
 

UZNESENIE č. 23/19042017 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 19.4.2017 

 

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. Petrík Tomáš, Mgr. Maričeková Beáta 

b/ návrhová komisia: Szilva Anikó, Becse Jozef 

c/ overovatelia zápisnice: Csányiová Alžbeta, Borvák Imrich 

 

3. Prevádzkový poriadok COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Supermarket 

II. č. 143 Mužla, 943 52 Mužla 114 a prílohu č. 1 na základe pozmeňujúceho návrhu 

nasledovne: 

 

Príloha k prevádzkovému poriadku PJ 143 Mužla 

 

Otváracia doba: 

pondelok až štvrtok   6.00 – 18.00 

hétfő – csütörtök 

 

piatok – péntek  6.00 – 19.00 

sobota – szombat  6.00 – 13.00 

nedeľa – vasárnap  7.30 – 11.30 

 

Zásobovanie prevádzkovej jednotky v pondelok až piatok sa bude uskutočňovať nasledovne: 

- zásadne v čase otváracích hodín, pričom 

- zásobovanie chlebom a pečivom od 5.30 hod.  

 

Zásobovanie prevádzkovej jednotky v sobotu, v nedeľu a v dňoch pracovného pokaja sa 

bude uskutočňovať nasledovne: 

- len zásobovanie čerstvým chlebom a pečivom najskôr o ½ hodiny pred otvorením 

prevádzkovej jednotky do zatvorenia prevádzkovej jednotky, 

- cez hlavný vchod do prevádzkovej jednotky,  

- zásadne bez cúvania zásobovacieho dodávkového alebo nákladného vozidla. 

 

 

Informácie pre kupujúcich na prevádzkovej jednotke sú zabezpečené dvojjazyčne, v 

štátnom jazyku a v jazyku maďarskom.  

 

 

  

4. Záverečný účet obce Mužla za rok 2016 bez výhrad 



 

5. Zmenu rozpočtu obce Mužla č. 1 na rok 2017 

 

 

PRÍJMY 
  

                             + 5 500 eur  
 

Položka Text Schválený rozpočet 

2017 

Návrh zmeny č. 1 

  plán plnenie plán plnenie 

  euro euro euro euro 
111 Výnos dane úz. samospráve – 

vyúčtovanie roku 2016 

 

0  5 500  

      

 

VÝDAVKY 
    

08,2,3 Orgány verejnej správy                 + 700 eur 

 

Položka Text Schválený rozpočet 

2017 

Návrh zmeny č. 1 

  plán plnenie plán plnenie 

  euro euro euro euro 
642 Vinohradnícka obec  700   1 400   

 

 

01,1,1 Orgány verejnej správy                        + 20 500 eur 

Položka Text Schválený rozpočet 

2017 

Návrh zmeny č. 1 

  plán plnenie plán plnenie 

  euro euro euro euro 
637 Všeobecné služby – 

projektový manažment 

0   20 500   

 

 

01,7,1 Transakcie verejného dlhu                        + 20 000 eur 

 

Položka Text Schválený rozpočet 

2017 

Návrh zmeny č. 1 

  plán plnenie plán plnenie 

  euro euro euro euro 
819 Finančná zábezpeka VO 0   20 000   

 

 

 

 

 

 



06,2,3 Rozvoj obce                                     - 36 000 eur 

 

Položka Text Schválený rozpočet 

2017 

Návrh zmeny č. 1 

  plán plnenie plán plnenie 

  euro euro euro euro 
 Oprava ciest na vinohrade 9 000   0   

 Výstavba strešnej konštrukcie 

na DS 

15 000  0  

 Tepelná izolácie DS 7 000  0  

 Parkovisko 6 000  0  

 Kúpa pozemkov 9 500  4 500  

 Kofinancovanie projektov EÚ 16 000  0  

 Chodníky 8 000  0  

 Rustikálne detské ihrisko 5 000  0  

 Rozšírenie veže na cintoríne 3 000  0  

 Kosačka k traktoru 3 500  0  

 Zateplenie 6- bytovky 3 500  0  

 Osvetlenie +elektrika na 

vinohrade 

0  1 000  

 Audio aparatúra do KD 0  3 500  

 Odvodnenie rekonštr. kanálov 0  10 000  

 Vonkajší fitnes 0  1 500  

 Chodníky , mosty, zbery 30 000  54 000  

 Vnútorná prestavby KD 10 000  15 000  

 

 

 

6. Schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektu 

v oblasti prevencie kriminality – Vybudovanie kamerového systému v obci Mužla  

Výška  celkových výdavkov na projekt: 53 000 euro 

Výška nenávratného finančného príspevku 80 % : 42 400 euro 

Výška spolufinancovania 20% : 10 600 euro 

 

7. Schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja 

športu na rok 2017 , podprogram č. 1 výstavba multifunkčných ihrísk s umelým 

trávnikom a mantinelmi 

Výška  celkových výdavkov na projekt: 68 849,03 euro 

Výška nenávratného finančného príspevku : 65 406,57 euro 

Výška spolufinancovania  5% :  3 442,46 euro 

 

8. Zverejnenie zámeru o kúpe nehnuteľností, parc. č. 313/1 celková výmera 1047 m2  a 

parc. č. 313/4 celková výmera 229 m2  , zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú 



evidované ako parcely registra „C“ v katastrálnom území Mužla na LV č. 563 od 

predávajúceho Viktora Zahorána, nar. 22.6.1974, bytom 943 52 Mužla č. 1017 za 

kúpnu cenu 5,40 euro/m2 . Odkúpenie predmetných nehnuteľností je z titulu hodného 

osobitného zreteľa, nakoľko na pozemkoch sa nachádza budova materskej školy a 

kúpou budú usporiadané vlastnícke vzťahy.  

Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol schválený 3/5 väčšinou poslancov. 

Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce. 

 

9. Zverejnenie zámeru o predaj nehnuteľnosti, parc. č. 960/25 o výmere 42 m2 zastavané 

plochy a nádvoria evidovanej ako parcela registra „C“ v katastrálnom území Mužla na 

LV č. 1 pre žiadateľa Alžbetu Fiamovú r. Kurdiovú nar. 2.8.1961, bytom 943 52 

Mužla č. 345 za kúpnu cenu 5,40 euro/m2 . Predaj predmetnej parcely je z titulu 

hodného osobitného zreteľa, nakoľko odpredávaná parcela je v skutočnosti súčasťou 

pozemku žiadateľa a predajom budú usporiadané vlastnícke vzťahy. Kupujúci nie je 

osobou uvedenou v §9a ods. 6,7 cit. zákona. Prevod majetku z dôvodu osobitného 

zreteľa bol schválený 3/5 väčšinou poslancov. 

Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce. 

 

10. Zverejnenie zámeru o predaj nehnuteľnosti, parc. č. 11103/10 o výmere 28 m2 

zastavané plochy a nádvoria, ktorá bola vytvorená na základe geometrického plánu č. 

21/2016 vyhotoveného Attilom Czíriom dňa 22.8.2016  z parcely registra E-KN č. p.  

11299/200 ostatná plocha evidovanej v katastrálnom území Mužla na LV č. 3714 pre 

žiadateľov: Katarína Grófová r. Nagyová, bytom 943 52 Mužla č. 508, Anita Páva, 

rod. Grófová, 943 52 Mužla č. 508 a Anastázia Kovácsová, rod. Grófová, 943 52 

Mužla č. 674 za kúpnu cenu 5,40 euro/m2 . Predaj predmetnej parcely je z titulu 

hodného osobitného zreteľa, nakoľko odpredávaná parcela je v skutočnosti súčasťou 

pozemku žiadateľov a predajom budú usporiadané vlastnícke vzťahy. Kupujúci nie sú 

osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 cit. zákona. Prevod majetku z dôvodu osobitného 

zreteľa bol schválený 3/5 väčšinou poslancov. 

Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce. 

 

 

 

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

 

1. Informácie riaditeľa OOPZ v Štúrove, Bc. Rolanda Farkaša o bezpečnostnej 

 situácii v štúrovskom regióne 

 

2. Správu starostu obce o uskutočnených a plánovaných investíciach 

 a rekonštrukciach v obci Mužla 

 

3. Správu starostu obce o kontrole plnenia uznesení 22. zasadnutia obecného 

 zastupiteľstva  

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Mužla za rok 

   2016  

 



5. Správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v roku 2016 

 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

 

 

 

 

C.     p o v e r u j e 

 

1. Starostu obce zahájením a vykonaním výberového konania na pozíciu riaditeľa 

 Základnej školy Jánosa Endrődyho s vyučovacím jazykom maďarským – 

 Endrődy János Alapiskola Muzsla a výberového konania na pozíciu 

 riaditeľa Materskej školy v Mužle. 

 

 

D. o d r o č u j e 

 

1. Zámer predaja pozemku parc. č. 351/7 zastavané plochy a nádvoria, celková 

 výmera 185 m2  v katastrálnom území Mužla vedeného na LV č. 1 parcela 

 registra „C“, vlastníkom ktorého je Obec Mužla, do vlastníctva kupujúcim: 

 

 Viblingová Alžbeta rod. Kissová, nar. 23.7.1955, bytom 943 52 Mužla č. 708 

 v podiele ¼ k celku, t. j. 46 m2 , za cenu  5,40 €/m2 , celková kúpna cena je 

 248,40 €, slovom dvestoštyridsaťosem euro štyridsať centov, 

 

 Fraňo Martin rod. Fraňo, nar. 30.10.1979, bytom 943 52 Mužla č. 708 

 v podiele ¼ k celku, t. j. 46 m2, za cenu  5,40 €/m2 , celková kúpna cena je 

 248,40 €, slovom dvestoštyridsaťosem euro štyridsať centov, 

 

 Tóthová Mária rod. Valková, nar. 1.1.1942, bytom 943 01 Štúrovo, Gaštanová 

 937/6 v podiele ¼ k celku, t. j. 46 m2 , za cenu  5,40 €/m2 , celková kúpna cena 

 je 248,40 €, slovom dvestoštyridsaťosem euro štyridsať centov, 

 

 Kovács Krisztián rod. Kovács, nar. 22.7.1982, bytom 943 52 Mužla 1075 

 v podiele ¼ k celku, t. j. 46 m2 , za cenu  5,40 €/m2 , celková kúpna cena je 

 248,40 €, slovom dvestoštyridsaťosem euro štyridsať centov, 

 

 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 351/7  je v skutočnosti pod 

 bytovým domom s. č. 708, v ktorom sa nachádzajú 4 bytové jednotky vo 

 vlastníctve uvedených kupujúcich. Kupujúci nie sú osobami uvedenými v §9a 

 ods. 6,7 cit. zákona.  

 

 

 

V Mužle dňa 19.4.2017 

 

      Ing. Iván Farkas  

    starosta obce 


