UZNESENIE č. 28/04102017
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla
zo dňa 04.10.2017
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/ mandátová komisia: Ing. Mészáros Béla, Zalaba Imrich
b/ návrhová komisia: Becse Jozef, Ing. Szórád Juraj
c/ overovatelia zápisnice: Mgr. Maričeková Beáta, Ing. Petrík Tomáš
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č. 5/2017 o udeľovaní ocenení obce Mužla
vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov.
4. Zmenu rozpočtu obce č. 3 za rok 2017 nasledovne:

PRÍJMY
+ 86 900 eur
Položka Text

312
312
312
312
312
331

Zo ŠR na DHZ
Zo ŠR na kultúru
Zo ŠR na šk. stravovanie
Zo ŠR na nezamestnanosť
Zo ŠR na Zberný dvor
Od zah. subjektu na pamätník

Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
700
1 000
4 000
2 500
0
0

3 000
1 500
2 000
5 300
78 300
5 000

VÝDAVKY
06,2,3 Rozvoj obce
Položka Text

711
714
716

Nákup pozemkov
Nákup osobného auta
Zhotovenie projekt. dokument

+ 66 200 eur
Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
4 500
4 500
4 000

5 400
5 200
5 500

717
717
717
717
717
717
717

Zábradlie pre ŠH
Soc. zariadenia na ihrisku TJ
Vodovod na Vinohrade
Vonkajší fitnes
Audiozariadenie KD
Zberný dvor
Chodníky, mosty okolo
potoka

500
1 000
15 000
1 500
3 500
0
39 000

01,1,1 Orgány verejnej správy
Položka Text

611

Tarifný plat

+ 2 800 eur
Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
80 000

03,2,0 Ochrana pred požiarmi
Položka Text

633

Všeobecný materiál

635

Údržba a oprava jarkov

Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
500

635
637
642

Oprava pamätníka
Csodaszarvas
Projekt Kultúra
TJ – sociálne zariadenia

3 000

+ 7 600 eur
Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
25 200

08,2,0 Kultúrne služby
Položka Text

82 800

+ 2 500 eur

04,5,1 Cestná doprava
Položka Text

700
0
25 000
0
1 400
82 500
14 000

32 800

+ 7 800 eur
Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
0

5 600

1 000
0

1 500
1 700

5. Zmenu rozpočtu obce č. 3a za rok 2017 nasledovne:

VÝDAVKY
06,2,3 Rozvoj obce
Položka Text

717

Chodníky, mosty okolo
potoka

- 12 000 eur
Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3a
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
14 000

04,5,1 Cestná doprava
Položka Text

635

Údržba a oprava jarkov

+ 5 000 eur
Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3a
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
32 800

08,2,0 Kultúrne služby
Položka Text

642

Rímsko- kat. farský úrad
Mužla

2 000

37 800

+ 7 000 eur
Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3a
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
20 000

27 000

6. Zmenu rozpočtu obce č. 3b za rok 2017 nasledovne:

VÝDAVKY
06,2,3 Rozvoj obce
Položka Text

717

Chodníky, mosty okolo
potoka

- 1 000 eur
Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3b
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
2 000

1 000

010,4,0 Rodina a deti
Položka Text

642

Ocenenia

+ 1 000 eur
Schválený rozpočet Návrh zmeny č. 3b
2017
plán
plnenie
plán
plnenie
euro
euro
euro
euro
0

1 000

7. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na výmaz drobnej prevádzkarne - Miestny
národný výbor v Mužle z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, Oddiel: Pšn,
vložka č. 169/N so sídlom Mužla, IČO: 00 000 088, ktorá bola zriadená podľa
uznesenia plenárneho zasadnutia MNV zo dňa 15.4.1960.
8. Zmluvu o výpožičke medzi obcou Mužla a Základnou školou Jánosa Endrődyho
s VJM v Mužle – Endrődy János Alapiskola Muzsla vrátane schválených
pozmeňujúcich návrhov.
9. Zmluvu o výpožičke medzi obcou Mužla a Súkromnou základnou umeleckou školou
Kataríny Pappovej vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov.
10. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a Katarínou Grófovou, Anastáziou Kovácsovou,
A Anitou Páva. Predmetom prevodu na kupujúcich je parcela č. 11103/10 o výmere
28 m2 zastavaná plocha, ktorá bola vytvorená z parcely č. 11299/200 na základe
geometrického plánu č. 21/2016 vyhotoveného dňa 22.8.2016 Petrom Koczkásom.
11. Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod pozemkov parc. č. 1972/38, výmera 502
m2 ostatné plochy a parc. č. 1972/39 výmera 502 m2 ostatné plochy v katastrálnom
území Mužla vedených na LV č. 1 ako parcely registra „C“, vlastníkom ktorých je
Obec Mužla, do vlastníctva kupujúcim Attila Szitás, nar. 1.7.1970 bytom 943 01
Štúrovo, Bartókova 3 a Monika Szombatová, nar. 1.10.1980, bytom 943 01 Štúrovo,
Janka Kráľa 58 na výstavbu rodinného domu za celkovú cenu 5421,60 (slovom
päťtisícštyristodvadsaťjedno euro šesťdesiat centov).
12. Na základe návrhu Obecnej rady OZ schvaľuje cenu obce Mužla za rok 2016 pre ZO
Csemadok v Mužle
13. Na základe návrhu Obecnej rady OZ schvaľuje uznanie za zásluhy o spoločenský
rozvoj a reprezentáciu obce Mužla za rok 2016 pre ZO Združenia telesne postihnutých
v Mužle
14. Na návrh starostu obce OZ schvaľuje uznanie pre celoživotné dielo pre Józsefa
Sulcziho, Mužla č. 524.
15. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje členov novovzniknutej Rady školy pri Základnej
škole Jánosa Endrődyho s VJM v Mužle – Endrődy János Alapiskola Muzsla, ktorí
zastupujú zriaďovateľa školy, menovite:

Mgr. Maričeková Beáta
Csányiová Alžbeta
Mgr. Páva Anita
Zalaba Imrich
16. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe VZN č. 5/2015 o poskytovaní stavebných
stimulov pre občanov jednorázový finančný príspevok vo výške 1500,- euro na kúpu
rodinného domu súpisného čísla 349 pre žiadateľov Alexander Baka a Anikó Baková.
17. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe VZN č. 5/2015 o poskytovaní stavebných
stimulov pre občanov jednorázový finančný príspevok vo výške 500 euro na
nainštalovanie domácej čističky odpadových vôd pre žiadateľa Margita Pathová,
Mužla č. 504. Obec vyplatí príspevok po predložení povolenia stavebného úradu.
Žiadateľ sa zaväzuje, že po vybudovaní kanalizácie v obci Mužla pripojí svoju
domácnosť na kanalizáciu.
18. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe VZN č. 5/2015 o poskytovaní stavebných
stimulov pre občanov jednorázový finančný príspevok vo výške 500 euro na
nainštalovanie domácej čističky odpadových vôd pre žiadateľa Bolya Zoltán, Mužla č.
648. Obec vyplatí príspevok po predložení povolenia stavebného úradu. Žiadateľ sa
zaväzuje, že po vybudovaní kanalizácie v obci Mužla pripojí svoju domácnosť na
kanalizáciu.
19. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe VZN č. 5/2015 o poskytovaní stavebných
stimulov pre občanov jednorázový finančný príspevok vo výške 500 euro na
nainštalovanie domácej čističky odpadových vôd pre žiadateľa Hornyák Zoltán, Mužla
č. 42. Obec vyplatí príspevok po predložení povolenia stavebného úradu. Žiadateľ sa
zaväzuje, že po vybudovaní kanalizácie v obci Mužla pripojí svoju domácnosť na
kanalizáciu.
20. Žiadosť Viktórie Csókaovej bytom Kravany nad Dunajom 271 o finančný príspevok
z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na kúpu počítača, potrebného k štúdiu na
univerzite podľa prísľubu do výšky 700,- (sedemsto) eur.
21. Žiadosť Bence Mészárosa bytom Mužla č. 1139 o finančný príspevok
z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na kúpu osobného auta, potrebného k
dochádzke do zamestnania podľa prísľubu do výšky 1400,- (jedentisícštyristo) euro.

B.

berie na vedomie
1. Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva č. 26/20072017 a 27/19082017
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že Imrich Borvák sa vzdal funkcie zástupcu
starostu obce ku dňu 20.7.2017.

3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že starosta obce poveril zastupovaním
starostu Ing. Tomáša Petríka.
4. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ospravedlnenie prokurátorky JUDr.
Sedlákovej, že sa nemohla zúčastniť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
5. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie protest prokurátora podávaný proti
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Mužla č. 4/2002 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi, schválenému uznesením OZ č. 4/26112002
zo dňa 26.11.2002 a vyhovuje protestu.
6. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že Rada školy pri Základnej škole Jánosa
Endrődyho s VJM v Mužle – Endrődy János Alapiskola Muzsla nebola zriadená,
nakoľko zvolený predseda RŠ v zmysle §5 ods. 5 Vyhlášky Ministrestva školstva SR
č. 291/2004 Z. z. do 3 dní od ustanovujúceho zasadnutia RŠ, ktoré sa konalo
1.10.2015, nezaslal zápisnicu zriaďovateľovi školy. V mene zriaďovateľa školy
starosta obce preto nemohol podpísať zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia RŠ.
7. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z kontroly č.
1/2017, 2/2017, 3/201

C.

určuje

1. Obecné zastupiteľstvo určuje za sobášiaceho Ing. Tomáša Petríka.
2. Obecné zastupiteľstvo určuje počet členov 4 v novovzniknutej Rade školy pri
Základnej škole Jánosa Endrődyho s VJM v Mužle – Endrődy János Alapiskola
Muzsla, zastupujúcich zriaďovateľa školy.

D.

poveruje

1. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na vypracovanie návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia obce Mužla o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi.
2. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na zriadenie Rady školy pri
Základnej škole Jánosa Endrődyho s VJM v Mužle – Endrődy János Alapiskola
Muzsla v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov a v zmysle §5 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.
z.
3. Poslanca obecného zastupiteľstva, Imricha Borváka vypracovaním návrhu zmluvy
medzi DAP a obcou Mužla na skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu,
resp. kompostu v priestoroch VKK vo vlastníctve DAP v extraviláne obce Mužla.

E.

odročuje

1. Obecné zastupiteľstvo odročuje rozhodnutie vo veci výmeny a doplnenia
telekomunikačného zariadenia na existujúcej stavbe elektronickej komunikačnej siete
- na parcele č. 707/25 v katastrálnom území Mužla pre stavebníka Orange Slovensko
a. s. na základe žiadosti o ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, podanej
spoločnosťou MOVYS, a. s. Piesočná 7, 821 04 Bratislava
2. Žiadosť Eduarda Stugela bytom Kamenín č. 459 o finančný príspevok
z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na vodičský preukaz a na kúpu osobného
auta, potrebného k podnikaniu podľa prísľubu do výšky 600,- (šesťsto) euro za
podmienku predloženia dokladu o podnikaní a dokladu o kúpe vozidla.
3. Žiadosť Réky Dolníkovej bytom Malá Mužla č. 753 o finančný príspevok
z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na kúpu osobného auta, potrebného k
dochádzke do zamestnania do Štúrova podľa prísľubu do výšky 1100,- (jedentisícsto)
euro za podmienku predloženia pracovnej zmluvy a dokladu o kúpe vozidla.
4. Žiadosť Petra Lajosa bytom Mužla č. 529 o finančný príspevok z Mládežníckeho
fondu Jánosa Endrődyho na kúpu osobného auta, potrebného k dochádzke do
zamestnania do Štúrova podľa prísľubu do výšky 1000,- (jedentisíc) euro za
podmienku predloženia potvrdenia o zamestnaní a dokladu o kúpe vozidla.
5. Žiadosť Tünde Zászlósovej bytom Mužla č. 660 o finančný príspevok
z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na kúpu počítača, potrebného k štúdiu na
súkromnej strednej škole podľa prísľubu do výšky 800,- (osemsto) eur za podmienku
vyrovnania nedoplatkov voči obci Mužla
6. Žiadosť Kinga Zászlósovej bytom Mužla č. 660 o finančný príspevok
z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na kúpu počítača, potrebného k štúdiu na
súkromnej strednej škole podľa prísľubu do výšky 700,- (sedemsto) eur za podmienku
vyrovnania nedoplatkov voči obci Mužla

Ing. Iván Farkas v. r.
starosta obce

