
UZNESENIE č. 4/13052015 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 13.05.2015 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rokovalo podľa schváleného programu a prijalo 

nasledovné uznesenie: 

 

  

 

A. s c h v a ľ u j e 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

2. Voľbu pracovných komisií v zložení: 

 a/ mandátová komisia: Ing. Mészáros Béla, Ing. Szórád Juraj 

 b/ návrhová komisia: Szilva Anikó, Mgr. Maričeková Beáta 

 c/ overovatelia zápisnice: Ing. Petrík Tomáš, Becse Jozef 

 

3. Za členov Rady školy pri ZŠ J. Endrődyho  v Mužle na ďalšie volebné obdobie 

Rady školy: Mgr. Maričekovú Beátu a Alžbetu Csányiovú. 

 

4. Harmonogram rekonštrukcie chodníkov a odvodňovacích járkov 

 

5. Príspevok na kúpu rodinného domu súpisného čísla 761 pre Petra Kisa a Anetty 

Gyürkiovej s podmienkou, že do 10 rokov po nadobudnutí budú mať trvalé 

bydlisko v obci Mužla, a ak by do 10 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti túto 

nehnuteľnosť predali, do 15 dní od predaja sú povinní na obecnom úrade predaj 

rodinného domu nahlásiť a zároveň dotáciu vo výške 1500 EUR obci vrátiť. 

 

6. Mesačný plat starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platobných pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve podľa Štatistického úradu SR za predchádzajúci 

kalendárny rok, koeficientu podľa počtu obyvateľov a koeficientu 1,2 podľa § 4 

ods. 2 uvedeného zákona vo výške 2039 EUR. 

 

7. Ročnú odmenu poslanov obecného zastupiteľstva vo výške 85% priemernej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok , čo činí 730 EUR. 

 

8. Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce koeficientom 0,2 

Mesačný plat hlavného kontrolóra obce vo výške 265 EUR 

 

 

 

 

B. p o v e r u j e 

 



 

1. Starostu obce zahájením rokovaní so Západoslovenskou vodárenskou             

spoločnosťou, a. s. s cieľom prevodu správy vodovodu smerujúceho na 

vinohrad v k. ú. Mužla Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

  

2.  Starostu obce zhotovením nového Programu hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Mužla do 31.12.2015 

 

3.   Poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Tomáša Petríka, predsedu miestnej 

organizácie Zväzu záhradkárov vykonaním prieskumu o záujem zo strany 

vlastníkov viničných domčekov o zavedenie vodovodnej prípojky v lokalite 

vinohrad.  

 

 

 

 

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

 

 

1. Informáciu o chystaných zmenách týkajúcich sa Mládežníckeho fondu J.  

Endrődyho     

    

2. Informáciu o vypracovaní nového  Programu hospodárskeho                     

a sociálneho rozvoja obce Mužla Regionálnou rozvojovou agentúrou Južný 

región v Štúrove. 

 

 

   

 

    

  

 

V Mužle dňa 13.05.2015 

 

 

 

 

      Ing. Iván Farkas  

    starosta obce 

 

 


