
JUDr. Tibor Rózsár                                                                                 V Mostovej 05.12.2019 

Starosta obce 

Mostová                                                                                                   

P o z v á n k a 

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  zvolávam 

 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mostová,  
ktoré sa uskutoční 

dňa 12. decembra 2019 (vo štvrtok) o 17,30 hod. 
v kultúrnom dome  v Mostovej s nasledovným programom: 

 

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 o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie Obce Mostová na 

rok 2019 pre ZŠ s MŠ s VJM Mostová. 

7. Návrh úpravy rozpočtu obce Mostová č. 4 na rok 2019 ku dňu 31.12.2019. 

8. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Mostová na rok 2020 (ZO Csemadok, OFK Mostová, OZ 

HISZŐ a DHZ Mostová) 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mostová k návrhu viacročného rozpočtu obce Mostová 

na roky 2020 – 2022. 

10. Návrh rozpočtu obce Mostová na roky 2020, 2021 a 2022. 

11. Návrh VZN obce Mostová č. /2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných 

priestranstvách na území obce Mostová počas volebnej kampane. 

12. Návrh VZN obce Mostová č.   /2019 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce. 

13. Návrh VZN obce Mostová č.  /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 

14. Návrh VZN obce Mostová č.   /2019 o miestnych daniach. 

15. Návrh VZN obce Mostová č.   /2019 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Mostová. 

16. Návrh – Sadzobník poplatkov obce Mostová.  

17. Návrh VZN obce Mostová č.   /2019 – Trhový poriadok  

18. Žiadosť o súhlas na začatie prác na zmenách a doplnkoch  Územného plánu obce Mostová   

(k. ú. Šoriakoš). 

19. Žiadosť o súhlas na odplatné spoluužívanie účelovej komunikácie vo vlastníctve Obce 

Mostová.  

20. Správa o výsledkoch kontroly – kontrolovaný subjekt DHZ Mostová. 

21. Transformačný plán pre DSS Košúty – informácia.  

22. Návrh zámeru obce Mostová – prenájom priestorov zubnej ambulancie. 

23. Návrh na vymenovanie členov inventarizačnej komisie.  

24. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020. 

25. Žiadosť o odpustenie nájmu od 01.01.2020.  

26. Správa nezávislého audítora pre OZ z auditu účtovnej závierky a z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky. 



27. Návrh vecných darov pre jubilantov (pri príležitosti 50. a 60. výročia uzavretia sobáša) a pre 

občanov obce Mostová umiestnených v DSS a DD. 

28. Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec                 

č. 02077/2019-PKZO-K40019/19.00. 

29. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 31.12.2013 (A. Kissová). 

30. Návrh odmeny hlavnej kontrolórke obce Mostová. 

31. Výstavba nájomných bytov – informácia. 

32. Návrh Zmluvy o vecnom bremene. 

33. List starostov obce Kolíňany a Jelenec – osobný list k vyhlásenej zbierke. 

34. Interpelácia poslancov. 

35. Rôzne. 

36. Diskusia. 

37. Záver. 

 

                                                                                                                JUDr. Tibor Rózsár v.r. 

                                                                                                                      starosta obce 


