
 

UZNESENIE č. 4/10042019 

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 10.4.2019 

 

 

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, Remesová Mária 

 b/ návrhová komisia: Árendás Csaba, Csányiová Alžbeta 

 c/ overovatelia zápisnice: Vágvölgyi Zoltán, Mgr. Maričeková Beáta 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č. 3/2019  z Mládežníckeho fondu 

Jánosa Endrődyho na poskytovanie finančných prostriedkov z vlastných 

príjmov obce Mužla na plnenie cieľov mládežníckeho fondu na území obce 

Mužla  vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov  

 

4. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväzným nariadeniam obce Mužla  8/2015 

s nasledujúcou zmenou:  

 

5) Obec ustanovuje sadzbu poplatku za odvoz odpadu v 1 kontajneri Iveco          

mimo územia obce Mužla v jednotkovej sadzbe 1,50 euro/km. 

 

5. Záverečný účet obce na rok 2018  

 

6. Zmenu rozpočtu obce Mužla č. 2 na rok 2019, ktorým sa zvýši celkový príjem 

rozpočtu obce o 45 500 euro a celkové výdavky o 45 500 euro podľa prílohy. 

 

7. Zmluva medzi obcou Mužla a  Rímskokatolíckou cirkvou, farnosti Mužla  

o odkúpenie pozemku okolo farskej pivnice, parc. 963/32 

 

8. Zriadenie názvoslovnej komisie na označenie ulíc: Zsitvová Georgina, Ing. 

Mészáros Béla, Borvák Imrich, Mgr. Szalai Jozef, Balázsová Georgina, 

Cziborová Margita 

 

9. Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania 

s odpadmi z obalov medzi obcou Mužla a NATUR-PACK, a.s. 

 

10. Zmenu prevádzkového poriadku Zberného dvora v Mužle tak, že Prevádzkový 

čas sa doplní o prvú sobotu v každom mesiaci od 8.00 do 12.00 hod. 

 

 



11. Súhlas obce so žiadosťou Mgr. Kataríny Pappovej, DiS.art., so zriadením 

elokovaného pracoviska vo veľkých Ludinciach Základnej umeleckej školy  

Kataríny Pappovej – Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola a zaradením 

elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení SR od 1. septembra 

2019. 

 

12. Zámer na predaj obecného pozemku s parc. č. 437/5 o výmere 498 m2 

v katastrálnom území Mužla evidovaného v registri C na LV č. 1 na žiadosť 

Marty Csicsóovej, nar. 3.5.1975, bytom Mužla č. 658 za kúpnu cenu 5,40 

euro/m2  

 

13. Návrh na zmenu platového nároku starostu obce, hlavného kontrolóra a odmien 

poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Mužla vrátane pozmeňujúceho 

návrhu 

 

 

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

 

1. Informácie, poskytnuté starostom obce v otvorení zasadnutia 

2. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Mužla 

3. Informáciu o zámere investícií vlastníka vodnej plochy a vodného diela rybníka 

v Mužle – spoločnosti H & O GROUP s. r. o. Modra 

4. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mužla 

za rok 2018 

 

 

C.     prehlasuje 

  

1. Ako vlastník pozemkov, že má záujem o usporiadanie pozemkov vo vlastníctve 

obce v rámci jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Vinohrady Mužla. 

 

D.     odročuje 

 

1. Rokovanie o zámere o odkúpenie obecného pozemku s parc.č. C 1303/12 na 

Ing. Márie Sátorovej 

 

2. Rokovanie o troch žiadostiach Ondreja Drugu, bytom 94352  Mužla č.50 , 

v súvislosti s vydržaním pozemku parc. č. 1036 v kat. území Mužla   

 

3. Žiadosť Natálie Mulangiovej  -  bytom 94352 Mužla č. 308, o dotáciu z 

Mládežníckeho fondu J. Endrődyho podľa VZN obce Mužla č. 3/2019 

 

 

V Mužle, dňa 10.4.2019 

 

 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


