta obce – Navrhujem teda hlasovať o zámere a túto žiadosť odročíme. 

 JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. – neodročíme žiadosť, na základe žiadosti schválime 

zámer. 

Starosta obce – v poriadku. Požiadal na základe žiadosti hlasovať o zámere predaja pozemku. 

 



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

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 

§9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

  

- s c h v a ľ u j e 

 

zámer - predaj pozemku vo vlastníctve Obce Mostová, parcely reg. „C“, parc. čísla 531/29 

o výmere 23 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvorie a parc. čísla 531/30 o výmere 6 

m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvorie, vedené na LV 1591, podľa GP č. 125/2021 

zo dňa 13.04.2021 overený Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom pod               

č. 475/2021 dňa 21.04.2021.  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 

19. Žiadosť o zámenu a kúpu pozemkov vo vlastníctve obce Mostová. 

 

 Na základe schváleného zámeru obce Mostová č. 4/2020 zo dňa 21.09.2020 podali dňa 

09.04.2021 Peter Marafko a manž. Bianka Marafková žiadosť o zámenu pozemkov parc.       

č. 409/14 o výmere  141 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvorie, k.ú. Mostová vo 

vlastníctve Peter Marafko v podiele 1/1 za pozemok o výmere 141 m2 vo vlastníctve Obce 

Mostová (časť par. č. 400/3) a kúpu pozemku vo vlastníctve obce Mostová 474 m2 za  

8 130,00 € (časť par. č. 400/3) v zmysle predloženého GP č. 02-03/2021 zo dňa 03.03.2021, 

overený Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom dňa 30.03.2021 pod č. 364/2021. 

Predložený materiál bol zaslaný poslancom elektronicky. Hodnota pozemku (474 m2) podľa 

znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 21.05.2021 vyhotovený znalcom Ing. Františkom 

Hontvárim, znalcom v obore stavebníctvo je 7 830,48 €.       

K žiadosti 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 a v súlade s ustanovením 

§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

A/ 

- s c h v a ľ u j e 

 

žiadosť o zámenu  pozemku reg. C, parc č. 409/14 o výmere 141 m2, druh pozemku – 

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Mostová, vedené na LV 2173 vo vlastníctve Petra Marafka  

v podiele 1/1 za časť pozemku reg. C, parc. č. 400/3 o výmere 141 m2, druh pozemku – 

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Mostová vo vlastníctve  Obce Mostová v podiele 1/1 do 



vlastníctva žiadateľa Petra Marafka a manž. Bianky Marafkovej v podiele 1/1 do BSM (ev.   

č. OcÚMOS - 482/2021 zo dňa 09.04.2021) podľa ustanovenia  §9a ods. 8 písm. e) zákona       

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  (pozemok parc. č. 409/14  sa nachádza vedľa 

dvora obecného úradu a zámenou dôjde k úprave hraníc pozemku a rozšíreniu nádvoria 

obecného úradu) 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 (3/5 väčšina poslancov je 5 

a viac) 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 

B/ 

- s c h v a ľ u j e  

 

žiadosť o kúpu časti pozemku reg. C, parc. č. 400/3 o výmere 474 m2, druh pozemku – 

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Mostová vo vlastníctve  Obce Mostová v podiele 1/1 do 

vlastníctva žiadateľa Petra Marafka a manž. Bianky Marafkovej v podiele 1/1 do BSM za 

kúpnu cenu 8 130,00 € (slovom: osemtisícjednostotridsať eur) pričom hodnota pozemku 

podľa znaleckého posudku č. 15/2021 zo dňa 21.05.2021 vyhotovený Ing. Františkom 

Hontvárim – znalcom v odbore stavebníctvo je 7 830,48 €  

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 (3/5 väčšina poslancov je 5 

a viac) 

Za: 5     proti:1     zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová                   JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács 

 

a 

- p o v e r u j e 

 

starostu obce podpísaním zámennej a  kúpnej zmluvy na prevod vlastníckych vzťahov k 

novovytvoreným parcelám reg. „C“, pozemok parc. č. 400/3 o výmere 615 m2, druh pozemku 

– zastavané plochy a nádvorie, k. ú. Mostová do vlastníctva Perta Marafka a Bianky 

Marafkovej v podiele 1/1 do BSM a pozemok parc. č. 409/14 o výmere 141 m2, druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvorie, k. ú. Mostová do vlastníctva Obce Mostová podľa 

GP č. 02-03/2021 zo dňa 03.03.2021 overený Okresným úradom Galanta, Katastrálnym 

odborom pod. č. 364/2021 dňa 30.03.2021  

 



Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6 (3/5 väčšina poslancov je 5 

a viac) 

Za: 5     proti: 1    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová                   JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Levente Cservenka 

Tibor Klabuzai 

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. – nabudúce predáme aj toto parkovisko pred kultúrnym 

domom? Dajte vedieť! 

Starosta obce – pozemok za zdravotným strediskom nie je parkovisko, od kedy si to 

pamätám je to zelená plocha, sú tam stromy, mali by sme to pravidelne kosiť a kosia to tam 

bývajúci. 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. – keď nebude kde parkovať? 

Starosta obce – bude kde parkovať, dnes sme umiestnili dopravné značky 

k parkovisku. 

Tibor Klabuzai – v obci je  12 tabúľ, že sa môže jazdiť 30-kou, a tie tabule stoja len 

toľko. 

Starosta obce – toto prosím reklamovať na kompetentných miestach.  

Tibor Klabuzai - s tabuľou sa netreba chvastať. 

Starosta obce -  podľa tohto aj pri nájomných bytoch zoberme všetky zelené plochy 

a urobme parkoviská. Keď sa byty stavali, podľa predpisov na jeden byt pripadalo 1,5 

parkovacieho miesta. Teraz  v jednom byte  skoro každý člen domácnosti vlastní auto. Keď 

sme chceli vybudovať parkovisko za nájomným bytom, najprv boli nájomníci proti. Teraz sú 

radi, že majú kde zaparkovať. Keď sa uvoľní miesto a niekto iný tam zaparkuje, už sa pýtajú, 

že akým právom parkuje na jeho mieste. Parkovacie miesta nie sú vo vlastníctve nájomníkov. 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. – mimochodom, môžeme sa spýtať aj my, že aj tu akým 

právom. Brána tam bola x rokov. Užívali tú plochu x rokov. 

Starosta obce – ja o tej bráne viem, ale mňa do tej brány nič nie je, ja som to 

nepovoľoval. Nie je zatvorená, prístup je voľný.  

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. – Ja nemám s deťmi žiadny problém, ale veci takto 

nefungujú, že obsadíme nejaký priestor, potom podáme žiadosť a sprostí poslanci to predajú. 

Lebo tými budeme v obci. 

Tibor Klabuzai – v obci sa už aj to hovorilo, a pýtali sa ma, či už o tom viem, že ten 

pozemok je už predaný. Veď ešte to nebolo na zasadnutí. Pýtal som sa ich, že odkiaľ to vedia. 

Potom som začal rozmýšľať, ľudia čo mi to hovorili, nebudem hovoriť ich mená, podľa toho 

s kým sa kamarátia, povedal som im, že najbližšie si môžu prísť oni sem sadnúť.  

Starosta obce – perfektne. Viete čo všetko sa v obci narozpráva. Toto vždy bolo a aj bude. 

V tomto budeme pokračovať v interpelácii poslancov. 

 

 

 

 

 



20. Návrh na zmenu názvu ZŠ s MŠ s VJM Mostová.  

 

 Dňa 31.05.2021 bol na obecný úrad doručený poslanecký návrh poslanca Tibora 

Klabuzaia - Návrh na zmenu názvu Základnej školy s materskou školou s vyučovacím 

jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda v Mostovej (ev. č. OcÚMOS-677/2021).  

 Starosta obce – áno, takto si predstavujem jedno podanie, takto vypracované a 

predložené. Myslím si, že tomuto bude predchádzať jeden proces. Vyhľadáme a 

skontaktujeme sa s potomkami p. Imre Erdélyiho, nakoľko už v minulosti bola táto myšlienka 

riešená a toho času nám bolo povedané, aby sme ich požiadali o udelenie súhlasu. 

 Tibor Klabuzai – súhlas od pozostalých už je. Oni sami žiadali, aby sme to vybavili.  

 Starosta obce – nebude to problém, ale v každom prípade budeme potrebovať písomný 

súhlas od všetkých nám známych pozostalých.  

 Tibor Klabuzai – zaslal som všetkým (poslancom) 20 stranový materiál, tam je to 

všetko opísané, tebe (starosta obce) som to neposlal. 

 Starosta obce – požiadal členov komisie pre kultúrnu  a komisie pre školstvo a tu 

prítomného  riaditeľa  ZŠ s MŠ p. Ladislava Pappa o spoluprácu pri tomto procese. Ak to celé 

dotiahneme do konca, musíme nájsť vhodnú príležitosť na tento akt. 

 Tibor Klabuzai – bude to dlhý proces, trvať to bude určite jeden rok. Na konci 

budúceho školského roka by to mohlo byť. 

 Starosta obce – práve preto to chcem začať už teraz.  

 Mgr. Ladislav Papp (riaditeľ školy) -  požiadal o slovo. Po jeho prejave nasledovala 

krátka diskusia, týkajúca sa vzniku, začiatku a priebehu školského vyučovania v maďarskom 

jazyku v obci.  

 Starosta obce – navrhuje poslancom brať tento návrh na vedomie a schváliť začatie 

procesu. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona  SNR         

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 

 

predložený poslanecký návrh na zapožičanie  čestného názvu – mena  a priezviska významnej 

osobnosti – najuznávanejšieho učiteľa v dejinách našej školy Imreho Erdélyiho, Základnej 

škole s materskou školou Imreho Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským – Erdélyi 

Imre Alapiskola és Óvoda, ako dôstojného uznania dva a pol storočia trvajúcej existencie 

a fungovania našej školy a  

 

- p o v e r u j e 

 

starostu obce začatím procesu zmeny názvu Základnej školy s materskou školou 

s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Mostová 210. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka                                                          



Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

  

21. Návrh – Dodatok č. 1 k Dohode o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi obcami 

Mostová, Ohrady, Strekov, Erdőkürt, Hejőkürt a Tiszakürt. 

 

 Starosta obce uviedol, že Dohoda o partnerstve a vzájomnej spolupráci, ktorú 

uzatvorili obce Mostová, Ohrady, Strekov, Erdőkürt (HU), Hejőkürt (HU) a Tiszakőrt (HU) 

ako aj spoločná dohoda o Putovný pohár starostov obcí Kürt skončili svoju šesť ročnú 

platnosť. Nakoľko v spolupráci chceme naďalej pokračovať, je potrebné predĺžiť ich  

platnosť. Po dohode so starostami ďalších obci  sa vypracuje dodatok k dohodám, kde sa 

predĺži ich platnosť. Od roku 2022 sa určí poradie obcí, kde sa budú konať spoločné 

stretnutia. Zároveň sa rozšíria oblasti spolupráce a to o možnosť získania financií na obnovu 

chodu obcí po COVID – 19 a o získanie financií na obnovu zdravotných stredísk. V prípade 

schválenia dodatku, k jeho podpisu sa má pristúpiť v mesiaci júl 2021 v Strekove.  

 

 Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona  SNR         

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

 

- s c h v a ľ u j e  

 

Dodatok č. 1 k Dohode o partnerstve a vzájomnej spolupráci a Dodatok č. 1 k  spoločnej 

dohode o Putovný pohár starostov obcí Kürt, ktoré uzatvorili obce Mostová (SK), Ohrady 

(SK), Strekov (SK), Erdőkürt (HU), Hejőkürt (HU) a Tiszakürt (HU) dňa 03.07.2015 a  

 

- p o v e r u j e 

 

starostu obce podpísaním týchto dodatkov. 

 

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 6. 

Za: 6     proti: 0    zdržal sa: 0 

Mgr. Melinda Buriánová  

Levente Cservenka                                                          

Tibor Klabuzai 

JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.  

Dionýz Szabó 

Mgr. Tamás Takács  

 

22. Interpelácia poslancov. 

 

 Levente Cservenka  - chcel by som sa vrátiť k prípadu múky (199 kg), čo bolo rozdané 

v obci.  Keď som mal určiť zoznam ľudí z môjho obvodu, bolo to ťažké. Mal som povedať 

prečo niekomu áno, prečo niekomu nie.  Počul som na túto akciu rôzne názory. Podľa mňa 



sme to radšej mali dať do školy na kuchyňu, alebo tam, kde pečú chleba, alebo na súťaž v 

pečení langošov. 

 Starosta obce – K tejto akcii  by som uviedol nasledovné skutočnosti: Múku celkom 

199 kg sme mali dostať ako dar pre  obec ešte pred Vianocami. Podľa mojich informácií 

múka pochádza z Maďarska a obci to darovala spoločnosť Zeltop s.r.o.  Žiaľ, dostali sme to 

až teraz a nakoľko som pôvodne sľúbil, že rozdáme to obyvateľom v obci, ako dar som už 

nechcel odmietnuť.  Taktiež som uvažoval o odovzdaní daru do jedálne ZŠ s MŠ, no bez 

dokladov o pôvode to nebolo možné.  Pri odovzdávaní určeným obyvateľom sme osobne 

vysvetlili pôvod a okolnosti odovzdávania tohto daru. V žiadnom prípade sme nechceli 

nikoho uraziť, alebo ukrátiť. Mali sme dobrý úmysel. Žiaľ, pandémia zmenila myslenie ľudí 

a vzniklo z toho to, čo vzniklo. Po vysvetlení som mal pocit, že z 10-tich 9 ľudí to pochopilo. 

 Levente Cservenka – ďalej by som chcel povedať k športu – futbalu. Musím povedať, 

že napriek nesúhlasu (zo 16 mužstiev bolo 10 proti), 5 liga pokračuje. Bez prípravy 

považujem to za vyhodené peniaze (3 – 4 tis. Eur). Podľa mojich informácií je to preto, lebo 

niektoré mužstvá majú silnú ambíciu postúpiť do vyššej ligy. Podmienky organizovania 

zápasov sú veľmi zložité, napriek tomu sa snažíme ich dodržať. 

 Tibor Klabuzai – podľa mňa je to aj preto, lebo presvedčili vedúcich funkcionárov 

a rozhodcovia chceli zarábať. 

 Levente Cservenka – chcem sa ešte opýtať, či uvažujeme o Obecnom dni? 

 Starosta obce – na rokovaní u riaditeľky RÚVZ Galanta som zisťoval platné 

podmienky k organizovaniu hromadných podujatí. Žiaľ podmienky sú určené, pravdepodobne 

budú v platnosti aj v ďalších mesiacoch a preto organizovanie takýchto podujatí je otázne. Čo 

však je najproblematickejšie, tak to je zabezpečenie a dodržiavanie platných opatrení. 

V prípade zmeny situácie k lepšiemu, nie je to vylúčené no v súčasnosti sa organizovanie 

nepredpokladá. 

Napriek všetkému chcem pochváliť vedenie školy za organizovanie Dňa detí. Nepamätám si 

na takúto úroveň, popri tom, že všetky predpisy (COVID-19) boli dodržané. 

 Levente Cservenka – vrátim sa k športu. Bola možnosť získať NFP z TTSK na účely 

rekonštrukcie  budovy, šatne na futbalovom ihrisku. Starosta spracoval žiadosť a čakali sme. 

Nedávno mi volal, že dostal list od poslancov TTSK s obsahom, že žiadosť o NFP bola 

schválená. Čakali sme požadovanú sumu  3600,- €. Žiaľ neskôr sme sa dozvedeli sumu 750,- 

€. Nechápem princíp celého. Aj tu je silné zastúpenie OZ poslancami z maďarskej strany, ale 

nevypisujeme listy, za čo sme hlasovali.  

 JUDr. Andrea Klabuzai – ja teraz neviem o akej podpore hovoríte, odkiaľ došla 

podpora a list? 

 Starosta obce -  bola možnosť podať žiadosť o NFP zo zdrojov TTSK. Mohli podať 

obce a právnické osoby. Ja som spracoval žiadosť – projekt, kde sme žiadali o NFP do 4 000,- 

€. Je pravda, že som dostal list o úspešnosti projektu, no bez uvedenia získanej sumy. Až 

neskôr som zistil výšku získaného NFP – 750,- €. Vážime si každý cent, čakám na doručenie 

návrhu zmluvy. 

 Levente Cservenka – ďakujem, neprosíme si. 

 Starosta obce – všeobecne k projektom uviedol:  

- rok 2020 podaná žiadosť na ENVIROFOND, doposiaľ bez výsledku, predmetom 

žiadosti je zabezpečenie domácich kompostérov na kuchynský odpad, 



- projekt Bábolna – Mostová (INTERREG) je na kontrole v Budapesti, po skončení 

kontroly a pri fungovaní PPA čakáme úhradu financií, 

- spoločne s obcou Tiszakürt máme úspešný projekt na zabezpečenie Festivalu chutí 

obcí Kürt. Podľa pandemickej situácie bude realizácia projektu v r. 2021. 

 Mgr. Melinda Burianová – v akom stave je žiadosť ŠFRB na nájomné byty? 

 Starosta obce – mám dobrú správu. V pondelok som bol osobne v Bratislave podpísať 

zmluvu na dotáciu vo výške viac ako 600 tis. €. Získali sme požadovanú výšku úveru a aj 

dotácie. Je to cca 1,8 mil. €. Ďakujem všetkým. Teraz však nasleduje obdobie administratívy 

a uzatváranie 26 nájomných zmlúv s budúcimi nájomcami. Bude to náročné obdobie 

z dôvodu kontrolovania všetkých podmienok ŠFRB.  

Ďalším projektom sú Zelené obce. Pomaly rok nie je rozhodnuté. Každé tri mesiace som 

dostával tú istú odpoveď. Teraz je zmena: Realizácia projektu je naplánovaná na jar 2022. 

Dúfajme, že to tak aj bude. Ostatné už realizované projekty sú všetky vyúčtované.  

Ešte by som chcel uviesť, že sa začal proces pozemkových úprav v Šoriakoši (ďalej len 

„PÚ“). Materiál je vyvesený a zverejnený na úradnej tabuli obce a aj na webovom sídle obce, 

obsahuje pozvánku na 24.06.2021, návrh Stanov a zoznam vlastníkov pozemkov k. ú. 

Šoriakoš. Do PÚ nie sú zahrnuté zastavané pozemky. Chcel by som zdôrazniť, že celý proces 

PÚ zabezpečuje a zastrešuje Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor. My 

participujeme a sme nápomocní v procese. Hovorím to preto, lebo som dostal informáciu zo 

susednej obce, že všetko sa robí potichu a „hmlisto“. Nie je vytvorená ešte žiadna komisia, tá  

bude vytvorená a schválená na 1. zasadnutí (24.06.2021). Taktiež vtedy dôjde aj k schváleniu 

zverejneného návrhu Stanov. Na požiadanie Okresného úradu som zaslal návrh členov 

komisie. Asi 11 – 12 mien, napríklad za spoločnosť ZELTOP s.r.o, Agrofruct (Ing. Mášik), 

starosta susednej obce Čierny Brod, je tam vlastníkom pozemkov. V návrhu je aj poslanec 

Ladislav Kutrucz a Dionýz Szabó ako zástupca. Tieto mená sú len návrhom, schválenie 

členov komisie bude na 1. zasadnutí. Možno niekoho schvália, možno niekoho nie a v prípade 

záujmu a schválenia môže tam byt aj niekto iný. Tibor (Tibor Klabuzai), ak chceš a schvália, 

môžeš tam byť napríklad aj Ty. Ja osobne v tejto lokalite nevlastním ani 1 cm2. Takže 

v súvislosti s PÚ nie sú žiadne „zahmlievania“! 

Všeobecne k situácii v spoločnosti, ale aj v obci musím uviesť, že tá je veľmi zlá.  

- Napríklad, občan podá sťažnosť na RÚVZ v súvislosti so stavom vozovky a premávky 

na ceste č. II/507, tak RÚVZ tú postúpi na TTSK bez toho, aby riešila neukončenú petíciu, 

s tým súvisiacu. 

- Vrátim sa k otázke parkovísk. Pri nájomných bytoch, kde nie sú parkovacie miesta 

vyznačené, dôjde k ich vyznačeniu. Na základe žiadosti nájomcu (Silvia Szakálová) 

a v súlade so zákonom bude vyznačené parkovacie miesto pre telesne postihnutú osobu. Nikto 

z nájomníkov si nemôže nárokovať na konkrétne parkovacie miesto. Nie je predsa možné, aby 

bol obmedzený vjazd k nájomným bytom. Žiaľ už nie je možné na úkor verejnej zelene 

rozširovať parkovacie miesta. 

- Pán Zoltán Szakál zaslal ďalší list v súvislosti s kioskom v Čiernom Brode.  

- Na Slovenský pozemkový fond bol zaslaný anonym, podľa ktorého stavebný úrad 

v Mostovej prekvalifikoval ornú pôdu na stavebný pozemok. Je priložená aj fotografia 

pozemku, ale aj auta, z ktorého bola fotografia vyhotovená. „Prekvalifikovať“ pôdu môže iba 

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, preto tento list bol na základe miestnej a vecnej 

príslušnosti zaslaný na OÚ Galanta. 



Neverili by ste, čoho sú ľudia v súčasnosti schopní. Sú tu ďalšie podania a sú ďalšie overené 

ústne informácie o rôznych skutočnostiach.   Treba si všetko vypočuť, treba z toho vybrať 

pravdivú informáciu a podľa potreby sa s tým zaoberať.  

- Ohľadom mobilného očkovania je aktuálna informácia, že v priebehu 24. týždňa by sa 

malo uskutočniť aj v našej obci.  

 Levente Cservenka – aká je situácia ohľadom nového zubára? 

 Starosta obce – ďakujem za otázku, zistím, preverím a podám správu. 

Ako som hovoril, máme veľmi náročné obdobie za sebou ale aj pred sebou. Ďakujem vám za 

„per rollam“ hlasovania (ktoré sa dnes aj riadne prerokovali). Z toho množstva ste mohli 

zistiť, že najčastejším dôvodom bola časová tieseň, či sa to týkalo skládky odpadu, alebo 

projektov. 

 Tibor Klabuzai – JURKI mal v  minulosti plány, spomínal, že by chcel v areály 

vytvoriť múzeum vozidiel. 

 Starosta obce – určite by to bol lepší nápad, ako odpad. Cisterny sú už tam.  

 JUDr. Andrea Klabuzai, PhD. – toto je hospodárnejšie.   

 Tibor Klabuzai – sťažoval sa, že sme ho podali na súd. 

 Starosta obce – my sme ho na súd nepodali. 

 Tibor Klabuzai – nie jeho, ale tamtých. 

 Starosta obce – ani tamtých sme nepodali na súd. Na súd sme podali žiadosť 

o preskúmanie rozhodnutia OÚ Galanta v súvislosti so zmenami územného plánu obce Čierna 

Voda č. 4 v súlade s poučením uvedeného rozhodnutia. Je zaujímavým faktom, že 

v spomenutom rozhodnutí nie je uvedené množstvo odpadu, kým v aktuálnej „VI. etape“ si už 

spomenuli na množstvo 250 tis. m3. Teraz už vieme, prečo je toto množstvo dôležité.  

 Tibor Klabuzai – v VI. etape je 215 tis. m3. 

 Starosta obce – ďakujem, áno  pardon, 215 tis. m3. Je až neuveriteľné čo sa dnes deje.  

 Tibor Klabuzai – je to lobby. 

 Starosta obce – aj my sme lobby, za vlastnú obec.  

 Tibor Klabuzai – oni sú silnejší. 

 Starosta obce – nie sú silnejší. My musíme mať v hlave viac ako oni.  

 Levente Cservenka – vrátim sa k tomu čo p. Klabuzai povedal pri téme Petra Marafka, 

že asi myslel na mňa a, že sa to asi dohodlo medzi priateľmi. Bral som to na seba. Ja som 

o tomto vôbec nevedel a neviem na čo mám prisahať. Som poslancom nejaké desaťročie, 

nikdy som nedovolil, aby niekto u mňa lobboval a ja by som mu niečo za to urobil. Keď som 

s priateľom Vojtechom Marafkom,  o takýchto veciach sa nebavíme.  

 Tibor Klabuzai – Ty vidíš do mňa, že na koho som myslel?  Potom vieš čítať 

myšlienky. 

 Levente Cservenka – nie Melinda je zadobre s Vojtechom, ale ja. Nikdy som 

nedopustil, aby u mňa niekto lobboval. 

 Starosta obce – ešte by som  chcel niečo doplniť. 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – aj ja mám jednu otázku. 

 Starosta obce – prepáč, dokončím. Podľa niektorých správ som spoluvlastníkom 

stavebných pozemkov so starostom obce Čierny Brod, ktoré spoločne predávame. 

 Tibor Klabuzai – a za koľko predávate, za 60 € čo je na internete? 

 Starosta obce – a je to tu.  Neviem za koľko predáva. Ja som nikdy nemal a ani nemám 

stavebné pozemky na predaj. A keď možno v budúcnosti budem mať, určite to nebudem 



predávať a tobôž nie so starostom z Čierneho Brodu. Ja taktiež nelobbujem. Keby som 

lobboval, tak asi by to vyzeralo inak. Za uplynulých sedem rokov nie som bohatší ani o 1 cm2, 

ani o veľké auto a ani o drahý zahraničný zájazd. Ja túto prácu mám rád. Pre mňa odmenou je 

výsledok dokončenej práce, napr. keď do „TUTTI“ položím stoličku, vidím odvedenú prácu. 

Keď odíde ktorýkoľvek majster, vidím výsledok práce podľa dohody a za dobrú cenu. 

Nelobboval som a ani nikdy nebudem, kto čo si myslí je jeho vecou. Vždy som bol rovný a aj 

budem. Kto si myslí, že je to moje (stavebné pozemky) je na omyle. Dlho som uvažoval nad 

týmito rečami. Dospel som však k záveru, že už je toho dosť. Doposiaľ som sa nad takýmito 

rečami pousmial. Nakoľko je toho čím ďalej, tým viac, určil som pre seba pomyslenú hranicu, 

červenú čiaru. Nikomu sa nevyhrážam, ale v prípade prekročenia určitej hranice využijem  

všetky možnosti, aby sa veci vrátil na správnu mieru. Nie som handrou pre nikoho! Nech sa 

páči. 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – troška iné, TUTTI alebo kultúrne stredisko, pozemky, 

rokuješ ešte so Szendrődim? 

 Starosta obce – s kým? 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – no so Szendrődim?  

 Ing. Ilona Varsányi – s akým Szendrődim? Szendrei.  

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – no koho je koniec  pozemku? Veď tam je schválený 

zámer. 

 Starosta obce – aký zámer? Veď pozemok, kde je žumpa bol dávno vymenený s 

Editou Szendrei za pozemok okolo domu za požiarnou zbrojnicou, bývalý „Terka bolt“. 

Szendrei mal dom a nemal okolo pozemok. 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – takže pozemky boli vymenené 1 ku 1. Následne 

povedala poslancovi Tiborovi Klabuzaiovi: „Vidíš ako sme boli zavádzaní“. (cit.: „Meg 

voltunk vezetve.“). 

 Tibor Klabuzai – ja nepoviem nič. 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – lebo si povedal (starosta obce ), že Szendrei dostane 

vzadu pozemky. 

 Starosta obce – veď Szendreiová mala tu vzadu pozemok. Andrea, Ty nečítaš 

zápisnice. Prečo by som ťa zavádzal, čo by som z toho ja mal?  

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – veď ste povedali, že vzadu bude mať pozemok. 

 Starosta obce – o čom Ty rozprávaš? Pamätám si presne, že pod elektrickým vedením 

sme nemohli vymerať požadovanú rozlohu. 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – tak potom kde jej bol ponúknutý pozemok? 

 Starosta obce – my sme jej nenúkali, ona žiadala tam okolo domu, aby pozemok mohli 

oplotiť. Pamätám si, že pri výmere pozemku bolo určené, že  po elektrické vedenie a po 

elektromer. Prosím nehnevaj sa,  nemiešaj a dávaj pozor. 

 Mgr. Ladislav Papp (riaditeľ ZŠ s MŠ) – požiadal o slovo. Požiadal OZ o rozšírenie 

vjazdu na parkovisko pred školou na ul. Mlynskej. Opísal nebezpečné každodenné situácie pri 

vjazde a výjazde na  a z parkoviska.  Požiadal aj o opravu časti chodníka pred parkoviskom.  

Starosta obce – o tejto téme som už hovoril s p. riaditeľom. Budeme sa snažiť 

zabezpečiť opravy do začiatku nového školského roka.  

 Mgr. Ladislav Papp (riaditeľ ZŠ s MŠ) – pri bode programu č. 15 je rozšírenie MŠ. Ide 

o ten projekt, alebo sa to týka detského ihriska? 



 Starosta obce – nie je to projekt rozšírenia MŠ z IROP, na jeho vypísanie ešte čakáme. 

Ide o vybudovanie detského ihriska v MŠ.  

Poznámka: Pracovníčka OcÚ odišla do budovy OcÚ preveriť okolnosti ohľadom zámeny 

pozemkov s p. Editou Szendrei.  Po návrate ústne oznámila starostovi, že sa jedná o 6. a 7. 

zasadnutie OZ, kde za zámer a aj za zámennú zmluvu hlasovali všetci prítomní poslanci, 

vrátane Tibora Klabuzaiho a JUDr. Andrei Klabuzai PhD. Overovateľom zápisnice pri 

schvaľovaní zámeru obce (6. zasadnutie OZ/2019) bol Tibor Klabuzai a pri schvaľovaní 

zámennej zmluvy (7. zasadnutie OZ/2019) bola JUDr. Andrea Klabuzai PhD. 

 Starosta obce –  Andrea, budeš sa čudovať, kto bol overovateľom zápisnice. Určite si 

pamätáš na to, keď sa hovorilo o kúpe „TUTTI“, čo sa neuskutočnilo predtým tridsať rokov, 

ale teraz áno, tak ako parkovisko pri OZS, neviem prečo, ale teraz je stolček prestri sa. Keď 

sme kúpili „TUTTI“, vtedy som zistil, že pozemok končí zadnou stenou stavby. Pozemok 

medzi budovou a zadným barierovým oplotením vlastní Edita Szendreiová. Následne osobne  

prišla Edita Szendreiová na obecný úrad s návrhom na zámenu pozemkov. Na základe toho 

geodet určil hranice okolo stavby pána Szendreia. Už predtým dvakrát požiadali OZ 

o odpredaj časti pozemku, ktoré sme neschválili.   

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – tak čo si sľúbil pani Szendreiovej vzadu? 

 Starosta obce – ja som jej nič nesľuboval a ani som nemohol. 

 Tibor Klabuzai – Vypočujeme si zvukový záznam, lebo zápisnica je nič. Tam bude 

všetko, ako to bolo. 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – keď sme schvaľovali zámer, tak v tom bolo toto, že? 

Neodhlasovala by som to. 

 Starosta obce -  ako by som jej mohol sľúbiť za barierovým oplotením pozemok, čo 

nie je naše. 

 Tibor Klabuzai a JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – nie tam, ale za zdravotným 

strediskom. 

 Starosta obce – kde za zdravotným strediskom?  Szendreiovej? Prečo by som núkal 

tam? 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – nerozumieš? Ja nechápem ako to celé môžeme predať, 

ak tam bolo sľúbené Szendreiovej na zámenu. 

 Tibor Klabuzai – nechajme to. Poďme ďalej.  

 Starosta obce – ešte raz hovorím, že teraz zamieňame 141 m2 a kupujúci chce kúpiť k 

tomu 473 m2. Prvá časť je zámena a druhá časť je predaj pozemku. Čo by som tam vedel 

sľúbiť Szendreiovej? 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – ešte predtým. 

 Mgr. Alžbeta Rózsárová (pacovníčka OcÚ) – požiadala o slovo a následne uviedla: 

Andrea, pozri si zápisnicu zo 7. zasadnutia OZ z októbra 2019. Ty si bola overovateľka. 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – to bolo pri zámene, ale ja hovorím o zámere. 

 Mgr. Alžbeta Rózsárová (pacovníčka OcÚ) – veď zámer je totožný so zámenou. 

 Starosta obce – v zámere je to isté ako v zámene. Nemôže to byť iné.  

 Tibor Klabuzai – treba sa na to pozrieť. Čo sa rozčuľuješ?  

 Starosta obce – Dobre sa cítite? Tibor, toto nie je stranícka schôdza. Je to zasadnutie 

zastupiteľstva. To, že Ty by si to takto robil, je mi ľúto. Ja to robím inak.  

 Tibor Klabuzai – Ja sa cítim dobre. Čo sa rozčuľuješ? Čo som ja povedal? Treba si 

vypočuť zvukový záznam. 



 Starosta obce – to, že Andrea bola overovateľkou a nepamätá si, čo podpisovala.  

Nech sa páči prečítať zápisnicu. 

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – čo sa toho týka, tak materiály a zápisnice čítame len 

my dvaja.  

 Starosta obce – môžeš byť kľudná, som presvedčený, že všetci čítajú zápisnicu. 

 Tibor Klabuzai – treba si vypočuť zvukový záznam. 

            Starosta obce – alebo si môžeme ju prečítať. 

 Tibor Klabuzai – tam sa môžu napísať aj vtipy.  

 JUDr. Andrea Klabuzai PhD. – ty vedieš diskusiu zvlášť s ľuďmi, o tom my nevieme.  

 Starosta obce – to, že ste ma videli pri zbrojnici s pánom poslancom Kutruczom, ktorý 

ma  tam práve požiadal o to, aby sme nezabudli poliať vysadené stromčeky. Takisto sa bavím 

s p. Szolgaiovou, s p. Lakatosom.  

 

23. Rôzne. 

 

- - - - 

 

 

24. Záver. 

 

Starosta obce poďakoval za účasť na 17. zasadnutí OZ a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

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

                      Tibor Klabuzai   v.r.                                         Levente Cservenka v.r. 

 

             

Zapisovateľka: ...................................................                           JUDr. Tibor Rózsár v.r. 

           Iveta Mészárosová   v.r.                                       starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


