UZNESENIE č. 2/18022015
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla
zo dňa 18.02.2015

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rokovalo podľa schváleného programu a prijalo
nasledovné uznesenie:
A.

berie na vedomie

1. Upozornenie prokurátora za porušenie predpisov v postupe orgánov obce
2. a/ Poverenie starostu obce pre zástupcu starostu obce pre oblasti:
- územné plánovanie a územné konanie v KÚ Mužla
- usporiadanie pozemkov v KÚ Mužla a
- zastupovanie starostu obce v rozsahu a v prípadoch, ustanovených starostom obce
b/ Odmenu zástupcu starostu obce vo výške 167 EUR za mesiac.
3. Rozhodnutie starostu obce Mužla č. 1/2015 o organizačnej štruktúre obecného úradu
Mužla s účinnosťou od 01.03.2015.
4. Žiadosť o vydaní osvedčenia o vydržaní pre Valériu Králikovú bytom Mužla č. 438
a Arnolda Štrbíka bytom Mužla č. 96 na pozemok na LV č. 3728 parcela registra „E“
parc. č. 115 o výmere 1255 m2 zastavané plochy a nádvoria bez námietok.

B.

schvaľuje

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľbu pracovných komisií a overovateľov zápisnice:
a. Mandátová komisia:

Mgr. Beáta Maričšeková
Ing. Juraj Szórád

b. Návrhová komisia:

Ing. Béla Mészáros
Imrich Zalaba

c. Overovatelia zápisnice: Alžbeta Csányiová
Anikó Szilva
3. Hlavného kontrolóra obce Mužla Ing. Jozefa Zbráša v zmysle §18a, odsek 5 zákona č.
369/1999 Zb. s nástupom do funkcie dňa 01.03.2015.
4. Členov komisií obecného zastupiteľstva nasledovne:

a/ komisia finančná, správy majetku obce, rozvoja obce a pre styk so spoločenskými
organizáciami:
Jozef Becse
Imrich Zalaba
Terézia Vágvölgyiová
Ing. Monika Radošická
b/ komisia sociálna, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, mediálnej komunikácie a pre
záležitosti lokalít Malá Mužla, Čenkov, Jurský Chlm:
Alžbeta Csányiová
Anikó Szilva
Anna Zács
Mgr.Viktória Jóžová

c/ komisia verejných komunikácií, ochrany životného prostredia, bývania, verejného
poriadku, športu a pre záležitosti lokality vinohrad:
Imrich Borvák
Ing. Juraj Szórád
Mgr. Adrián Ármai
Ing. Gabriel Radošicky
5. Členov komisie ustanovenej v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov:
Ing. Petrík Tomáš
Becse Jozef
6. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2015 nasledovne:
25. marca
13. mája
1. júla
16. septembra
11. novembra
16. decembra
7. VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka SZUŠ, dieťa MŠ
a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Mužla
8. VZN č. 2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Mužla
9. a/ Návrh rozpočtu obce Mužla na rok 2015
s pozmeňujúcim návrhom:
0.4.5.1.3. 635 Údržba a oprava ciest, járky, chodníky
6.2.3.
Oprava strechy športovej haly

-10.000,-€
+10.000,-€

b/ V kapitole výdavkov 0.8.2.03 športové a spoločenské organizácie dotáciu pre AC
Mužla nasledovne: 17 000 EUR, z toho 5 000 EUR sa vyčlení pre dorastenecké
a žiacke futbalové mužstvo.
c/ Návrh rozpočtu Základnej školy Jánosa Endrődyho – Endrődy János Alapiskola
Muzsla na rok 2015.

10. Vstup obce Mužla a zaradenie svojho územia do Miestnej akčnej skupiny
Dolnohronské rozvojové partnerstvo, so sídlom 937 01 Želiezovce, SNP č. 2 ku dňu
01.03.2015.
11. Schvaľuje svojich zástupcov do predstavenstva OZ AC Mužla – nasledovných
poslancov:
Ing. Juraj Szórád
Mgr. Adrián Ármai
12. Schvaľuje svojich zástupcov do predstavenstva Nadácie Budúcnosť 2000:
Alžbeta Csányiová
Anikó Zács
13. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve, ktorej predmetom je priamy odpredaj časti pozemkov, za odplatu dohodnutú
oboma zmluvnými stranami vo výške 17 € / m2, v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. Ide o nasledovné nehnuteľnosti:
- pozemok registra KN „C“ parc. č. 963/4 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 92054 m2, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mužla, obec Mužla,
okres Nové Zámky, zapísaného na liste vlastníctva č. 1,
- pozemok registra KN „C“ parc. č. 535/6 druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1228 m2, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mužla, obec Mužla, okres
Nové Zámky, zapísaného na liste vlastníctva č. 1,
- pozemok registra KN „C“ parc. č. 1152 druh pozemku Vinice o výmere 582 m2,
nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mužla, obec Mužla, okres Nové Zámky,
zapísaného na liste vlastníctva č. 1.
14. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecných bremien vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien, v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., za odplatu dohodnutú oboma
zmluvnými stranami vo výške 4 € / m2. Ide o nasledovné nehnuteľnosti:
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15.

Kúpnu zmluvu medzi účastníkmi Obec Mužla a Sláviková Mária rod. Górová, nar.
28.9.1961, r. č. 615928/7079, bytom Mužla č. 157. Na základe geometrického plánu č.
211/2013 zo dňa 22.10.2013, vyhotovený geodetom AAAGEODET s.r.o, SNP č. 3,
Nové Zámky, parcela registra C-KN č. 960/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4
ha 0384 m2, evidovaná na LV č. 1, v katastrálnom území Mužla, bola právne
rozdelená:
- na parcelu registra C-KN č. 960/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 ha 0262
m2,
- na parcelu registra C-KN č. 960/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2.
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odpredaj – novovytvorenej parc. registra C-KN č.
960/40 zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2, katastrálne územie Mužla.
Kúpna cena medzi predávajúcim a kupujúcou bola dohodnutá sumou 226,-EUR,
slovom dvestodvadsaťšesť EUR.

16.

Kúpnu zmluvu medzi účastníkmi Obec Mužla a PharmDr. Beáta Gondová, rod.
Gondová nar. 18.07.1980, r.č. 805718/6962, bytom 943 01 Štúrovo, Jesenského
100/78. predmetom kúpnej zmluvy je nehnuteľnosť vedená na LV č. 3714 – parcela
registra „E“, parc. č. 11124/100 o výmere 340 m2 orná pôda. Dohodnutá kúpna cena je
229,50 EUR /slovom dvestodvadsaťdeväť eur, päťdesiat centov/.

17.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 1
38/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy odpredaj časti
obecného pozemku vo výmere 18 m2 z parc. č. 963/4, vo výmere 92 054 m2 –
zastav.pl.-- evidovanej na LV č.1, pre k.ú. Mužla, v reg. C –KN, na základe GP
č.67/2013 vyhotoveného Attilom Bédim , ako diel č.9, formou kúpnej zmluvy, do
podielového spoluvlastníctva Marty Horňákovej, rod. Kecskemétiovej, bytom 943 52
Mužla č. 653 a Heleny Kuklisovej, rod. Kecskemétiovej, bytom 943 01 Štúrovo, J.
Bema č. 562/2 a to pre každú v podiele ½ k celku, za kúpnu cenu 33,48 €, za účelom
majetkovo-právneho vysporiadania majetku.

18.

Predaj majetku na základe Kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti, parcely č.
1972/31 evidovanej v katastrálnom území Mužla na LV č. 1 ako parcela registra „C KN“ o výmere 502 m2 , druh pozemku ostatné plochy.
Kupujúcim je Ján Gregor rod. Gregor, nar. 30.04.1962, rod. č. 620430/6295, trvalým
pobytom 943 01 Štúrovo, Komenského 223/41
Kúpna cena je 10 eur (slovom desať eur). Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupuje do
svojho výlučného vlastníctva.
Zdôvodnenie:

V zmysle §9a, ods.8, písm. e zákona č. 138/1991 Z. z. v znení poslednej novely ide
o prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko odpredávaná parcela
bola poskytnutá kupujúcemu na základe zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 10.08.2009
v zmysle Všeobecne záväzných nariadení Obce Mužla č. 3/2008. Na parcele kupujúci
realizoval stavbu rodinného domu v súlade so stavebným povolením.

19.

Žiadosť Zoltána Mészárosa a Zuzany Mészárosovej rod. Szotovej obaja bytom Mužla
č. 53 o poskytnutie finančného príspevku na nákup rodinného domu pod súp. č. 53.

20.

Žiadosť Júliusa Lenkeyho a manželky Adriany Lenkeyovej obaja bytom Mužla č. 669
o poskytnutie príspevku na bývanie – na rekonštrukciu rodinného domu.

21.

Schvaľuje vstup do Združenia obcí – regionálneho vzdelávacieho centra samosprávy
v Nitre a súhlasí výškou členského poplatku 220 EUR na rok 2015.

22.

Prevod akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. vo vlastníctve Obce Mužla
v počte 5 kusov v menovitej hodnote jednej akcie 399,- EUR, typ akcií
SK1110001270 do vlastníctva Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31575951 na základe ponuky Prima banky Slovensko, a.s. zo dňa
5.2.2015 za ponúkanú kúpnu cenu 600,- EUR za 1 akciu, za celkovú ponúkanú kúpnu
cenu 3 000,- EUR.
Výnos z predaja akcií sa účelovo použije na financovanie opravy strechy športovej
haly – riešenie havarijnej situácie.
neschvaľuje

C.

D.

1.

Žiadosť Ferdinanda Lakatosa o poskytnutie pôžičky.

2.

Žiadosť spoločnosti ASCOMP spol. s r. o., ČSA 21, 962 31 Sliač o vydanie
súhlasného stanoviska k umiestneniu videohier v prevádzke JOKER PUB,
Mužla 659.

poveruje
1. Starostu obce vykonaním presunov rozpočtovaných finančných prostriedkov
v rámci hlavných kapitol schváleného rozpočtu okrem kapitoly výdavkov č. 6.2.3.
– rozvoj obce a 0.8.2.03 – športové a spoločenské organizácie. Starosta
o vykonaných presunoch bude informovať obecné zastupiteľstvo na jeho
nadchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva po vykonaní presunov.

E.

potvrdzuje
1. Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 01/05052015-NZS schválené dňa 05.02.2015.

F.

Vyhovuje

1. Protestu prokurátora č. Pd 177/14/4404 – 7

V Mužle dňa 18.02.2015

podpísal dňa 23.2.2015

Ing. Iván Farkas
starosta obce

