UZNESENIE č. 31/17012018
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla
zo dňa 17.1.2018
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: Mgr. Ármai Adrián, Mgr. Maričeková Beáta
b/ návrhová komisia: Borvák Imrich, Ing. Mészáros Béla
c/ overovatelia zápisnice: Zalaba Imrich, Becse Jozef
3. Vystúpenie obce Mužla z Dolnohronského rozvojového partnerstva – skupina Leader
4. Žiadosť Romana Posmika a Anikó Bogdányiovej bytom obaja Mužla č. 138
o poskytnutie finančného príspevku na kúpu rodinného domu v k. ú. Mužla
evidovaného na LV č. 1020 súp. č. 138 vo výške 1500,- euro (jedentisícpäťsto euro).
5. Žiadosť spoločnosti SLOVAKIA TIP s.r.o., Košice o vydanie súhlasu na
prevádzkovanie stávkových hier na prevádzke Stará krčma, Mužla č. 129.
6. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcimi, 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, predmetom ktorej je prevod 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 8.6.2017 rozdelená na
parcely č. 1972/33 o výmere 331 m2 a parcely č. 1972/49 o výmere 171 m2.
Kúpna cena je 10 eur (slovom desať eur). Kupujúci uvedenú nehnuteľnosť kupujú do
svojho podielového spoluvlastníctva.

B.

volí
1. Na návrh starostu obce Mužla volí pána Ottó Pathó do funkcie prísediaceho v obvode
Okresného súdu Nové Zámky z radov občanov na 4-ročné obdobie 2018-2022.

C.

berie na vedomie

1. Informácie, poskytnuté starostom obce v otvorení zasadnutia
2. Kontrolu plnenia uznesení 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
4. Správu o činnosti Obecnej knižnice v Mužle – Muzslai Községi Könyvtár
5. Poslanec Imrich Borvák iniciuje opravu chybného zápisu na Okresnom úrade Nové
Zámky, katastrálny odbor na LV č. 2941, parcelné č. 1160/100, 1160/200, 1160/300
v súvislosti so Žiadosťou Ondreja Drugu, bytom 94352 Mužla č. 50 o vyhotovenie
vyjadrenia ku vzniku vlastníckeho práva parcely č. 1036 evidovanej v registri „C“ v k.
ú. Mužla vydržaním.

Ing. Iván Farkas
starosta obce v.r.

