
Uznesenia 
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Mostová 

zo dňa 20.septembra 2013 
 

Uznesenie č. 192/OZ/2013 
OZ v Mostovej  

a.)  súhlasí 
so spoluprácou so spoločnosťou EcoLed Solutions a.s. pri obnove verejného osvetlenia v obci 
Mostová. 

b.)  poveruje 
starostku obce zabezpečením verejného obstarávania na obnovu verejného osvetlenia v obci 
Mostová 
 
Uznesenie č. 193/OZ/2013 
OZ v Mostovej 
berie na vedomie 
kontrolu uznesení z 24. Zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 194/OZ/2013 
OZ v Mostovej  
a.) schvaľuje  
Dodatok ku VZN č.4/2008 o výške príspevkov v školách a v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Mostová 
b.) ukladá 
Obecnému úradu vyvesiť Dodatok ku VZN č.4/2008 o výške príspevkov v školách 
a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mostová 
 
Uznesenie č. 195/OZ/2013 
OZ obce Mostová 
a.) schválilo  
výpoveď Zmluvy na zabezpečenie vývozu a spracovania separovaného odpadu  so 
spoločnosťou SITA Slovensko a.s zo dňa 30.12.2004 v zmysle bodu VII. tejto zmluvy. 
b.) ukladá   
Obecnému úradu v Mostovej doručiť výpoveď Zmluvy na zabezpečenie vývozu 
a spracovania separovaného odpadu, spoločnosti SITA Slovensko a.s v zmysle bodu VII. tejto 
zmluvy. 
 
Uznesenie č. 196/OZ/2013 
OZ obce Mostová 
a.)schválilo  
uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Odpadová s.r.o., Riečna 4,  
811 02 Bratislava na zber a spracovanie separovaného odpadu.  
b.)poveruje 
starostku obce podpísaním zmluvy so spoločnosťou Odpadová s.r.o., Riečna 4, 811 02 
Bratislava na zber a spracovanie separovaného odpadu 
 
Uznesenie č. 197/OZ/2013 
OZ obce Mostová 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


a.)schválilo  
uzatvorenie zmluvy so spoločnosťou Odpadová s.r.o., Riečna 4,  
811 02 Bratislava na uloženie zmesového komunálneho odpadu, stavebnej sute a ostatného 
odpadu na skládku TKO v Čiernej Vode.  
b.)poveruje 
starostku obce podpísaním zmluvy so spoločnosťou Odpadová s.r.o., Riečna 4, 811 02 
Bratislava na uloženie zmesového komunálneho odpadu, stavebnej sute a ostatného odpadu 
na skládku TKO v Čiernej Vode.   

 
Uznesenie č. 198/OZ/2013 
OZ v Mostovej  
a.) schvaľuje 
 pridelenie trojizbového nájomného bytu so súpisným číslom 589 pre Veroniku Janovú 
a manžela,  
a jednoizbového bytu so súpisným číslom 590 pre Ildikó Szabovú 
b.) poveruje  
starostku obce podpísaním nájomnej zmluvy s novými nájomcami. 
 
Uznesenie č. 199/OZ/2013 
OZ v Mostovej  
navrhuje 
žiadateľovi p. Haverovi, aby vyžiadal vyjadrenie ZSE a.s. ku zmene využitia stavby, zmena 
predajne na rodinný dom a predložil na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 200/OZ/2013 
OZ v Mostovej 
a.) schválilo 
Navýšenie transféru pre TJ o sumu 360,50 Є 
b.) ukladá  
účtovníčke obce zapracovať navýšenie transféru do rozpočtu obce a poukázať sumu 360,50 Є 
na účet TJ. 
 
Uznesenie č. 201/OZ/2013 
OZ v Mostovej 
berie na vedomie  
termín konania dňa dôchodcov t.j.24.októbra 2013 o 13,00 hodine. Finančný dar 8.-Є pre 
dôchodcov nad 70 rokov zostáva nezmenený. 
 
Uznesenie č. 202/OZ/2013 
OZ v Mostovej  
a.)chvaľuje  
navýšenie transferu pre Rímskokatolícku cirkev o  sumu 200.- Є 
Z celkového počtu poslancov 7, počet prítomných 4 
b.) ukladá  
účtovníčke obce zapracovať navýšenie transféru do rozpočtu obce a poukázať sumu 200.- Є 
na účet Rímskokatolíckej cirkvi. 
 
Uznesenie č. 203/OZ/2013 
OZ v Mostovej 
a.)schvaľuje  
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Pre Gymnázium Zoltána Kodálya finančný príspevok na organizovanie osláv ku 60.výročiu 
svojho vzniku v sume 50.-Є 
b.) ukladá  
účtovníčke obci sumu poukázať na číslo účtu 14812595/5200 pre Gymnázium Zoltána 
Kodálya v Galante 
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