
JUDr. Tibor Rózsár  

Starosta obce                                                                                          V Mostovej dňa 23.04.2017 

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 

 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mostovej,  

ktoré sa uskutoční 

dňa 26. apríla 2017 (v stredu) o 18,00 hod. 

v kultúrnom dome v Mostovej s nasledovným programom: 

 

(Pracovné zasadnutie OZ  dňa 26.04.2017 od 17,30 hod. na Obecnom úrade v Mostovej.) 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov. 

3. Voľba členov návrhovej komisie. 

4. Informácia starostu obce poslancom OZ. 

5. Interpelácia poslancov. 

6. Kontrola plnenia uznesení. 

7. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2017. 

8. Správa o výsledkoch kontroly. (Ing. Ilona Varsányi) 

9. Žiadosť o povolenie účinkovania na Obecných dňoch 2017 v Mostovej.                     

(p. Samešová)  

10. Ponuka na vystúpenie na Obecných dňoch 2017 v Mostovej. (Evelin Vargová) 

11. Pozvánka na stretnutie dôchodcov v Bábolne.  

12. Žiadosť o zriadenie vecného bremena. (Západoslovenská distribučná, a.s.) 

13. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt: 

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému v Mostovej.  

14. Návrh zámeru Obce Mostová – odpredaj bytov v bytovom dome Mostová súp. č. 105, 

vchod 1(A), byt č. 1, 2 a 3. 

15. Návrh zámeru Obce Mostová – prenajať uvoľnené nájomné byty Mostová súp. č. 105, 

589 a 590.  

16. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou. (Simona Dobrovodská a Lukáš 

Paulík) 

17. Žiadosť o povolenie zámeny nájomného bytu. (Anita Ondrejkovičová) 

18. Návrh termínu slávnostného odhalenia pamätníka pri príležitosti 70. výročia 

vysídlenia a deportácie obyvateľov obce Mostová.   

19. Obežník starostky obce Hejőkürt k organizovaniu stretnutia obcí Kürt. 

20. Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste k projektu Rekonštrukcia budov ZŠ 

a MŠ v Mostovej z roku 2008. 

21. Zápis zmeny spoločníka v obchodnej spoločnosti KEREKTÓ T.K.O. s.r.o. 

22. Rôzne 

23. Diskusia 

24. Záver 

 

                                                                                                                     JUDr. Tibor  Rózsár 

                                                                                                                      starosta obce 

  


