
Z á p i s n i c a   
 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, zo dňa 22.01.2020 

 

 Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

 

            Zasadnutie otvoril a viedol p. starosta, ktorý privítal všetkých prítomných           

            a konštatoval, že 

 

- všetci poslanci OZ boli písomne a včas pozvaní 

- z celkového počtu 7 poslancov boli prítomní 7 

 

 

            1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

 

      Za zapisovateľku zápisnice určil predsedajúci p. Klementovú a 

– za overovateľov : p. Pavlovič Ladislav a Karácsony Imrich  

 

 

 2. Určenie členov návrhovej komisie  

 

– za  členov návrhovej komisie boli určení : Mgr. Gurabi Bálint, , Pavlovič       

                                                                    Gabriel,  Ivány Árpád 

 

               3. Interpelácia poslancov: 

 

        V interpelácii vystúpili nasledovní poslanci:  

 

a) Ing. Hoboth  – občania sa informujú – kedy bude opravená ulica Esterházyovcov 

v časti, ktorá bola porušená kvôli vybudovaniu prípojok k domu p. Nika  

b) Mgr. Gurabi -  pred rodinným dom s.č. 146 p. Vendégh chce vybetónovať príjazdovú 

cestu 

 

 

Odpovede na interpelačné otázky dal p. starosta obce: 

 

a) Opravíme ju keď bude lepšie počasie 

b) P. Vendégh sa bol informoval u p. Bitteru, ktorý ho informoval, aký je postup, ale  

p. Vendégh zatiaľ žiadnu dokumnetáciu nepredložil     

 

 

4.   Voľba hlavného kontrolóra . 

 

 Starosta obce predložil poslancom jedinú obálku, ktorá nám bola doručená 

ohľadom voľby hlavného kontrolóra obce. Podala ju súčasná kontrolórka  

Ing. Varsányi. Poslanci otvorili obálku a skontrolovali všetky potrebné prílohy.   

 

 



         Uznesenie  číslo :          OZ-153/2020 

         OZ jednohlasne schválilo za kontrolórku obce Ing. Ilonu Varsányi.  

 

 

5.  Dopravný pasport obce.                                

 

           Poslancom obce bol zaslaný návrh dopravného pasport k nahliadnutiu.  Pasport zahŕňa 

dopravné značenie v celej obci a to súčasný stav a návrh zmien, ktoré nie je potrebný robiť 

naraz ale je možné ich robiť postupne podľa potreby. V súčasnej dobe je prioritou vybudovať 

nové priechody pre chodcov a to pri rodinnom dome s.č. 1, pri kostole a pri predajni Delika. 

Poslanci navrhli, aby sa na ulici Burgondia smerom k s.č. 136 a 137 umiestnila tabuľa  „slepá 

ulica“ + dopravné zrkadlo a na začiatku ulice Burgondia ponechať značenie v pôvodnom 

stave, pretože nový návrh je zmätočný.     

 

 Uznesenie  číslo :          OZ-154/2020 

            Poslanci prerokovali návrh dopravného pasportu a p. Pavlovič Gabriel., Hobot Balázs,  

            Karácsony Imrich  a Gurabi bálint sú za ponechanie pôvodného dopravného značenia  

            na začiatku ulice Burgondia pri s.č. 71.   

 OZ jednohlasne schválilo dopravný pasport s navrhovanými zmenami.  

 

 

6. Zmena územného plánu Čierna Voda. 

 

    Dnes bolo zasadnutie na okresnom úrade, odbore životného prostredia k zmene územného 

plánu obce Čierna Voda. Je potrebné doložiť dopravno-technickú štúdiu a hydrogeoologické 

stanovisko, že aký bude mať vplyv stavby na podzemné vody v okolí 3. km. Podľa zmeny ÚP 

obce Čierna Voda  by si mala urobiť zmenu ÚP aj obec Mostová, ktorá to odmieta.     

 

 Uznesenie  číslo :          OZ-155/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

7. Cyklotrasa. 

 

    V roku 2018 nám začali robiť projekt na cyklotrasu, ktorý ešte stále nie je v poriadku. Dali 

sme ho prepracovať. Do 15.01.2020 sa malo urobiť vyúčtovanie, avšak projektovú 

dokumentáciu nám priniesli len 14.01.2020. Je potrebné dorobiť mobiliár.   

 

 Uznesenie  číslo :          OZ-156/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Dotácia z Maďarska. 

 

    Starosta obce informoval poslancov, že je môžeme požiadať o dotáciu z Maďarska na 

zakúpenie mikrobusu. Podáme projekt. Mikrobus vy sme využívali pre potreby obce, škôl, 

Csemadoku, športu.    

 

 Uznesenie  číslo :          OZ-157/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.  

 

 

9. Logistický park.  

 

    Starosta obce informoval poslancov, že budúci týždeň bude zasadnutie ohľadom výstavby 

logistického centra v katastri Mostová. Dokumentáciu k nahliadnutie a vyjadreniu sa sme 

nedostali, pretože ju omylom doručili do iných Vozokan. Po jej následnom doručení sme ju 

zverejnili na webovej stránke obce. S výstavbou logistického parku by sme súhlasili, keby bol 

vybudovaný aj obchvat obce.  

 

 Uznesenie  číslo :          OZ-158/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu 

 

 

10.  Občianske združenie „ V dobrom“.   

 

       Starosta obce informoval poslancov žiadosť občianskeho združenia V Dobrom 

o prejednanie návrhu  na zlepšenie dopravnej situácie  na trase ciest II. triedy a poskytnutie 

stanoviska zástupcov obce k návrhu podľa prílohy č. 1. Ide o cesty II/561 a II/507, ktoré nie 

sú zaradené do medzinárodnej siete pre kamióny a sú neustále preťažované. Z uvedeného 

dôvodu sa stáva život ľudí v dosahu prejazdu ciest neznesiteľný. Nie je to len nadmerný hluk, 

zamorenie okolia výfukovými plynmi, ale aj ohrozenie života občana. Nadmerná nákladná 

doprava má vplyv na statiku nehnuteľností, rodinných domov, oplotení a v neposlednom rade 

aj na bezpečnosť chodcov a cyklistov. OZ V Dobrom  chce aj s našou podporou a našimi 

stanoviskami žiadať od TTSK ako správcu a vlastníka ciest II. triedy prijať razantné  

a operatívne opatrenia.  

 

 Uznesenie  číslo :          OZ-159/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu. Dôvody žiadosti sú pravdivé, avšak  

            najlepším riešením by bolo vybudovanie obchvatu obce.  

 

 

11. Školská kuchyňa. 

 

      Starosta obce informoval poslancov, že sme dostali peniaze na zakúpenie nového 

zariadenia pre školskú jedáleň. P. Buss urobil verejné obstarávanie.  Tovar dodá, zariadi 

a zaškolí firma SK Glass z Dunajskej Stredy. Výmena zariadenia bude prebiehať počas 

jarných prázdnin. Do tej doby bude potrebné pripraviť vedenie EE.   

 



 Uznesenie  číslo :          OZ-160/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

12.  Almanach.  

 

       Starosta obce informoval poslancov, že nás oslovili so zapojením sa do almanachu. Chcú 

tam prestaviť starostov obcí a poslancov. Bude treba urobiť fotografie aj s popismi o osobách. 

Následne si zakúpime určitý počet. V almanachu by bolo podchytené aj akou rečou sa hovorí 

a píše na „Hornej zemi“.    

 

 Uznesenie  číslo :          OZ-161/2020 

 OZ jednohlasne schválilo zapojenie sa do almanachu.  

 

 

13.  Výpoveď poistných zmlúv. 

 

       Starosta obce informoval poslancov, že sme prehodnotili poistné zmluvy a niektoré sme 

vypovedali, nakoľko nie je opodstatnené za predmet zmluvy platiť, napr. multifunkčné ihrisko 

– je to len betónová plocha, za ktorú sme platili.    

 

 Uznesenie  číslo :          OZ-162/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

14.  Retro-gastro festival. 

 

       Starosta obce oslovil poslancov, aby sa vyjadrili, či aj tento rok zorganizovať retro-gastro 

festival. Poslanci boli za zorganizovanie festivalu. Termín určili na 01.08.2020. V rámci 

projektu o vzájomnej spolupráci so susednými štátmi požiadame o finančnú podporu. Ide 

o čiastku 25.000,- €. 

 

 Uznesenie  číslo :          OZ-163/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu. 

 

 

 

15.  Rôzne informácie:  

 

       Starosta obce informoval poslancov o tom, že: 

- Vykonali u nás vládny audit 

- Na budovu starej materskej školy zatiaľ nie je vyhlásená žiadna výzva 

- MF SR financujú vytvorenie nových ulíc – my však zatiaľ nemáme kde ich vytvoriť 

- Dieťa Kristíny Tankovej prestalo navštevovať základnú školu, preto sme boli oslovení 

- Predvolal p. Bihariovú, kvôli jej synovi, ktorý vyberá smetné nádoby pri bytovkách 

a zanecháva po sebe neporiadok a to nielen okolo kontajnerov, ale aj na ihrisku  

 



Uznesenie  číslo :               OZ-166/2020 

 OZ berie na vedomie podanú informáciu.   

 

 

 

 

12.   Návrh na uznesenie 

 

         Člen návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie. 

 

 

         Uznesenie  číslo :          OZ-167/2020 

         OZ jednohlasne schválilo návrh na uznesenie. 

 

 

 

 Týmto boli všetky body rokovania vyčerpané, starosta poďakoval všetkým prítomným 

za účasť a schôdzu ukončil. 

 

 

 

           

                           Tamás  Zupko 

                                                  starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia :   Pavlovič Ladislav                 ................................ 

 

               Karácsony Imrich                 ................................ 

 

 Zapísala:          Klementová                         …........................... 

  

 


