
 

UZNESENIE č. 9/05022020 

z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 05.02.2020 

 

 

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: Vágvölgyi Zoltán, Csányiová Alžbeta 

 b/ návrhová komisia: Ing. Petrík Tomáš, Remesová Mária 

c/ overovatelia zápisnice: Borvák Imrich, Mgr. Maričeková Beáta  

 

3. Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Mužla 

vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení výšky dávky dotácie na mzdy 

a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla 

 

5. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 1 na rok 2020 

 

6. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 

v zariadeniach pre fyzické osoby medzi Obcou Mužla a Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR Bratislava 

 

7. Zmluva o vysielaní televíznych programových služieb medzi Obcou Mužla a Carisma tv, 

s.r.o., Dvory nad Žitavou 

 

8. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Dubickým Františkom a Dubickou Máriou, obaja 

bytom Mužla č. 416, 943 52 Mužla na pozemok registra „C“ parcelné číslo 357/3 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 369 m2 vedenej na liste vlastníctva č. 1251, podľa 

B1v spoluvlastníckom pomere 1/2  BSM v sume 1 509,21 eur a pozemok registra „C“ 

parcelné číslo 357/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 vedenej na liste 

vlastníctva č. 1251, podľa B1 v spoluvlastníckom pomere 1/2 BSM v sume 723,93 eur, 

pričom zámer kúpy bol schválený na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

05.12.2018. 

 

9. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Dubickým Františkom, bytom Mužla č. 416, 943 52 

Mužla na stavbu – Predajňa, súp. č. 902, postavenej na pozemku registra „C“, parcelné 

č. 357/4, vedenej na liste vlastníctva č. 4895, podľa B1 v spoluvlastníckom podiele 1/2 

v sume 32 824,35 eur pričom zámer kúpy bol schválený na 2. zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 05.12.2018. 

 

10. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Gubovou Annou bytom, Mužla č. 530, 943 52 

Mužla na stavbu – Predajňa, súp. č. 902, postavenej na pozemku registra „C“, parcelné 

č. 357/4, vedenej na liste vlastníctva č. 4895, podľa B1 v spoluvlastníckom podiele 3/8 

v sume 24 618,26 eur, pozemok registra „C“ parcelné číslo 357/3 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 369 m2 vedenej na liste vlastníctva č. 1251, podľa 



B1v spoluvlastníckom pomere 3/8 v sume 1 131,91 eur a pozemok registra „C“ parcelné 

číslo 357/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 vedenej na liste vlastníctva č. 

1251, podľa B1 v spoluvlastníckom pomere 3/8 v sume 542,94 eur pričom zámer kúpy 

bol schválený na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2018. 

 

11. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Fazekasovou Mariannou, bytom Petőfiho 938/104, 

943 01 Štúrovo na stavbu – Predajňa, súp. č. 902, postavenej na pozemku registra „C“, 

parcelné č. 357/4, vedenej na liste vlastníctva č. 4895, podľa B1 v spoluvlastníckom 

podiele 1/8 v sume 8 206,09 eur, pozemok registra „C“ parcelné číslo 357/3 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 369 m2 vedenej na liste vlastníctva č. 1251, podľa 

B1v spoluvlastníckom pomere 1/8 v sume 377,31 eur a pozemok registra „C“ parcelné 

číslo 357/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 177 m2 vedenej na liste vlastníctva č. 

1251, podľa B1 v spoluvlastníckom pomere 1/8 v sume 180,99 eur pričom zámer kúpy 

bol schválený na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2018. 

 

12. V zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu na odkúpenie časti obecného 

pozemku parc. registra „C“ č. 963/404 o výmere 289 m2  podľa geometrického plánu č. 

10/2017  za kúpnu cenu 5,40 eur /m2  medzi Obcou Mužla a manželmi: Szabó Róbertom 

a Ing. Szabóovou Monikou obaja bytom Mužla č. 421, 943 52 Mužla, pričom zámer 

predaja bol schválený na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2019. Prevod 

majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnení po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce. Uvedené nehnuteľnosti  – parcely sú pre obec 

Mužla dubióznym majetkom, nakoľko nie sú prístupné a využiteľné, resp. prístupné cez 

pozemok kupujúceho. Kupujúci nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6,7 zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

13. Realizáciu odvlhčenia priestorov Športovej haly v obci Mužla, rekonštrukcia palubovky 

Športovej haly a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia Športovej haly z prostriedkov 

Mládežníckeho fondu J. Endrődyho v zmysle Čl. III. bod 6 VZN č. 3/2019 v  priebehu 

kalendárneho roka 2020 

 

 

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

 

1. Správu z kontrolnej činnosti č. 3/2019 hlavného kontrolóra obce Mužla  

 

2. Správu z kontrolnej činnosti č. 4/2019 hlavného kontrolóra obce Mužla  

 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra   

 

C.     prehlasuje 

 

D.     súhlasí 

 

E.     ukladá 

 

E.     odmieta  

 

V Mužle, dňa 05.02.2020 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


