
 

UZNESENIE č. 2/05122018 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 5.12.2018 

 

 

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: Becse Jozef, Csányiová Alžbeta 

 b/ návrhová komisia: Ing. Petrík Tomáš, Ing. Mészáros Béla 

 c/ overovatelia zápisnice: Remesová Mária, Borvák Imrich 

 

3. Školský vzdelávací program Materskej školy v Mužle na školský rok 

2018/2019 

 

4. Školský vzdelávací program Základnej školy Jánosa Endrődyho na školský rok 

2018/2019 

 

5. Zmenu rozpočtu č. 3 Základnej školy Jánosa Endrődyho v Mužle – Endrődy 

János Alapiskola Muzsla na rok 2018 podľa priloženej prílohy 

 

6. Zmenu rozpočtu obce Mužla č. 5 na rok 2018 podľa priloženej prílohy 

 

7. Rozpočet Základnej školy Jánosa Endrődyho v Mužle – Endrődy János 

Alapiskola Muzsla na rok 2019 podľa priloženej prílohy 

 

8. Rozpočet obce Mužla na rok 2019 podľa priloženej prílohy: 

Rozpočet 2019 – PRÍJMY 

Rozpočet 2019 - VÝDAVKY 

 

9. Rozpočet obce Mužla na roky 2019 – 2021 podľa priloženej prílohy: 

Rozpočet 2019-2021 – PRÍJMY 

Rozpočet 2019-2021 -  VÝDAVKY 

 

10. že Obec Mužla nebude uplatňovať program obce a teda tvoriť programový 

rozpočet v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nakoľko počet obyvateľov Obce Mužla nepresiahol 2000 

obyvateľov. 

 

11. Výpočet platového nároku starostu obce Mužla pre volebné obdobie 2018-2022 

nasledovne: 



Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ( 

ďalej len „cit. zákon“) starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny 

rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo § 4 ods. 6.   

V zmysle § 4 ods. 2 cit. zákona sa zvyšuje mesačný plat starostu obce Mužla 

o 20%. 

 

12. Výpočet odmien poslancov Obecného zastupiteľstva v Mužle pre volebné 

obdobie 2018-2022 nasledovne: 

Podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len  „cit. zákon“) poslancovi možno poskytnúť 

odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa 

zásad odmeňovania, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat 

starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

Ročná odmena poslancom Obecného zastupiteľstva v Mužle je v kalendárnom 

roku vo výške 50% z jedného mesačného platu starostu Obce Mužla.  

 

13. Výpočet odmeny zástupcu starostu Obce Mužla pre volebné obdobie 2018-

2022 nasledovne: 

Podľa § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len  „cit. zákon“) poslancovi možno poskytnúť 

odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa 

zásad odmeňovania, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat 

starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.  

Ročná odmena zástupcu starostu Obce Mužla je v kalendárnom roku vo výške 

100% z jedného mesačného platu starostu Obce Mužla.  

 

14. Zámer o kúpe nehnuteľností, evidovaných  

na liste vlastníctva č. 1251: parcely registra C-KN,  

parc. č. 357/3 zastavané plochy o výmere 369 m2 

parc. č. 357/4 zastavané plochy o výmere 177 m2 

od vlastníka podľa časti B1: Dubický František, nar. 17.1.1950 a Mária rod. 

Becseová, nar. 16.2.1950, spoluvlastnícky podiel je ½ . Celková kúpna cena za 

uvedené nehnuteľnosti je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 

131/2018 vypracovaného Ing. Ladislavom Majthényim zo dňa 14.11.2018 vo 

výške 4 466,28 euro a za spoluvlastnícky podiel ½ je 2233,14 euro. 

 

na liste vlastníctva č. 4895: stavba – predajňa, so súpisným číslo 902, ktorá 

leží na parcele č. 357/4 od vlastníka podľa časti B1: Dubicky František, rod. 

Dubicky, nar. 17.1.1950, bytom 943 52 Mužla č. 416, SR, spoluvlastnícky 

podiel ½ . Celková kúpna cena za uvedenú nehnuteľnosť je stanovená na 

základe Znaleckého posudku č. 131/2018 vypracovaného Ing. Ladislavom 

Majthényim zo dňa 14.11.2018 vo výške 65 648,69 euro, za spoluvlastnícky 

podiel ½ je 32 824,35 euro. 

 

 

15. Zámer o kúpe nehnuteľností, evidovaných  

na liste vlastníctva č. 1251: parcely registra C-KN,  



parc. č. 357/3 zastavané plochy o výmere 369 m2 

parc. č. 357/4 zastavané plochy o výmere 177 m2 

od vlastníka podľa časti B2: Gubová Anna, rod. Szalaiová, nar. 6.8.1945, 

bytom 94352 Mužla č. 530, SR, spoluvlastnícky podiel je ¼ .  

od vlastníka podľa časti B3: Fazekasová Marianna, rod. Gubóová, nar. 

15.3.1968, bytom 943 01 Štúrovo, Petőfiho 938/104, SR, spoluvlastnícky 

podiel je 1/8 . 

od vlastníka podľa časti B4: Gubová Anna, rod. Szalaiová, nar. 6.8.1945, 

bytom 94352 Mužla č. 530, SR, spoluvlastnícky podiel je 1/8.  

Celková kúpna cena za uvedené nehnuteľnosti je stanovená na základe 

Znaleckého posudku č. 131/2018 vypracovaného Ing. Ladislavom Majthényim 

zo dňa 14.11.2018 vo výške 4 466,28 euro. Kúpna cena za spoluvlastnícky 

podiel Anny Gubovej je 1674,87 euro. Kúpna cena za spoluvlastnícky podiel 

Marianny Fazekasovej je 558,30 euro.  

 

a na liste vlastníctva č. 4895: stavba – predajňa, so súpisným číslo 902, ktorá 

leží na parcele č. 357/4  

od vlastníka podľa časti B2: Gubová Anna, rod. Szalaiová, nar. 6.8.1945, 

bytom 94352 Mužla č. 530, SR, spoluvlastnícky podiel je 3/8.  

od vlastníka podľa časti B3: Fazekasová Marianna, rod. Gubóová, nar. 

15.3.1968, bytom 943 01 Štúrovo, Petőfiho 938/104, SR, spoluvlastnícky 

podiel je 1/8 . 

Celková kúpna cena za uvedenú nehnuteľnosť je stanovená na základe 

Znaleckého posudku č. 131/2018 vypracovaného Ing. Ladislavom Majthényim 

zo dňa 14.11.2018 vo výške 65 648,69 euro. Kúpna cena za spoluvlastnícky 

podiel Anny Gubovej je 24 618,26 euro. Kúpna cena za spoluvlastnícky podiel 

Marianny Fazekasovej je 8 206,09 euro.  

 

16. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019: 

23. januára 

10. apríla 

3. júla 

25. septembra 

4. decembra 

Začiatok zasadnutí obecného zastupiteľstva od januára 2019 bude o 17:00    

hodine. 

 

17. Zmluvu č. I312041R55301 medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR v zastúpení Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a obcou Mužla o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku na realizáciu projektu Podpora rozvoja komunitných 

sociálnych služieb v obci Mužla formou poskytovania opatrovateľskej služby 

v prirodzenom prostredí klientov. 

 

18. Prevádzkový poriadok Zberného dvora v Mužle 

 

19. Žiadosť o dotáciu z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho pre žiadateľa 

Márk Kusala,  bytom 946 36 Kravany nad Dunajom č. 269 vo výške 250,- euro 

na kúpu počítača. 

 



20. Žiadosť o dotáciu z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho pre žiadateľa 

Lajos Erik,  bytom 943 52 Mužla 529 vo výške 1050,- euro na kúpu osobného 

auta. 

 

21. Žiadosť o dotáciu vo výške 300,- euro na rekonštrukciu rodinného domu s. č. 

46 pre žiadateľov – Mážár Csaba a Halászová Andrea bytom Mužla č. 46. 

 

 

 

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

 

1. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v 

Mužle za školský rok 2017/2018 

 

2. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy 

Jánosa Endrődyho za školský rok 2017/2018 

 

3. a/ 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 2017/2018 

b/ Školský vzdelávací program Súkromnej základnej umeleckej školy Kataríny 

Pappovej - Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola so sídlom v Mužle na školský rok 

2018/2019  

 

 

 

C. o d r o č u j e 

 

1. Žiadosť Norberta Gregora o prenájom pozemku p. č. 9634 

 

 

 

 

 

 

V Mužle, dňa 5.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


