UZNESENIE č. 21/25012017
z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla
zo dňa 25.1.2017
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí rokovalo podľa schváleného programu a prijalo
nasledovné uznesenie:
A.

schvaľuje
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Voľbu pracovných komisií v zložení:
a. a/ mandátová komisia: Szilva Anikó, Becse Jozef
b. b/ návrhová komisia: Zalaba Imrich, Ing. Mészáros Béla
c. c/ overovatelia zápisnice: Zalaba Imrich, Csányiová Alžbeta
3. VZN č. 1/2017 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady a výšky
úhrad za sociálne služby v Dennom stacionári v obci Mužla
4. Rozpočet Základnej školy Jánosa Endrődyho na rok 2017
5. Rozpočet obce Mužla na rok 2017
6. Žiadosť o záväzné stanovisko k investičnému zámeru – elektronická komunikačná
sieť- oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete
NZMUZ/66281 spoločnosti O2 Slovakia s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
zastúpené spoločnosťou NEVITEL, a. s. Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
7. Zhotoviteľa predauditu, auditu účtovnej závierky a auditu konsolidovanej účtovnej
závierky, Ing. Julianu Farkasovú, so sídlom Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky,
č. licencie 474
8. Dotáciu na oslavu 35. výročia založenia folklórneho združenia Kisbojtár vo výške 200
(dvesto) euro.
9. Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o zbere separovaného odpadu č. 09/KSOH/2016
10. Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Július Partali rod. Partali, nar. 17.6.1955, bytom
94352 Mužla č. 105 a kupujúcim Obec Mužla. Predmetom kúpnej zmluvy je parcela č.
960/2 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 238 m2, evidovaná na LV č. 204
v katastrálnom území Mužla, v reg. C–KN za kúpnu cenu 5,40 euro/m2 , celková
kúpna cena je 1285,20 euro (jedentisícdvestoosemdesiatpäť euro 20 centov).
11. Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Ervín Kovács rod. Kovács, nar. 29.4.1957, bytom
94352 Mužla č. 181 a kupujúcim Obec Mužla. Predmetom kúpnej zmluvy je parcela č.
9545/3 orná pôda, o výmere 270 m2, evidovaná na LV č. 2420 v katastrálnom území
Mužla, v reg. C–KN. Kúpna cena je 2,55 euro/m2 , celková kúpna cena je 688,50 euro
(šesťstoosemdesiatosem euro 50 centov).

B.

berie na vedomie

1.

Technickú správu k projektu – Pasport dopravného značenia v obci Mužla
a zároveň odporúča v dokumente realizovať nasledujúce zmeny:
 Na ceste I/63 v troch miestach vytvoriť priechody pre chodcov.
 Umiestniť dopravnú tabuľu max. dovolená rýchlosť 30 km pred železničným
priechodom na ceste na vinohrad.
 Umiestniť zrkadlo v zákrute pred domom s. č. 386
 Pri rybníku namiesto jednosmernej premávky umiestniť dopravnú tabuľu:
vjazd povolený pre dopravné prostriedky do celkovej váhy max. 3,5 ton
 Preskúmať vhodnosť dopravných tabúľ „daj prednosť“ v jednotlivých
križovatkách na miestnych komunikáciách v obci namiesto použitia pravidla
pravej ruky
 Umiestniť dopravné tabule - vjazd povolený max. do 12 t pri odbočovaní
z cesty č. II/509 na cestu III/1508 z obidvoch smerov a z cesty č. I/63 na cestu
č. III/1464 doľava.

V Mužle, dňa 25.1.2017

Ing. Iván Farkas
starosta obce v. r.

