UZNESENIE č. 30/13.12.2017
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla
zo dňa 13.12.2017
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: Becse Jozef, Mgr. Ármai Adrián
b/ návrhová komisia: Borvák Imrich, Mgr. Maričeková Beáta
c/ overovatelia zápisnice: Csányiová Alžbeta, Szilva Anikó
3. VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce vrátane dvoch pozmeňujúcich návrhov.
4. Zmenu rozpočtu Základnej školy Jánosa Endrődyho v Mužle - Endrődy János
Alapiskola Muzsla na rok 2017.
5. Zmenu rozpočtu obce Mužla č. 4 na rok 2017.
6. Rozpočet Základnej školy Jánosa Endrődyho v Mužle - Endrődy János Alapiskola
Muzsla na rok 2018.
7. Rozpočet obce Mužla na rok 2018, vrátane kapitálového rozpočtu a rezervy
kapitálového rozpočtu na rok 2018.
8. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v
Mužle za školský rok 2016/2017
9. Školský vzdelávací program Materskej školy v Mužle na školský rok 2017/2018
10. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
Jánosa Endrődyho za školský rok 2016/2017
11. Školský vzdelávací program Základnej školy Jánosa Endrődyho na rok 2017/2018
12. Žiadosť spoločnosti MOVYS v mene Orange Slovensko a.s. o ohlásenie stavby
elektronickej komunikačnej siete – výmenu a doplnenie telekomunikačného zariadenia
na existujúcej základňovej stanice na stožiari Slovak Telekom, a.s. parc. č. 707/25
v katastrálnom území Mužla, s podmienkou zvýšenia ročného nájomného na
trojnásobok doterajšieho nájopmného.
13. Zámer na zámenu pozemkov medzi Obcou Mužla a Andrásom Mészárosom, bytom
943 52 Mužla č. 776, Bibianou Sárközi rod. Mészárosová, bytom 943 52 Mužla č.
467. Predmetom zámeny je:
- nehnuteľnosť vo vlastníctve Obce Mužla vedená v k. ú. Mužla v registri C KN na
liste vlastníctva č. 1, parcela č. 943/19 celková výmera 1541 m2 ostatné plochy –
z tejto parcely oddelený pozemok o výmere 320 m2 podľa geometrického plánu, v
ktorom bude vyznačené odvodnenie dažďovej vody a
- nehnuteľnosť vo vlastníctve Andrása Mészárosa a Bibiany Sárközy v k. ú. Mužla
vedená v registri C KN na LV č. 747, parcela č. 963/19, výmera 320 m2 ostatné
plochy.
Nehnuteľnosti medzi účastníkmi budú zamenené nasledovne:

Z parcely č. 943/19 o výmere 1541 m2 ostatné plochy bude tvoriť výlučné vlastníctvo
Andrása Mészárosa a Bibiany Sárközi 320 m2 .
Parcela č. 963/19 o výmere 320 m2 bude tvoriť výlučné vlastníctvo Obce Mužla.
V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e zákona č. 138/1991 Z. z. ide o zámenu majetku obce
z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko na parcele č. 963/19 vo vlastníctve Andrása
Mészárosa a Bibiany Sárközy je postavený pomník vo vlastníctve obce.
Zámena pozemkov bola schválená 3/5 väčšinou poslancov obecného zastupiteľstva.
Žiadateľ sa zaväzuje na geometrickom pláne vyznačiť trasu vedenia odtokovej rúry
dažďovej vody na predmetnom pozemku s cieľom zakotvenia ťarchy na liste
vlastníctva.
14. Zámer previesť majetok priamym predajom na základe kúpnej zmluvy o prevode
nehnuteľnosti, parc. č. 1972/33 evidovanej v katastrálnom území Mužla na LV č. 1
ako parcela registra „C - KN“ o výmere 502 m2 , druh pozemku ostatné plochy, ktorá
bola geometrickým plánom č. 45237905-32/2017 vyhotoveným Ing. Adrianou Búri
dňa 8.6.207 rozdelená na parcely č. 1972/33 o výmere 331 m2 a parcely č. 1972/49
o výmere 171 m2.
Kupujúcim je Csaba Černócky rod. Černócky, nar. 1.5.1983, bytom 943 52 Mužla
615 a Kinga Mányová rod. Mányová, nar. 12.11.1989, bytom 943 52 Mužla 615.
Kúpna cena je 10 eur (slovom desať eur). Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupujú do
svojho podielového spoluvlastníctva.
Zdôvodnenie:
V zmysle §9a, ods.8, písm.e zákona č. 138/1991 Z. z. v znení poslednej novely ide
o prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko odpredávaná parcela
bola poskytnutá kupujúcim na základe zmluvy o budúcej zmluve v zmysle VZN č.
3/2008, na ktorom kupujúci realizujú stavbu rodinného domu v súlade so stavebným
povolením.
Kupujúci nie sú osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 cit. zákona.
Predaj pozemku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
15. Žiadosť Barbary Krčmárovej bytom 943 01 Štúrovo, Dolná ul. 8 o finančný príspevok
z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na financovanie štúdia na univerzite – na
kúpu počítača, tlačiarne, na vodičský preukaz a iné výdavky súvisiace so štúdiom na
univerzite podľa prísľubu do výšky 1400,- (jedentisícštyristo) euro.
16. 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.
17. 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.
18. 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.

19. Žiadosť Zuzany Bálintovej a Tibora Šipoša bytom obaja Mužla č. 241 o poskytnutie
finančného príspevku na kúpu rodinného domu v k. ú. Mužla evidovaného na LV č.
748 súp. č. 241 vo výške 1500,- euro (jedentisícpäťsto euro).
20. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcimi Jaroslav Bazsó, Mária Bazsóová,
bytom 943 52 Mužla, časť Malá Mužla č. 757, predmetom ktorej je prevod vlastníctva
bytu č. 1 v rodinnom dome súp. č. 757 v k. ú . Mužla, evidovaného na LV č. 4878 za
kúpnu cenu 484,- (štyristoosemdesiatštyri) euro.
21. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcimi Marek Molnár, Anita Víghová,
bytom 943 52 Mužla, časť Čenkov č. 743, predmetom ktorej je prevod vlastníctva
bytu č. 2 v rodinnom dome súp. č. 743 v k. ú . Mužla, evidovaného na LV č. 5010 za
kúpnu cenu 664,- (šesťstošesťdesiatštyri) euro.
22. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcim Peter Virsinszki, bytom 943 52
Mužla, časť Čenkov č. 745 predmetom ktorej je prevod vlastníctva bytu č. 2
v bytovom dome súp. č. 745 v k. ú . Mužla, evidovaného na LV č. 4817 za kúpnu cenu
1031,- (jedentisíctridsaťjeden) euro.
23. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcimi Roland Zvara, bytom 943 52 Mužla,
časť Malá Mužla č. 752, predmetom ktorej je prevod vlastníctva bytu č. 2 v bytovom
dome súp. č. 752 v k. ú . Mužla, evidovaného na LV č. 5009 za kúpnu cenu 484,(štyristoosemdesiatštyri) euro.
24. Zámer na prevod vlastníctva bytu č. 2 v bytovom dome súp. č. 740 nachádzajúceho sa
na parcele č. 13139 v k. ú . Mužla, evidovaného na LV č. 4816 v registri C-KN za
kúpnu cenu 913,- (deväťstotrinásť) euro na kupujúcu, Julianu Halászovú rod.
Taricsovú nar. 24.11.1947, bytom 943 52 Mužla časť Čenkov č. 740
25. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Mužla v roku 2018 nasledovne:
17. januára
11. apríla
4. júla
5. septembra
31. októbra

B.

berie na vedomie
1. Informácie, pokytnuté starostom obce v otvorení zasadnutia
2. Kontrolu plnenia uznesení 28. a 29. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Súkromnej
základnej umeleckej školy Kataríny Pappovej – Papp Katalin Magán Művészeti
Alapiskola so sídlom v Mužle za školský rok 2016/2017

4. Školský vzdelávací program Súkromnej základnej umeleckej školy Kataríny Pappovej
- Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola so sídlom v Mužle na školský rok
2017/2018
5. Žiadosť riaditeľky ZŠ J. Endrodyho v Mužle ohľadom požiadavky rodičov žiakov
školy s trvalým pobytom v obci Kravany nad Dunajom. Zároveň sa obecné
zastupiteľstvo zaväzuje k tomu, že sa pokúsi nájsť vhodné riešenie.

Ing. Iván Farkas
starosta obce v.r.

