
UZNESENIE č. 5/24062015 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 24.06.2015 

 

 

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: Szilva Anikó, Mgr. Maričeková Beáta 

 b/ návrhová komisia:, Csányiová Alžbeta, Zalaba Imrich 

 c/ overovatelia zápisnice: Ing. Mészáros Béla, Ing. Szórád Juraj  

3. Zmenu rozpočtu Základnej školy Jánosa Endrődyho č. 1/2015 

4. Zmenu rozpočtu obce Mužla č. 3/2015 

5. VZN č. 3/2015 o Mládežníckom fonde Jánosa Jánosa Endrődyho 

6. VZN č. 4/2015 o sociálnej starostlivosti 

7. VZN č. 5/2015 o poskytovaní stavebných stimulov 

8. Žiadosť Rolanda Zvaru rod. Zvara, nar. 16.8.1985, trvalým pobytom Mužla, 

časť Malá Mužla č. 752, ako nájomcovi o odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome 

súpisného čísla 752 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 

5390/16 vedenej na LV č. 1 za kúpnu cenu 484,- eur. 

Zároveň povoľuje splatenie kúpnej ceny bytu vo výške 484,- eur v mesačných 

splátkach po 80 eurách.  

Poveruje starostu obce s vypracovaním návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude 

predložená na schválenie na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

9. Žiadosť Zoltána Halásza, rod. Halász, nar. 8.12.1969 trvalým pobytom 943 52 

Mužla – Čenkov č. 740, ako nájomcovi o odpredaj bytu č. 3 v bytovom dome 

súpisného čísla 876 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 

13140/8 vedenej na LV č. 1.  

Zároveň povoľuje splatenie kúpnej ceny bytu vo výške 996,- eur v mesačných 

splátkach po 77 eurách.  

 Poveruje starostu obce s vypracovaním návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude       

predložená na schválenie na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

10. Žiadosť Jaroslava Bazsó, nar. 13.12.1963 a Márie Bazsóovej, nar. 2.10.1968 

trvalým pobytom Mužla, časť Malá Mužla č. 757, ako nájomcom o odpredaj 

bytu č. 1 v bytovom dome súpisného čísla 757 nachádzajúcej sa v katastrálnom 

území Mužla, na parcele č. 5390/11 vedenej na LV č. 1. 

Zároveň povoľuje splatenie kúpnej ceny bytu vo výške 484,- eur v mesačných 

splátkach po 80 eurách.  

Poveruje starostu obce s vypracovaním návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude       

predložená na schválenie na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

11. Žiadosť Záhradníkovej Renáty rod. Záhradníková, nar. 22.3.1989, a Petra 

Zvaru, trvalým pobytom Mužla, časť Malá Mužla č. 756, ako nájomcom 

o odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome súpisného čísla 756 nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 5390/11 vedenej na LV č. 1 za 

kúpnu cenu 849,- eur. Zároveň poveruje starostu obce s vypracovaním návrhu 



kúpnej zmluvy, ktorá bude predložená na schválenie na nasledujúcom zasadnutí 

OZ. 

12. Žiadosť Márie Virsinszkej rod. Virsinszka, nar. 30.3.1983 a Farkas János Antal 

nar. 27.7.1983 Nyíregyháza, MR, trvalým pobytom Mužla, časť Čenkov č. 745, 

ako nájomcom o odpredaj bytu č. 4 v bytovom dome súpisného čísla 745 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 13115 vedenej na 

LV č. 1 za kúpnu cenu 888,- eur. 

Poveruje starostu obce s vypracovaním návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude       

predložená na schválenie na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

13. Žiadosť Mareka Molnára, rod. Molnár, nar. 1.5.1984 a Anity Víghovej, rod. 

Víghová, nar. 25.1.1988, trvalým pobytom 943 52 Mužla – Čenkov, ako 

nájomcom o odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome súpisného čísla 743 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 13140/6 vedenej na 

LV č. 1 za kúpnu cenu 664,- eur. 

Poveruje starostu obce s vypracovaním návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude       

predložená na schválenie na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

14. Žiadosť o príspevok na bývanie pre Mgr. Máriu Pethesovú a Róberta Justyáka 

bytom Mužla č. d. 215 na rekonštrukciu rodinného domu č. 215 vo výške 

1018,64 eur s podmienkou, že do 10 rokov po poskytnutí dotácie budú mať 

trvalé bydlisko v obci Mužla, a ak by do 10 rokov od poskytnutia dotácie túto 

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

rodinného domu nahlásiť a zároveň dotáciu vo výške 1018,64 EUR obci vrátiť. 

15. Žiadosť Ing. Károlya Drapáka, Mužla č. 201 o finančný príspevok na 

vybudovanie čističky odpadovej vody vo výške 369,31 eur. 

16. Žiadosť o finančný príspevok z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho pre 

Ritu Zsidekovú na kúpu počítača vo výške 600 eur.  

17. Žiadosť o finančný príspevok z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho pre 

Benjamína Šlosiara na nákup pneumatiky na nákladné vozidlo a na zastrešenie 

korby nákladného vozidla vo výške 800,- eur. 

18. Žiadosť o finančný príspevok z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho pre 

Štefánii Šlosiarovej na nákup notebooku a študijných pomôcok vo výške 800,- 

eur. 

19. Žiadosť o finančný príspevok z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho pre 

Zoltána Norberta Ďurčoviča na financovanie vodičského kurzu na získanie 

osvedčenia typu B + T pre automechanika vo výške 700,- eur. 

 

B. p o v e r u j e 

 

1. Starostu obce vo vzťahu k rozšíreniu vodovodu v lokalite Vinohrad 

vyhotovením projektovej dokumentácie a zahájením činnosti spojenej 

s vydaním úradných povolení k zhotoveniu diela. 

2. Starostu obce spracovaním zámeru zmien a doplnkov k územnému plánu obce 

na základe požiadavky konkrétneho investora DAP Mužla s predpokladaným 

využitím závlahovej jamy, zastavanej plochy na rekreačné a športové účely, 

prepojenie areálu na cyklistický chodník a vybudovanie cyklistického 

chodníka. 

3. Starostu obce s vyhotovením digitálnej a písomnej projektovej dokumentácie 

na výstavbu čističky odpadových vôd a kanalizačného systému v rozsahu, 

ktorý vyhovuje podmienkam a potrebám obce. 

 



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

 

1. Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2014    

2. Správu hlavného kontrolóra o vykonanej kontrole v TJ Mužla 

 

 

   D.          o d r o č u j e   s a 

 

1. Žiadosť Zoltána Hugyeca a Kristíny Hugyecovej Bartiovej o finančný 

príspevok na výstavbu rodinného domu 

2. Žiadosť Patrika Jánosku, Mužla č. 440 o finančný príspevok z Mládežníckeho 

fondu Jánosa Endrődyho 

3. Ponuka Ing. Károlya Drapáka na predaj pozemku, parc. č. 6/5, 7/5, 7/4, 7/1, 10 

a 11 v kat. území Mužla, pri kostole. 

 

 

     E.        z a m i e t a  

 

1. Žiadosť Simony Bajzovej, Mužla č.419 o finančný príspevok z Mládežníckeho 

fondu Jánosa Endrődyho 

2. Žiadosť Norberta Valovicsa, Mužla – Čenkov č. 744 o finančný príspevok 

z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho 

3. Žiadosť Tamása Vágvölgyiho o finančný príspevok na výstavbu rodinného 

domu 

 

 

 

      F.         o d p o r ú č a 

 

1. Blanke Eszesovej v súvislosti s jej žiadosťou o príspevok obce na čiastočné 

krytie výdavkov, spojených s dopravou dieťaťa do materskej školy v Štúrove, 

aby využívali školský autobus Obce Mužla.  

 

 

 

 

   

 

V Mužle dňa 30.06.2015 

 

 

 

 

      Ing. Iván Farkas, v.r. 

      starosta obce 


