
UZNESENIE č. 33/28022018 

z 33., mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 28.2.2018 

 

 

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: Mgr. Ármai Adrián, Becse Jozef 

b/ návrhová komisia: Borvák Imrich, Ing. Mészáros Béla 

c/ overovatelia zápisnice: Ing. Petrík Tomáš, Csányiová Alžbeta 

 

3. Zámer obce Mužla na odkúpenie pozemkov v kat. území Mužla, reg. „C“  parciel č. 

960/45 a 960/46 od COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie 

6, 940 49 Nové Zámky za maximálnu cenu 5,40 euro/m2 . 

 

4. Žiadosť Kristíny Kovácsovej a Róberta Cseresznyésa bytom 943 52 Mužla č. 559 na 

poskytnutie dotácie vo výške 1500 euro na kúpu rodinného domu v Mužle, s. č. 559. 

 

5. Zámer obce Mužla na predaj pozemku v kat. území Mužla parc. reg. „C“, parc. č. 

960/30 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m2  za kúpnu cenu 5,40 euro/ m2  

žiadateľom Alexander Baka a Anikó Baková, bytom 943 52 Mužla č. 349. 

 

6. Žiadosť Jána Urbánka a Bernadett Urbánek Galambosi, bytom Mudroňovská cesta 

82/10, 946 57 Svätý Peter na poskytnutie stavebného pozemku v kat. území Mužla v 

reg. „C“, parc. č. 1972/40 vo výmere 502 m2 orná pôda, vedená na LV č. 1. 

 

7. Zámer obce Mužla na predaj pozemku v kat. území Mužla parc. reg. „C“, parc. č. 

1972/41 orná pôda vo výmere 502 m2  za kúpnu cenu 5,40 euro/ m2  žiadateľom - Ján 

Urbánek a Bernadett Urbánek Galambosi, bytom Mudroňovská cesta 82/10, 946 57 

Svätý Peter. 

 

 

 

 

      B.        P o v e r u j e 

 

 

1. starostu obce, aby podľa §21 a §22 Zákona č.151/2001 Z. z. o prokuratúre SR 

podal žiadosť o preskúmanie postupu orgánu verejnej správy v súvislosti so 

vznikom, činnosťou a existenciou Rady školy pri Základnej škole J. Endrődyho 

v Mužle a jeho zákonnosti. 

 



 

      C.        P r e r u š u j e 

 

1. Rokovanie o Zmluve o nájme pozemku medzi obcou Mužla a Slovak Telekom, 

a. s. – dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku ev. č. 0269/1998 zo dňa 

05.03.1998 (prolongačný dodatok) 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Iván Farkas 

                 starosta obce 


