
 

 

UZNESENIE č. 7/09092015 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 09.09.2015 

 

 

 

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: Zalaba Imrich, Ing. Mészáros Béla 

 b/ návrhová komisia: Becse Jozef, Ing. Petrík Tomáš 

 c/ overovatelia zápisnice: Mgr. Maričeková Beáta, Csányiová Alžbeta 

 

3. VZN č. 6/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári so 

schválenými zmenami 

 

4. 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. 

 

5. Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov medzi obcou Mužla a Natur-pack, a.s. 

 

6. Zmenu rozpočtu č. 5  obce Mužla na rok 2015 v zmysle predloženého návrhu 

 

Nedaňové príjmy  (v EUR) 

 

Za služby vyk. v súv. so zmenami a dopl. územného plánu obce Mužla (223)     + 4 500,00  

v tom 

Tabuľka č.1 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (223) 

 

Obec Mužla  

 

    + 4 500,00 

Spolu:     + 4 500,00 

 

 

 



Odd. 1.1.1.  Orgány verejnej správy  (v EUR) 

Reprezentačné - Vojvodina 

 

Bežné výdavky (635)  - 2 000,00  

v tom 

Tabuľka č.2 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (635) 

 

Obec Mužla  

 

    - 2 000,00 

Spolu:     -2 000,00 

 

 

Odd. 8.2.0.9.  Ostatné kultúrne služby – kultúrny dom  (v EUR) 

údržba budovy KD + kofinancovanie projektu 

 

Bežné výdavky (635)  - 7 000,00  

v tom 

Tabuľka č.2 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (635) 

 

Obec Mužla  

 

    - 7 000,00 

Spolu:     -7 000,00 

 

 

Odd. 8.4.0.  Náboženské a iné spol. služby - cintorín 

Údržba domu smútku, veža  (v EUR) 

 

Bežné výdavky (633)  - 2 000,00  

v tom 

Tabuľka č.3 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (633) 

 

Obec Mužla  

 

    - 2 000,00 

Spolu:     -2 000,00 

 

 

Odd.  1.1.1.  Orgány verejnej správy 

Údržba obecných bytov  (v EUR) 

 

Bežné výdavky (635)  -  1 200,00  

v tom 

Tabuľka č.1 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (635) 

 

Obec Mužla  

 

    -  1 200,00 

Spolu:      - 1 200,00 

 



 

Odd. 6.2.3.  Rozvoj obce  (v EUR) 

Rekonštrukcia 6-bytového domu 

 

Kapitálové výdavky (717)  + 700,00  

v tom 

Tabuľka č.1 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (717) 

 

Obec Mužla 

  

       + 700,00 

 

 

 

Odd. 6.2.3.  Rozvoj obce  (v EUR) 

Rekonštrukcia domu služieb – Denný stacionár 

 

Kapitálové výdavky (717)  + 7 500,00  

v tom 

Tabuľka č.1 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (717) 

 

Obec Mužla 

  

     +7 500,00 

Spolu:      +7 500,00 

 

 

Odd. 6.2.3.  Rozvoj obce  (v EUR) 

Riešenie havarijnej situácie – Denný stacionár 

 

Kapitálové výdavky (717)  + 5 600,00  

v tom 

Tabuľka č.1 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (717) 

 

Obec Mužla 

  

     +5 600,00 

Spolu:      +5 600,00 

 

 

Odd. 6.2.3.  Rozvoj obce  (v EUR) 

Zariadenie – Denný stacionár 

 

Bežné výdavky (717)  +  900,00  

v tom 

Tabuľka č.1 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (717) 

 

Obec Mužla 

  

     + 900,00 

Spolu:      + 900,00 



 

 

Odd. 4.5.1.  Cestná autobusová doprava  (v EUR) 

Náhradné vozenie 

 

Bežné výdavky (639)  +  2 000,00  

v tom 

Tabuľka č.1 

   

Č.org. Názov organizácie 

Zmena rozpočtu 

FK Program (639) 

 

Obec Mužla 

  

     + 2 000,00 

Spolu:      + 2 000,00 

 

 

7. Konsolidovanú výročnú správu obce Mužla za rok 2014 a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2014. 

 

8. Žiadosť Zoltána Hugyeca a Kristíny Hugyecovej Bartiovej o finančný 

príspevok na kúpu stavebného pozemku parc. reg. „C“ č. 728/1 zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 801 m2, 728/2 záhrady o výmere 415 m2,  vo výške 

1500 eur. 

 

9. Žiadosť Floriana Feketeho a Klaudie Strečkovej obaja bytom Mužla č. 465 

o poskytnutie finančného príspevku na nákup rodinného domu pod súp. č. 465 

vo výške 1500 eur. 

 

10. Žiadosť Róberta Benyovicsa, 943 52 Mužla č. 193, 164 o prenájom bytu č. 5 

v bytovom dome súp. č. 1010 s podmienkou, že vyrovná všetky záväzky voči 

obci. 

 

 

 

 

          B. berie na vedomie 

 

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

 

 

 

 

          C. ruší 

 

1. Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 15/11122013 bod b zo dňa 11.12.2013, 

v ktorom schválilo žiadosť Ervina Kovácsa a Réky Feiglovej o poskytnutie 

pozemkov na stavebné účely. 

 

2. Nasledujúce body z uznesenia č. 5/24062015 zo 6. zasadnutia OZ zo dňa 

24.6.2015: A. 8-13. z dôvodu zhotovenia právnej analýzy 

 



 

 

 

 D.    n e s c h v a ľ u j e 

 

1. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim-obcou Mužla a 

kupujúcim Jaroslav Bazsó, nar. 13.12.1963 a Mária Bazsóová, nar. 2.10.1968 

trvalým pobytom Mužla, časť Malá Mužla č. 757,  na 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. 4878 za kúpnu cenu 484,- eur, 

ktorá bude uhradená v mesačných splátkach po 80 eur/mes., z dôvodu 

zhotovenia právnej analýzy 

 

2. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim-obcou Mužla a 

kupujúcim Zoltán Halász, rod. Halász, nar. 8.12.1969 trvalým pobytom 943 52 

Mužla – Čenkov č. 740 na 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. 4819 za kúpnu cenu 996,- eur, ktorá bude uhradená 

v mesačných splátkach po 77 eur/mes., z dôvodu zhotovenia právnej analýzy  

 

 

3. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim-obcou Mužla a 

kupujúcim Marcibál Otto, nar. 03.02.1960,  trvalým pobytom Mužla, časť Malá 

Mužla č. 755 na odpredaj bytu č. 1 v bytovom dome súpisného čísla 755 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 5390/12 vedenej na 

LV č. 1 za kúpnu cenu 484,- eur, ktorá bude uhradená v mesačných splátkach 

po 80 eur/mes., z dôvodu zhotovenia právnej analýzy 

 

 

4. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim-obcou Mužla a 

kupujúcim Marek Molnár, rod. Molnár, nar. 1.5.1984 a Anita Víghová, rod. 

Víghová, nar. 25.1.1988, trvalým pobytom 943 52 Mužla – Čenkov na 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, ktorá bude uhradená v mesačných splátkach po 77 eur/mes., z dôvodu 

zhotovenia právnej analýzy 

 

 

5. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim-obcou Mužla a 

kupujúcim Virsinszka Mária rod. Virsinszka, nar. 30.3.1983, a Farkas János 

Antal nar. 27.7.1983 Nyíregyháza, MR,  trvalým pobytom Mužla, časť Čenkov 

č. 745 na odpredaj bytu č. 4 v bytovom dome súpisného čísla 745 

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

LV č. 4817 za kúpnu cenu 888,- eur, ktorá bude uhradená v mesačných 

splátkach po 77 eur/mes , z dôvodu zhotovenia právnej analýzy 

 

6. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim-obcou Mužla a  

kupujúcim Virsinszky Peter rod. Virsinszky, nar. 2.1.1985, trvalým pobytom 

Mužla, časť Čenkov č. 745 na odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome súpisného 

čísla 745 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 13115 



vedenej na LV č. 4817 za kúpnu cenu 1031,- eur, ktorá bude uhradená 

v mesačných splátkach po 77 eur/mes., z dôvodu zhotovenia právnej analýzy  

 

 

7. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim-obcou Mužla a  

kupujúcim Záhradníková Renáta rod. Záhradníková, nar. 22.3.1989, trvalým 

pobytom Mužla, časť Malá Mužla č. 756 na 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. 4949 za kúpnu cenu 849,- eur, ktorá bude uhradená 

v mesačných splátkach po 80 eur/mes., z dôvodu zhotovenia právnej analýzy  

 

 

8. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi predávajúcim-obcou Mužla a  

kupujúcim Roland Zvara rod. Zvara, nar. 16.8.1985, trvalým pobytom Mužla, 

časť Malá Mužla č. 752 na 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, ktorá bude uhradená v mesačných 

splátkach po 80 eur/mes., z dôvodu zhotovenia právnej analýzy  

 

 

E.  o d r o č u j e 

 

1. Priamy odpredaj časti obecného pozemku vo výmere 216 m2 z  parc. č. 963/4, 

vo výmere  92 036 m2 – zastav.pl.-- evidovanej na LV č.1, pre k. ú. Mužla, 

v reg. C –KN, do  vlastníctva Karola Kovácsa, bytom 943 52 Mužla č. 626 za 

cenu  1,86 €/m2 , celková kúpna cena 402,- €, slovom štyristodva eurá, za 

účelom majetkovo-právneho vysporiadania majetku z dôvodu vyhotovenia 

geometrického plánu navrhnutých zmien 

 

 

 F.      p o v e r u j e 

  

1. Starostu obce s vyhotovením odborného posudku hydroizolácie    

a energetického  auditu na  budovu 6BJ.  

 

 

 

 

    
 V Mužle dňa 9.9.2015 

 

 

 

Podpísal dňa: 14.9.2015 

 

 

      Ing. Iván Farkas v.r. 

    starosta obce 

 

 


