Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mostová
zo dňa 25. februára 2020
Prítomní:
Starosta obce:

JUDr. Tibor Rózsár

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

Hlavná kontrolórka:

Ing. Ilona Varsányi

Za OcÚ Mostová:

Perla Szolgová
Mgr. Alžbeta Rózsárová
Iveta Mészárosová

Hostia:
Neprítomný/í:

podľa prezenčnej listiny
Tibor Klabuzai
JUDr. Andrea Klabuzai, PhD.

1. Otvorenie zasadnutia.
JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce (ďalej len „starosta“) otvoril 10. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Mostová (ďalej len „OZ“), privítal poslancov OZ a všetkých prítomných a
konštatoval, že z celkového počtu poslancov 7 sú prítomní 5 poslanci, t.j. OZ je
uznášaniaschopné. Starosta obce upozornil všetkých prítomných na zasadnutí OZ, že zo
zasadnutia OZ sa vyhotovuje zvukový záznam. Starosta obce predložil zverejnený program 10.
zasadnutia OZ na schválenie.
Návrh programu 10. zasadnutia OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia OZ.
Určenie zapisovateľa a overovateľov.
Voľba členov návrhovej komisie.
Informácia starostu obce pre OZ.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.
Správa o výsledku kontroly (Csemadok ZO Mostová).
Žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného (CYRMA s.r.o.)

Žiadosť o zachovanie podmienok nájmu (Slovenská pošta a.s.)
Oznámenie o zmene ceny stravného lístka pre dôchodcov (ILTOVE s.r.o.)
Žiadosť o dotáciu na dopravné.
Žiadosť o kúpu obecného pozemku (T. Szabados)
Návrh na darovanie majetku Obci Mostová (ZELTOP s.r.o.)
Majetkové priznanie starostu obce.
Žiadosť o prejednanie návrhu OZ v Dobrom na zlepšenie dopravnej situácie na trase
ciest II. tr.
Návrh na odpredaj pozemku (E. Zahradníčková).
Plánovaná výsadba stromov (IKEA Industry Slovakia o.z.)
Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.
Obecný deň 2020.
Interpelácia poslancov.
Rôzne.
Diskusia.
Záver.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 12 ods. 5 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

č.

schvaľuje

program 10. zasadnutia OZ obce Mostová.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Starosta obce navrhol do programu zaradiť pred bod rôzne ďalší bod a to: Návrh na
prijatie daru motorového vozidla na prepravu osôb. Starosta obce ďalej navrhol na základe
žiadosti MUDr. Puhu, ktorého žiadosť sa bude prerokovávať na zasadnutí, aby dostal slovo,
nakoľko prišiel tiež zo zasadnutia a je pracovne vyťažený.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 12 ods. 5 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

č.

schvaľuje

doplnenie programu 10. zasadnutia OZ obce Mostová o bod: Návrh na prijatie daru motorového
vozidla na prepravu osôb

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

10. zasadnutie OZ pokračovalo v zmysle schváleného doplneného 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
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

3. Voľba členov návrhovej komisie.
Starosta obce – v súlade so schváleným programom predložil návrh na zloženie návrhovej
komisie: Levente Cservenka, Dionýz Szabó
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Starosta obce na žiadosť MUDr. J. Puhu požiadal poslancov OZ o hlasovanie za
udelenie slova v zmysle Rokovacieho poriadku. Žiadosť MUDr. J. Puhu sa bude prerokovávať
ako 8. bod programu 10. zasadnutia OZ. Nakoľko žiadateľ požiadal o slovo a je pracovne
zaneprázdnený, chce sa na začiatku zasadnutia vyjadriť k žiadosti a následne opustí zasadnutie.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 12 ods. 5 zákona
č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-

schvaľuje

udelenie slova MUDr. J. Puhovi k žiadosti, ktorá sa bude prerokovávať ako 8. bod 10.
zasadnutia OZ.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

MUDr. Juraj Puha – obdržal návrh Dodatku k nájomnej zmluve (v zmysle platného VZN
o nakladaní s majetkom obce). Maximálne súhlasí, že je potrebné zvyšovať nájom. Veď do
stavby sa investuje – napr. bola vykonaná výmena otvorov, maľovanie vnútorných priestorov
a pod. Nájom sa mu dodatkom zvýšil na trojnásobok. On je špeciálny prípad. Ordinuje len 2
krát do týždňa a to 4 hodiny, na rozdiel od lekárne a detskej a všeobecnej lekárky, ktoré sú tam
5 dní v týždni. Toho času kúpil ultrazvuk, na ktorý spláca leasing. Poďakoval za slovo a opustil
zasadnutie OZ.
4. Informácia starostu obce pre OZ.
Starosta obce – oboznámil prítomných, že písomnú informáciu starostu obce pre OZ zaslal
poslancom elektronicky, v ktorej informoval poslancov o dôležitých rokovaniach a pracovných
stretnutiach, na ktorých sa zúčastnil od posledného zasadnutia OZ.
5. Kontrola plnenia uznesení.
Hlavná kontrolórka obce vykonala kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ. Bolo
konštatované, že uznesenia č. 142/OZ/2019 ostáva v sledovaní a ostatné uznesenia sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

č.

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení z 9. zasadnutia OZ Mostová s tým, že uznesenia č. 142/OZ/2019
ostáva v sledovaní a ostatné uznesenia sú splnené.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019.

Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka obce v súlade s §18f ods. e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce za rok 2019 (ev. č. OcÚMOS-253/20220). V jednotlivých bodoch
uviedla na čo bola kontrola zameraná. Správa bola poslancom zaslaná aj elektronicky ako
materiál k zasadnutiu. Hlavná kontrolórka požiadala poslancov o otázky k predloženej správe.
Nakoľko žiadne otázky neboli, obecné zastupiteľstvo bralo predloženú správu na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením §18f ods.1 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

berie na

vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 (ev. č. OcÚMOS253/2020).
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

7. Správa o výsledku kontroly (Csemadok ZO Mostová).
Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka obce, dňa 17.02.2020 predložila Správu
o výsledkoch kontroly – kontrolovaný subjekt: Csemadok ZO Mostová (ev. č. OcÚMOS –
254/2020). Cieľom kontroly bolo zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce za rok 2019.
Správa bola zaslaná poslancom aj elektronicky.
Ing. Ilona Varsányi – hlavná kontrolórka obce v závere správy konštatovala, že neboli
zistené nedostatky. K správe neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly – Csemadok ZO Mostová (ev.
OcÚMOS – 254/2020).
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka

zdržal sa: 0

č.

Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács
8. Žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného (CYRMA s.r.o.)
Dňa 04.02.2020 doručil MUDr. Juraj Puha na obecný úrad Žiadosť o prehodnotenie
výšky nájomného za nájom gynekologickej ambulancie v budove OZS vo vlastníctve Obce
Mostová. Ako dôvod úpravy výšky nájmu uvádza, že len 2 krát týždenne ordinuje 4 hodiny.
Žiadosť bola zaslaná poslancom aj elektronicky. K žiadosti sa osobne vyjadril aj žiadateľ, ktorý
už nie je prítomný na zasadnutí. K žiadosti boli pripomienky.
Mgr. Melinda Burianová – dobré by bolo zachovať ordináciu gynekológa.
Mgr. Tamás Takács – má pravdu, že ordinuje iba 2 krát do týždňa.
Levente Cservenka – detská lekárka má v nájme oveľa väčšie priestory a preto aj platí viac.
Starosta obce - všetci nájomcovia v OZS už podpísali dodatky k nájomným zmluvám
a rešpektujú. Žiaľ zubára nemáme. K tomu sa však neskôr dostaneme.
Levente Cservenka – mám návrh. Koľko platil doteraz mesačne?
Iveta Mészárosová (účtovníčka) – 92 € mesačne.
Levente Cservenka – teraz by mal platiť 250,- €. Keďže neordinuje celý týždeň, navrhujem
komporomis 200,- €.
Starosta obce – nakoľko pán MUDr. J. Puha nepredložil návrh na výšku nájomného
doporučujem odročiť tento bod na ďalšie zasadnutie a vyžiadať si od MUDr. J. Puhu návrh,
o ktorom by sa rokovalo na ďalšom zasadnutí. Starosta požiadal hlasovať o tomto návrhu.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje

odročenie 8. bodu 10. zasadnutia OZ na ďalšie zasadnutie
-

poveruje

starostu obce vyžiadaním písomného návrhu na výšku nájmu od prenajímateľa ambulancie
CYRMA s.r.o.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács
9. Žiadosť o zachovanie podmienok nájmu (Slovenská pošta a.s.)

zdržal sa: 0

Dňa 11.02.2020 bola na obecný úrad doručená Žiadosť o zachovanie vzájomne
akceptovateľných podmienok nájmu pre Poštu Mostová (sp. č. OcÚMOS-211/2020) ako prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona138/1991 Zb. o majetku obcí
a to s ohľadom na skutočnosť, že Slovenská pošta, a. s. je výlučným poskytovateľom
verejnoprospešnej služby obyvateľom. Žiadosť bola zaslaná poslancom aj elektronicky.
K žiadosti boli pripomienky.
Starosta obce – Slovenská pošta navrhuje 15,72 €/m2/rok za prevádzkové priestory
a 13,76 €/m2/rok za ostatné priestory. Je potrebné zvážiť tento návrh, nakoľko pošta môže
využiť svoje dominantné postavenie a môže odísť z obce, čo nechceme.
Ladislav Kutrucz – navrhuje 15,00 €/m2/ rok za prevádzkové a ostatné priestory s tým, že každý
rok sa bude výška nájomného valorizovať.
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 § 9a ods. 9 písm.
c) zákona138/1991 Zb. o majetku obcí
-

schvaľuje

upraviť výšku nájmu pre Slovenskú poštu, a.s. na 15,00 €/m2/ rok za prevádzkové a ostatné
priestory s tým, že nájom sa bude každoročne valorizovať
-

poveruje

starostu obce podpísaním Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve so spoločnosťou Slovenská pošta,
a.s., IČO 36 631 124 so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács
10.

zdržal sa: 0

Oznámenie o zmene ceny stravného lístka pre dôchodcov (ILTOVE s.r.o.)

Starosta obce – predložil návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti
závodného stravovania (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 01.08.2012 od spoločnosti ILTOVE s.r.o.
Predmetom dodatku je zmena bodu 2. Zmluvy, ktorá sa mení a znie: Cena jedál je 3,90 € s DPH.
Nakoľko obec prispieva dôchodcom na obedy, bude treba pristúpiť aj k prejednaniu dodatku k
VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov. Dôchodcovia budú
platiť za 1 obed o 0,20 € viac do doby, kým sa neschváli dodatok k VZN č. 3/2013.
K predloženému návrhu dodatku 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
-

schvaľuje

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti závodného stravovania zo dňa
01.08.2012 s účinnosťou od 01.02.2020 a
-

poveruje

starostu obce podpísaním Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti závodného
stravovania zo dňa 01.08.2012 so spoločnosťou ILTOVE s.r.o., IČO: 46 739 131, so sídlom
925 07 Mostová č. 308.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács
11.

zdržal sa: 0

Žiadosť o dotáciu na dopravné.

Starosta obce – Dňa 27.01.2020 boli doručené na Obecný úrad v Mostovej žiadosti (ev.
č. OcÚMOS-112/2020 a OcÚMOS-113/2020) o schválenie finančného príspevku na dopravné
pre žiakov ZŠ s MŠ s VJM v Mostovej a to pre Dominika Szaba a Bianku Szabóovu, trvale
bytom Mostová č. 490 (k. ú. Šoriakoš). Nakoľko žiadateľ (zákonný zástupca Roland Szabó)
býva s rodinou v k. ú. Šoriakoš, odkiaľ nie je zabezpečená autobusová doprava a ani iná
hromadná doprava pre žiakov ZŠ s MŠ s VJM Mostová, je potrebné vyššie uvedených žiakov
denne dopravovať do a zo školy osobným autom. Keďže takto rodine vznikajú náklady na
dopravu pri zabezpečovaní povinnej školskej dochádzky, žiadajú Obec Mostovú o finančný
príspevok na zníženie ich nákladov. K tomuto neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
A/

č.

schvaľuje

1/ finančný príspevok 10,- € mesačne (slovom: desať eur) na rok 2020 (okrem mesiacov júl
a august 2020), pre Bianku Szabóovú, žiačku 4. triedy ZŠ s MŠ s VJM Mostová – na dopravu
do školy v Mostovej z katastrálneho územia Šoriakoš a
2/ finančný príspevok 10,- € mesačne (slovom: desať eur) na rok 2020 (okrem mesiacov júl
a august 2020), pre Dominika Szaba, žiaka 7. triedy ZŠ s MŠ s VJM Mostová – na dopravu
do školy v Mostovej z katastrálneho územia Šoriakoš a

B/ p o v e r u j e
starostu obce zabezpečením prevodu finančných prostriedkov mesačne na účet žiadateľa.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Žiadosť o kúpu obecného pozemku (T. Szabados)

12.

Dňa 10.01.2020 doručil žiadateľ Tomáš Szabados Žiadosť o kúpu obecného pozemku
(sp. č. OcÚMOS-44/2020), novovytvorenej parcely č. 531/26 o výmere 4 m2 v zmysle
predloženého geometrického plánu č. 411/2019 zo dňa 02.12.2019, overený Okresným úradom
Galanta, katastrálnym odborom pod č. 1739/2019 zo dňa 10.12.2019. 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. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
-

schvaľuje

žiadosť o súhlas s prevodom majetku Obce Mostová do vlastníctva žiadateľa Tomáš Szabados
a Viktória Szabadosová (ev. č. OcÚMOS - 44/2020 zo dňa 10.01.2020) podľa ustanovenia §9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to za 10,- €/m2 a
-

poveruje

starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy na prevod vlastníckych vzťahov k novovytvorenej
parcele reg. „C“, parc. čísla 531/26 o výmere 4 m2, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvorie podľa GP č. 411/2020 zo dňa 02.12.2019 overený Okresným úradom Galanta,
Katastrálnym odborom pod. č. 1739/2019 dňa 10.12.2019 za kúpnu cenu 40,00 € (4 m2 x 10,€/1m2)
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Návrh na darovanie majetku Obci Mostová (ZELTOP s.r.o.)

13.

Dňa 07.02.2020 na Obecný úrad doručila spoločnosť ZELTOP spol. s r. o., IČO:
36 220 248 so sídlom 925 07 Mostová č. 391 návrh Zmluvy o budúcej darovacej zmluve
uzatvorenú podľa ust. § 50a Občianskeho zákonníka. Darca je výlučným vlastníkom predmetu
daru – projektová dokumentácia stavby a realizovaná stavba: NOVÝ STAVEBNÝ OBVOB
IBV – 12 stavebných pozemkov Mostová, lokalita 7-01/2016, SO 02-B Verejné osvetlenie a
rozhlas, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch v k. ú. Mostová, obec Mostová, pozemky reg. C,
parc. č. 2369/40 a 2402/4. Darca je výlučným vlastníkom predmetu daru – projektová
dokumentácia stavby a realizovaná stavba: NOVÝ STAVEBNÝ OBVOB IBV – 12 stavebných
pozemkov Mostová, lokalita 7-01/2016, SO 04 Vodovod (bez prípojok) a SO 05 Kanalizácia
(bez prípojok), ktoré sa nachádzajú na pozemkoch reg. C, parc. č. 2369/40, 2371/5 a 2402/4.
Darca, ako vlastník pozemkov parcela CKN č. 2369/40, ostatná plocha vo výmere 1194 m2, k.
ú. Mostová a parcela CKN č. 2371/5, ostatná plocha vo výmere 94 m2, k. ú. Mostová predá
Obci Mostová tieto pozemky za 1 € (slovom: jedno euro). K návrhu neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

č.

schvaľuje

prijatie daru bezodplatne:
- projektová dokumentácia stavby a realizovaná stavba: NOVÝ STAVEBNÝ OBVOB IBV –
12 stavebných pozemkov Mostová, lokalita 7-01/2016, SO 02-B Verejné osvetlenie a rozhlas,
ktoré sa nachádza na pozemkoch v k. ú. Mostová, obec Mostová, pozemky reg. C, parc.
č.
2369/40 a 2402/4 a
- projektová dokumentácia stavby a realizovaná stavba: NOVÝ STAVEBNÝ OBVOB IBV –
12 stavebných pozemkov Mostová, lokalita 7-01/2016, SO 04 Vodovod (bez prípojok) a SO
05 Kanalizácia (bez prípojok), ktoré sa nachádzajú na pozemkoch reg. C, parc. č. 2369/40,
2371/5 a 2402/4
-

poveruje

starostu obce podpísaním Zmluvy o budúcej darovacej zmluve na schválené prijatie daru od
ZELTOP s.r.o., IČO 36 220 248 so sídlom 925 07 Mostová č. 391
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

č.

schvaľuje

Kúpnu zmluvu na kúpu pozemkov:
CKN č. 2369/40, ostatná plocha vo výmere 1194 m2, k. ú. Mostová a
CKN č. 2371/5, ostatná plocha vo výmere 94 m2, k. ú. Mostová za 1,00 € (slovom: jedno euro)
a
-

poveruje

starostu obce podpísaním Kúpnej zmluvy so spoločnosťou ZELTOP s.r.o., IČO 36 220 248 so
sídlom 925 07 Mostová č. 391 na prevod vlastníckych vzťahov k parcelám CKN č. 2369/40,
ostatná plocha vo výmere 1194 m2, k. ú. Mostová a CKN č. 2371/5, ostatná plocha vo výmere
94 m2, k. ú. Mostová vedené na LV č. 1218 Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Majetkové priznanie starostu obce.

14.

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 21.01.2020 podal starosta obce
majetkové priznanie (ev. č. OcÚMOS- 91/2020).
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona SNR
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

berie

č.

na v e d o m i e

podanie majetkového priznania starostu obce JUDr. Tibora Rózsára (ev. č. OcÚMOS 91/2020).
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó

zdržal sa: 0

Mgr. Tamás Takács
Žiadosť o prejednanie návrhu OZ v Dobrom na zlepšenie dopravnej situácie na
trase ciest II. tr.

15.

Starosta obce predložil na zasadnutie OZ - Žiadosť o prejednanie návrhu OZ v Dobrom
na zlepšenie situácie na trase ciest II. triedy zo dňa 16.01.2020 (ev. č. OcÚMOS-65/2020).
Žiadosť bola zaslaná poslancom aj elektronicky.
Starosta obce navrhol poslancom návrh OZ v Dobrom vziať na vedomie z dôvodu, že v obci
Mostová je v t .č. riešená situácia v súvislosti s cestou č. II/507.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona SNR
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

berie

č.

na v e d o m i e

Žiadosť o prejednanie návrhu OZ v Dobrom na zlepšenie situácie na trase ciest II. triedy.
Z celkového počtu poslancov 7, prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Návrh na odpredaj pozemku (E. Zahradníčková).

16.

Starosta obce predložil poslancom písomný návrh na odpredaj pozemku od Etely
Záhradníčkovej, podielovej spoluvlastníčky pozemku reg. E, parc. č. 80/1, k. ú. Mostová. Návrh
nerieši odpredaj pozemku v celosti t. j. 1/1, ale len jej časť. Už viackrát bola prejednávaná
ponuka podielových spoluvlastníkov pozemku, ale ani raz nedošlo k dohode so všetkými
spoluvlastníkmi. Obec Mostová má záujem o odkúpenie časti pozemku reg. E, par. č. 80/1, o
výmere 214 m2 v podiele 1/1, teda len za podmienky, že všetci spoluvlastníci predajú svoj
podiel. Takto to už bolo raz schválené a uznesenie platí dodnes.

Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

berie

na v e d o m i e

Návrh na odpredaj pozemku od Etely Zahradníčkovej (ev. č. OcÚMOS-94/2020 zo dňa
21.01.2020).
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Plánovaná výsadba stromov (IKEA Industry Slovakia o.z.)

17.

Dňa 12.02.2020 doručil zástupca spoločnosti IKEA Industry Slovakia o. z. Malacky
predstavenie zámeru, ktorý chcú realizovať v k. ú. Mostová, a to projekt pestovania
rýchlorastúcich drevín v časovom období marec – 2020 – november 2040. Toho času získavajú
potrebné povolenia. Spoločnosť navrhla aj obci odkúpenie pozemku alebo nájom pozemku vo
vlastníctve Obce Mostová, na ktorom by tiež pestovali rýchlorastúce dreviny. K tomuto neboli
pripomienky.
Starosta obce - navrhol nájom nevyužitého pozemku vhodného na výsadbu rýchlorastúcich
drevín vo vlastníctve Obce Mostová o výmere 7,5 ha.
Dionýz Szabo – kde je tento pozemok?
Starosta obce – pozemok je smerom na Horné Saliby. Pozemky okolo tohto pozemku
obhospodaruje spoločnosť A-K-T Natural, s.r.o. Hovoril som už aj s predstaviteľmi tejto
spoločnosti. Potvrdili, že tento pozemok je močaristý a nevedia ho využiť a nemajú námietky
proti takémuto zámeru. Ani dotácie na tento pozemok nikto nepoberá. K návrhu neboli
pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

č.

schvaľuje

zámer Obce Mostová prenajať pozemok reg. E, parc. č. 1877, o výmere 75178 m2, k. ú.
Mostová vo vlastníctve Obce Mostová vedený na LV č. 1000
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Návrh Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby.

18.

Starosta obce predložil návrh spoločnosti INTERFAN, spol. s r.o. na uzavretie Zmluvy
o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná, a.s. a to na
zaťaženie pozemku KNE parc. č. 772/100, k. ú. Mostová, zapísaný na LV č. 1591 a pozemku
KNE parc. č. 700/100, k. ú. Mostová, zapísaný na LV č. 2089 vo vlastníctve Obce Mostová.
Súčasťou Zmluvy je technická správa. Zmluva rieši uloženie elektrického vedenia od
trafostanice k nájomným bytom.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 a) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

č.

schvaľuje

Zmluvu o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná, a.
s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 na zaťaženú nehnuteľnosť
pozemok KNE parc. č. 772/100, k. ú. Mostová, zapísaný na LV č. 1591 a pozemok KNE parc.
č. 700/100, k. ú. Mostová, zapísaný na LV č. 2089 vo vlastníctve Obce Mostová podľa
-

poveruje

starostu obce podpísaním Zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby so
zmluvnými stranami INTERFAN, spol. s r.o., IČO: 36 268 534 so sídlom Biskupa Kondého
4577/18, 929 01 Dunajská Streda a Západoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36 361 518, so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács

zdržal sa: 0

Obecný deň 2020.

19.

Starosta obce predložil návrh na termín konania Obecných dní v roku 2020 – 13.06.2020.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

schvaľuje

termín konania Obecných dní 2020 – 13.06.2020

č.

Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó
Mgr. Tamás Takács
20.

zdržal sa: 0

Interpelácia poslancov

Mgr. Melinda Burianová – nájomca v bytovom dome Mostová 105 býva sám a na parkovisku
má odstavené 4 motorové vozidlá, aj bez EČ. Ostatní nájomcovia potom nemajú kde
zaparkovať. Bolo by dobré ho osloviť. Niektorí parkujú aj pred bránou na kraji cesty a pri
výjazde z dvora na cestu nie je výhľad.
Starosta obce – najlepšie bude ak oslovíme všetkých nájomcov na dodržiavanie zásad
parkovania. Ak sú tam autá bez EČ, tie patria na vrakovisko. Nájomcovia musia rešpektovať,
že parkovisko slúži všetkým nájomcom.
Návrh na prijatie daru.

21.

Starosta obce – dnes sme obdržali od obce v Maďarsku – Hegyhátmaróc oznámenie, že boli
úspešný v projekte, v rámci ktorého v priebehu mesiaca marec 2020 dostanú 9 miestne
motorové vozidlo. Pri podávaní projektu mala obec určiť, ktorej obci mimo Maďarska chcú
bezodplatne darovať motorové vozidlo, ktoré teraz majú vo vlastníctve. Keďže starostka obce
Hegyhátmaróc videla aktivitu dobrovoľných hasičov z Mostovej (na ukážke v Bikali) rozhodla
sa auto darovať práve našej obci. Toto auto sa bude môcť využívať na prepravu žiakov miestnej
školy na súťaže, na prepravu detí na futbal a pod. K tomuto neboli pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Mostovej v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-

č.

schvaľuje

prijatie daru - motorové vozidlo na prepravu osôb od Obce Hegyhátmaróc (Maďarsko) a
-

poveruje

starostu obce prevzatím daru a prihlásením motorového vozidla do evidencie na ODI Galanta.
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných poslancov 5.
Za: 5
proti: 0
zdržal sa: 0
Mgr. Melinda Buriánová
Levente Cservenka
Ladislav Kutrucz
Dionýz Szabó

Mgr. Tamás Takács
22.

Rôzne.

Starosta obce - predložil Žiadosť o pridelenie predajného miesta na podujatí Obecné dni
2020 od žiadateľa Ladislav Bogár, ktorý každoročne predáva na obecných dňoch trdelník. My
si už ani nevieme predstaviť obecné dni bez trdelníka. Navrhujem za rovnakých podmienok,
ako to bolo na predchádzajúcich obecných dňoch poskytnúť priestor na predaj trdelníka. Neboli
pripomienky.
Starosta obce – navrhol pokračovať v zasadnutiach OZ podľa schváleného harmonogramu
(každé 2 mesiace) s tým, že v mesiacoch júl a august (dovolenkové obdobie) sa neuskutoční
zasadnutie OZ, okrem mimoriadnych udalostí.
Starosta obce – uviedol, že na zámer obce prenajať priestory OZS za účelom poskytnutia
stomatologických služieb sa telefonicky prihlásil zubár. Zároveň prejavil aj záujem o nájomný
byt. Vzhľadom k tomu, že ku dňu 29.02.2020 bol ukončený nájom obecného bytu,
doporučujem uzatvoriť ďalšiu nájomnú zmluvu na uvoľnený byt až po rokovaní so zubárom.
K uvedeným návrhom poslanci nemali námietky.
23.

Diskusia.

Augustín Rózsár – spýtal sa, v akom stave sú opatrenia zo strany župy na opravu cesty
č.
II/507, nakoľko lehota na predloženie opatrení uplynula 20.12.2019. Prečo neboli realizované
prechody pre chodcov na dvoch miestach na ul. Mlynskej? Obmedzenie rýchlosti v obci pre
nákladné vozidlá na 30 km/hod. sa nedodržiava. Častejšie by mali merať rýchlosť. Polícia
kontroluje len osobné vozidlá. Tento problém sa prejavuje najmä pri prechode pre chodcov pred
miestnou ZŠ.
Starosta obce – v akom stave sú navrhované opatrenia neviem uviesť. Aktuálny stav zistím
na RÚVZ Galanta a následne podám informáciu. Čo sa týka prechodu pre chodcov, boli
pripravené žiadosti zo strany obce na podanie. Pred podaním žiadosti, počas konzultácie
s dotknutými orgánmi (PZ, OÚ) bolo zistené (ústne predbežné stanovisko), že žiadostiam
nebude možné vyhovieť. Na danom úseku sú existujúce prechody pre chodcov a vzhľadom na
intenzitu dopravy sa nedoporučujú vytvoriť ďalšie. Spôsob vedenia motorového vozidla závisí
vždy od vodiča. Polícia vykonáva kontroly, naposledy na ul. Vozokanskej a zamerali sa na
nákladné vozidlá. Žiaľ prechod pre chodcov pre miestnou ZŠ je z dôvodu intenzity dopravy
a nedodržiavania rýchlosti nebezpečný.
Matka dieťaťa v miestnej škôlke – (nepredstavila sa) rodičia nie sú informovaní, zrodilo
sa rozhodnutie obce, ktoré nebolo oznámené rodičom. Zastupiteľstvo schválilo max. počet detí
v škôlke, naše deti sú v ohrození. Nevieme, čo s nimi bude v septembri.
Starosta obce – dobre ste si prečítali uznesenie zastupiteľstva?
Matka – áno.

Starosta obce – bolo tak napísané, že OZ schvaľuje alebo ukladá? Nie! Poslanci OZ iba
doporučili MŠ 24 detí s celodenným pobytom. Na 24 detí stačia 3 učiteľky. Žiaľ rozpočet na
originálne kompetencie, ktoré sú z roka na rok vyššie (na rok 2014 – 92 tis. Eur; na rok 2020 185 tis. eur) neunesie rozpočet obce, ktorá má ešte ďalších tisíce kompetencií. Len na
porovnanie príjmy obce z daní je cca 95 000,- Eur/rok. Systém funguje tak, že zriaďovateľ –
Obec nemá žiadne oprávnenia a ani možnosti zasahovať do fungovania MŠ (určovať počet detí,
počet učiteľov, prevádzkový poriadok a pod.) má len poskytovať finančné prostriedky
z vlastných zdrojov, čiže len platiť. Z uvedeného dôvodu som požiadal vedenie MŠ o stretnutie
s rodičmi, ktoré sa uskutoční 26.2.2020 v priestoroch MŠ práve k tejto problematike
a k dezinformáciám. Vzhľadom na rozsiahlosť témy by som Vám doporučil prísť na zajtrajšie
stretnutie.
Matka – aj toto je verejná schôdza a preto aj tu je možnosť sa k tomu vyjadriť.
Starosta obce – uviedol skutočnosti a informácie, ktoré viedli zriaďovateľa k jednotlivým
krokom. Zdôraznil, že sa hľadajú najvhodnejšie riešenia na zachovanie MŠ. Tomu svedčia aj
rozsiahle investície v predchádzajúcich rokoch. Žiaľ rodičom boli predložené nie najlepšie
sformulované tlačivá na prieskum a aj z toho vznikli rôzne obavy rodičov. Preto je naplánované
stretnutie s rodičmi v MŠ.
Mgr. Renáta Méhes (riaditeľka MŠ) – o prieskume bola reč a nechápe prečo je to problém.
Starosta obce – nie. V takejto podobe o tom nebola reč. Hľadali sa rôzne varianty riešenia.
Mgr. Izabela Burianová – uviedla, že disponuje s prezenčnými listinami o účasti detí v MŠ, kde
sú iné počty, vyššie ako starosta uviedol. Taktiež má údaje o počtoch vydaných obedov pre deti
v MŠ.
Starosta obce – pracoval som s údajmi, ktoré mi poskytla vedúca ŠJ.
Následne sa zapojili do diskusie aj ostatní prítomní, vrátane poslancov OZ. Každý prezentoval
svoj názor. Keďže sa o tomto bode diskutovalo už viac ako 1,5 hod., starosta obce uzavrel
diskusiu s tým, že sa zajtra o 16.30 h. stretneme v MŠ. Pozval všetkých rodičov detí z MŠ ako
aj poslancov OZ.
24.

Záver.

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 10. zasadnutie OZ ukončil.
Príloha: Zvukový záznam zo zasadnutia OZ.

Overovatelia: ........................................................
Mgr. Melinda Burianová v.r.

..........................................................
Ladislav Kutrucz v.r.

Zapisovateľka: ...........................................................
Perla Szolgová v.r.

JUDr. Tibor Rózsár v.r.
starosta obce

