UZNESENIE č. 12/06042016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla
zo dňa 6.4.2016
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rokovalo podľa schváleného programu a prijalo
nasledovné uznesenie:
schvaľuje

A.

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľbu pracovných komisií v zložení:
a/ mandátová komisia: Szilva Anikó, Mgr. Maričeková Beáta,
b/ návrhová komisia: Borvák Imrich, Ing. Petrík Tomáš
c/ overovatelia zápisnice: Becse Jozef, Ing. Mészáros Béla
3. Záverečný účet obce Mužla a celoročné hospodárenie za rok 2015
4. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 1 za rok 2016 nasledovne:

PRÍJMY
09,1,2,1 Základná škola + ZUŠ PK
Položka

312

Text

Transfer z ŠR na školstvo

+ 53 755,00 eur
Schválený
rozpočet Návrh zmeny č.1
2016
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
306 776

360 531

10,2,2 Sociálne služby - denný stacionár, opatrovateľská služba
Položka

223

Text

Transfer na Denný stacionár

+ 4 080,00 eur

Schválený
rozpočet Návrh zmeny č.1
2016
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
18 000

22 080

VÝDAVKY
09,1,2,1 Základná škola + ZUŠ PK
Položka

Text

+ 53 805,00 eur
Schválený
2016

rozpočet Návrh zmeny č.1

plán
euro
642
642

Transfer pre ZŠ normatívne
výdavky
ZŠ - ŠKD

plnenie
euro

plán
euro

306 776

360 531

34 500

34 550

10,2,2 Sociálne služby - denný stacionár, opatrovateľská služba
Položka

635
633

Text

Údržba – Denný stacionár
Prevádzkové náklady - DS

633

Text

Všeobecný materiál

+ 4 080,00 eur

Schválený
rozpočet Návrh zmeny č.1
2016
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
1 000
3 000

01,1,1 Orgány verejnej správy
Položka

plnenie
euro

3 000
5 080

- 50,00 eur
Schválený
rozpočet Návrh zmeny č.1
2016
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
4 000

3 950

5. Zmenu rozpočtu Základnej školy Jánosa Endrődyho č. 1 za rok 2016
6. Zmluvu
č.
BA/2016/84
o spolupráci
a podmienkach
využívania
vodohospodárskeho majetku prevádzkovateľom cyklistickej trasy „Cyklotrasa
EUROVELO 6, úsek Kravany nad Dunajom – Štúrovo“
7. Nájomnú zmluvu medzi obcou Mužla a spoločnosťou H&O Group na prenájom
nehnuteľností na účely poľnohospodárskej výroby - rybničného hospodárstva
s nasledovnými zmenami:
Článok I. bod 2. sa dopĺňa vetami:
Nájomca sa zaväzuje, že uvedenú činnosť - poľnohospodársku výrobu-rybničné
hospodárstvo – začne vykonávať podľa všeobecne platných právnych predpisov
najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
V opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
Článok I. sa dopĺňa bodom č. 3:
Nájomca sa zaväzuje, že v lehote do piatich rokov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy vykoná vyčistenie nehnuteľnosti vyšpecifikovanej
v prílohe tejto zmluvy (tabuľková časť – výpočet nájomného), vyčistenie
vodnej plochy nachádzajúcej sa nad nehnuteľnosťou vyšpecifikovanou
v prílohe tejto zmluvy a revitalizáciu vodnej plochy nachádzajúcej sa nad
nehnuteľnosťou vyšpecifikovanou v prílohe tejto zmluvy tak, aby bola
pripravená plniť účel, zakotvený v čl. I. odst. 2. tejto zmluvy. V opačnom
prípade je prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok IV. bod 1. sa dopĺňa textom:



Odstúpením od zmluvy v zmysle čl. I. odst. 2. tejto zmluvy.
Odstúpením od zmluvy v zmysle čl. I. odst. 3. tejto zmluvy.

8. Zmluvu o zbere separovaného odpadu č. 03/KSOH/2016 medzi obcou Mužla
a spoločnosťou Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo
9. Zmluvu o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia distribučnej
sústavy – odberné miesto Mužla č. 127, Požiarna zbrojnica
10. Návrh zmeny platového nároku hlavného kontrolóra 2016
11. Návrh zmeny odmien poslancov Obecného zastupiteľstva na rok 2016
12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy odpredaj
časti obecného pozemku vo výmere 104 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, na
základe geometrického plánu č. 11/2016 formou kúpnej zmluvy, do vlastníctva
Angély Kováčovej a Józsefa Vargu, bytom 943 52 Mužla č. 441 za cenu 1,86
€/m2 celková kúpna cena 194,- €, slovom jednostodeväťdesiatštyri eurá, za
účelom majetkovo-právneho vysporiadania majetku.
V zmysle §9a, ods.8, písm. e zákona č. 138/1991 Z. z. ide o prevod majetku
obce z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané časti parcely sú
v skutočnosti súčasťou pozemku kupujúceho, na pozemku je rodinný dom s. č.
441.
Kupujúci nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6,7 cit. zákona.
Predaj pozemku bol schválený 3/5 väčšinou poslancov obecného zastupiteľstva.
13. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy odpredaj
parcely č. 969/2 vo výmere 268 m2 – záhrada -- evidovanej na LV č.1, k. ú.
Mužla, v reg. C –KN, formou kúpnej zmluvy, do vlastníctva Ing. Rudolfa
Koňucha, bytom 943 52 Mužla 89/A za cenu 1,86 €/m2 , celková kúpna cena
499,- €, slovom štyristodeväťdesiatdeväť eur, za účelom majetkovo-právneho
vysporiadania majetku.
V zmysle §9a, ods.8, písm. e zákona č. 138/1991 Z. z. ide o prevod majetku
obce z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko odpredávaná parcela je
v skutočnosti súčasťou pozemku kupujúceho.
Kupujúci nie sú osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 cit. zákona.
Predaj pozemku bol schválený 3/5 väčšinou poslancov obecného zastupiteľstva.
14. Žiadosť Alexandry Klimóovej bytom Mužla č. 774 o finančný príspevok
z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na financovanie štúdia - na
zaplatenie školného na vysokej škole vo výške 800,- (osemsto) eur.
15. Žiadosť Annamárie Nagyovej, bytom Mužla – Čenkov 736 o finančný
príspevok z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho vo výške 600,- (šesťsto)

eur na kúpu osobného auta, potrebného na dochádzanie do Strednej odbornej
školy – Szakközépiskola, Kravany nad Dunajom a na pracovisko do Štúrova

B.

berie navedomie
1. Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Mužla za rok 2015
2. Zmluvu o spolupráci - Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
3. Návrh zmeny platového nároku starostu obce na rok 2016

C.

ruší
1. Bod č. 5 uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mužla č. 11/09032016 zo
dňa 9.3.2016 o schválení Zmluvy o založení záujmového združenia obcí pre
separovaný zber odpadu medzi obcami Mužla, Belá, Ľubá a Obid a Stanovy
združenia.

V Mužle, dňa 6.4.2016
Ing. Iván Farkas
starosta obce

