
 

UZNESENIE     č. 3/25032015 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 25.03.2015 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rokovalo podľa schváleného programu a prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

A. b e r i e   n a    v e d o m i e 

 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému 

účtu Obce Mužla za rok 2014. 

 

2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 

 

 

3. Zmluvu č. 4-7-2015 medzi EKOREAL s.r.o., SNP 19, 965 01 Žiar nad Hronom 

a Obcou Mužla, predmetom ktorej je ukladanie a zneškodňovanie odpadu na skládke 

odpadov v Náne a ktorá je výsledkom verejného obstarávania podľa zákona. Zmluva 

sa uzatvára na dobu od 1.3.2015 do 31.12.2018. 

 

B. s c h v a ľ u j e 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

2. Voľbu pracovných komisií v zložení 

        a/ mandátová komisia: Becse Jozef, Szilva Anikó  

        c/ návrhová komisia: Borvák Imrich, Ing. Szórád Juraj    

        d/ overovatelia zápisnice: Ing. Petrík Tomáš, Mgr. Maričeková Beáta 

 

3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradou: v budúcnosti bude 

potrebné aktuálne schvaľovať zmeny rozpočtu podľa potrieb. 

   

4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Mužla č.1 na rok 2015 

nasledovne: 

 

Odd. 6.2.3. – Rozvoj obce   (v EUR) 

Oprava strechy športovej haly 

 

Kapitálové výdavky (717)  + 6 000,00  

v tom 

Tabuľka č.1    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (717) 

 Obec Mužla 6.2.3.  6 000,00 

Spolu: 6 000,00 

 

 



Odd. 0.8.2.0  – Kultúrne služby 

Údržba rozhlasu + káblovej televízie 

   (v 

EUR) 

Bežné výdavky (635)   4 + 7 000,00  

v tom 

Tabuľka č.2    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (635) 

  Obec Mužla 0.8.2.0.  7 000,00 

Spolu: 7 000,00 

 

 

 

 

 

Odd. 0.4.5.1.3.  Správa a údržba ciest 

Oprava a údržba ciest, járky, chodníky   (v 

EUR) 

 

Bežné výdavky (635)   4  -    10 000,00  

v tom 

Tabuľka č.3    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (635) 

 Obec Mužla 0.4.5.1.3.        -10 000,00 

Spolu: -10 000,00 

 

 

 

 

Odd. 6.2.3. – Rozvoj obce 

Zhotovenie projektových dokumentácií   (v 

EUR) 

 

Bežné výdavky (717)   1  -    2 000,00  

v tom 

Tabuľka č.4    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (717) 

 Obec Mužla 6.2.3.          -2 000,00 

Spolu: -2 000,00 

 

 

 

 

 

 



 

Odd. 0.8.2.0.  Kultúrne služby 

Miestne noviny   (v 

EUR) 

 

 

Bežné výdavky (635)   1     -    1 000,00  

v tom 

Tabuľka č.5    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (635) 

 Obec Mužla 0.8.2.0.          -1 000,00 

Spolu: -1 000,00 

 

 

 

 

Ostatné príjmy   (v EUR) 

Zostatky na BÚ + pokl. 

 

 Ostatné príjmy (453)  - 7 515,00  

v tom 

Tabuľka č.6    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (453) 

 Obec Mužla   -   7 515,00 

Spolu: - 7 515,00 

 

 

 

 

Ostatné príjmy 

Výsledok hosp. predch.roka  (v EUR) 

   

Ostatné príjmy (453)     +    65,00  

v tom 

Tabuľka č.7    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (453) 

  Obec Mužla   65,00 

Spolu: 65,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Daňové príjmy 

Výnos dane pouk. úz.samosp.   (v 

EUR) 

 

Daňové príjmy (111)   3  +    7 450,00  

v tom 

Tabuľka č.8    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (111) 

 Obec Mužla            7 450,00 

Spolu: 7 450,00 

 

 

 

 

 

5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Mužla č.2 na rok 2015 

nasledovne: 

 

 

Odd. 8.... – Regionálne združenia   (v EUR) 

Príspevok na zhot stratégie MAS 

 

Bežné výdavky (635)  - 1 000,00  

v tom 

Tabuľka č.1    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (717) 

 Obec Mužla           -1 000,00 

Spolu: -1 000,00 

 

 

Odd. 8....  – Regionálne združenia 

Členský príspevok MAS DRP 

   (v 

EUR) 

Bežné výdavky (635)   4 + 400,00  

v tom 

Tabuľka č.2    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (635) 

  Obec Mužla   400,00 

Spolu: 400,00 

 

 



Odd. 6.2.3.  Rozvoj obce 

Bezpečnostný systém - Vinohrad   (v 

EUR) 

 

Kapitálové výdavky (717)  + 500,00  

v tom 

Tabuľka č.3    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (635) 

 Obec Mužla               500,00 

Spolu: 500,00 

 

 

Odd. 8...... – Regionálne združenia 

Členský príspoevok Ister-Granum   (v 

EUR) 

 

Bežné výdavky (635)         100,00  

v tom 

Tabuľka č.4    

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (717) 

 Obec Mužla               100,00 

Spolu: 100,00 

 

 

 

6. Obecné zastupiteľstvo z troch cenových ponúk vybralo ponuku spoločnosti OPEN 

DOOR s.r.o., so sídlom Pázmánya 2125/27, 927 01 Šaľa a zároveň schvaľuje Zmluvu 

o službách  - Operačný program Kvalita Životného prostredia na obdobie 2014-2020 -

Opatrenie 4.3.1 – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, ktorá sa 

uzatvára medzi účastníkmi Obec Mužla a OPEN DOOR s.r.o. Pázmánya 2125/27, 927 

01 Šaľa, ktorej predmetom je vypracovanie žiadosti a súčinnosť pri úkonoch 

súvisiacich so žiadosťou. 

 

7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dohodu o zaplatení kaucie vo výške 2000,-   EUR 

medzi predávajúcim Obec  Mužla a kupujúcim Ivana Šanková rod. Bíliková, nar. 

24.5.1983, rod. č. 835524/6944, bytom  943 01 Štúrovo,  Smetanova 17 a druh Marian 

Andráš rod. Andráš, nar. 4.2.1980, rod. č. 800204/6943, bytom  943 60 Nána, 

Hviezdoslavova 74, ako podmienku uzavretia kúpnej zmluvy bez predloženia 

kolaudačného rozhodnutia na stavebný pozemok č. 1972/39.     

 

 

8. Predaj majetku na základe Kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti, parcely č.   

1972/39 evidovanej v katastrálnom území Mužla na LV č. 1 ako parcela registra „C -    

KN“ o výmere 502 m2 , druh pozemku ostatné plochy. Kupujúcim je Ivana Šanková 

rod. Bíliková, nar. 24.5.1983, rod. č. 835524/6944, bytom  943 01 Štúrovo,  



Smetanova 17 a druh Marian Andráš rod. Andráš, nar. 4.2.1980, rod. č. 800204/6943, 

bytom  943 60 Nána, Hviezdoslavova 74. 

Kúpna cena je 10 eur (slovom desať eur). Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupujú do 

svojho vlastníctva každý ½ .  

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 kupujúcim  na základe zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 31.07.2013 na 

základe Všeobecne záväzných nariadení Obce Mužla č. 3/2008. Na parcele kupujúci 

realizovali stavbu rodinného domu v súlade so stavebným povolením.  

   

 

9. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj majetku na základe Kúpnej zmluvy o prevode 

nehnuteľnosti 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. 

 

10. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného 

zastupiteľstva Mužla. 

 

 

 

 

 

C.     o d r o č u j e      r o z h o d o v a n i e 

 

1. O Zmluve 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. 

Obecné zastupiteľstvo žiada o predloženie situačného plánu nakúpeného elektrického 

vedenia a o predloženie špecifikácie výmier odkúpených podielov jednotlivých parciel. 

 

2. O Zmluve 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: 

 

 

Parc. 

číslo 

Reg

. 

KN 

LV 

č. 

Výme

ra v 

m2 

Druh pozemku 
Katastráln

e územie 
Obec Okres 

1660 C 1 1197 
Zastavané plochy a 

nádvoria 
Mužla Mužla 

Nové 

Zámky 

963/4 C 1 92054 
Zastavané plochy a 

nádvoria 
Mužla Mužla 

Nové 

Zámky 

357/1 C 1225 328 
Zastavané plochy a 

nádvoria 
Mužla Mužla 

Nové 

Zámky 

357/2 C 1225 233 Záhrady Mužla Mužla 
Nové 

Zámky 

356 C 1 962 
Zastavané plochy a 

nádvoria 
Mužla Mužla 

Nové 

Zámky 

535/6 C 1 1228 
Zastavané plochy a 

nádvoria 
Mužla Mužla 

Nové 

Zámky 

1158/

2 
C 1 2049 

Zastavané plochy a 

nádvoria 
Mužla Mužla 

Nové 

Zámky 

1152 C 1 582 Vinice Mužla Mužla 
Nové 

Zámky 

1158/

1 
C 1 2627 

Zastavané plochy a 

nádvoria 
Mužla Mužla 

Nové 

Zámky 

960/1 C 1 40315 
Zastavané plochy a 

nádvoria 
Mužla Mužla 

Nové 

Zámky 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo žiada o predloženie situačného plánu nakúpeného elektrického 

vedenia a o predloženie špecifikácie výmier jednotlivých parciel, na ktoré sa zriadi 

vecné bremeno. 

 

 

3. O žiadostiach  Simony  Bajzovej, Patrika Jánošku  a Norberta Valovicsa o príspevok 

z Mládežníckeho a menovaných žiada: 

a/  o predloženie „Prísľubu“ 

b/ deklarovania splnenia ustanovení článku 4 Stanov Mládežníckeho fondu 

c/ deklarovania splnenia článku 10, bodu 1, písmena a, b, c Stanov Mládežníckeho 

fondu. 

Zároveň žiada Komisiu sociálnu, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, mediálnej 

komunikácie a pre záležitosti lokalít Malá Mužla, Čenkov, Jurský Chlm a Školskú 

radu pri ZŠ J. Endrődyho aby prerokovali zmenu Stanov Mládežníckeho fondu. 

 

 

 

 

    

 



D. u r č u j e 

 

1. Sobášne dni a hodiny: štvrtky v čase medzi 13:00 – 16:00 hod. 

            soboty  v čase medzi 13:00 – 17:00 hod., ďalej 

       sobášnu miestnosť: obradnú sieň, ktorá sa nachádza v budove obecného úradu. 

 

 

E. ž i a d a 

 

1 Komisiu finančnú, správy majetku obce, rozvoja obce a pre styk so spoločenskými 

organizáciami na základe podnetu hlavného kontrolóra obce Mužla o prerokovanie 

žiadosti spoločnosti Ascomp, ČSA 21, 962 31 Sliač o vydanie súhlasného stanoviska 

k umiestneniu videohier v prevádzke JOKER PUB Mužla č. 659. 

 

2. Komisiu finančnú, správy majetku obce, rozvoja obce a pre styk so spoločenskými 

organizáciami aby vydalo všeobecné stanovisko k povoľovaniu a umiestňovaniu 

hracích automatov, videohier vo verejných budovách a prevádzkach v obci Mužla. 

 

 

 

 

V Mužle, 27.03.2015 

 

 

    podpísané dňa 31.03.2015  Ing. Iván Farkas, v.r. 

                           starosta obce 


