
 

UZNESENIE č. 12/17062020 

z 12. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 17.06.2020 

 

 

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: Becse Jozef, Remes Mária  

 b/ návrhová komisia: Mgr. Maričeková Beáta, Ing. Mészáros Béla  

c/ overovatelia zápisnice: Vágvölgyi Zoltán, Borvák Imrich 

 

3. Zmluvu medzi Obcou Mužla a Ministerstvom  cezhraničného hospodárstva 

a zahraničných vecí Maďarskej republiky ako riadiaceho orgánu Programu spolupráce 

INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko č. SKHU/1901/3.1/002, Wine -LAB 

so schválenými pozmeňujúcim návrhom k Čl. 4.14 zmluvy vo veci posunutia hraničných 

termínov na realizáciu diela do konca roka 2021.  

 

4. Rekonštrukciu exteriéru Športovej haly a jej financovanie v zmysle VZN č. Čl. III bod 6 

VZN č. 3/2019 o Mládežníckom fonde J. Endrődyho 

 

5. Zástupcov Obce Mužla do orgánov vedenia Nadácie Budúcnosť 2000 – Jövő 2000 

Alapítvány :  1. správca nadácie: Ing. Mészáros Béla 

2. správna rada: Ing. Farkas Iván, Mgr. Zács Anna, Vágvölgyi Terézia, 

Balázsová Georgína 

3. dozorná rada: Becse Jozef 

 

6. Zámer na predaj častí obecných pozemkov v KÚ Mužla, prac. registra „E“ č. 1160/100 

a parc. registra „C“ č. 11737 Druga Ondrejovi, bytom Mužla č. 50, 94352 vymedzených 

na základe geometrického plánu z 4.3.2020 o výmere spolu 1156 m2 za kúpnu cenu 1,86 

eur/m2   

 

7. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Kovács Edit, bytom Mužla č. 622, 943 52 Mužla 

na odkúpenie časti obecného pozemku v KÚ Mužla, parc. registra „C“ č. 963/4 o výmere 

36 m2  podľa geometrického plánu č. 45237905-6/2020  zhotoveného Ing. Adrianou Búri 

dňa 17.02.2020, úradne overeného dňa 26.02.2020 Ing. Agnešou Jankovskou za kúpnu 

cenu 5,40 eur/m2   

 

8. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Mirellou Podlupszkou, bytom Kozmonautov č. 82, 

Štúrovo a Tomášom Hornom, bytom Mužla č. 231, 943 52 Mužla na odkúpenie obecného 

pozemku KÚ Mužla, parc. registra „C“ č. 960/15 záhrada o výmere 164 m2 za kúpnu cenu 

5,40 eur /m2 a obecného pozemku KÚ Mužla, parc. registra „C“ č. 960/16 záhrada 

o výmere 143 m2 za kúpnu cenu 5,40 eur /m2  

  

9. Žiadosť Rigó Tamása o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 

3/2019 a podľa prísľubu v sume 1050,- eur 

 

10. Žiadosť Oszlík Dávida o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 

3/2019 a podľa prísľubu v sume 1250,- eur 

 



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

 

1. Informatívna správa o plnení povinností z prijatých opatrení Obce Mužla v súvislosti so 

šírením pandémie ochorenia COVID-19 

 

2. Informatívna správa o stave konaní a príprav revitalizácie územia Horného rybníka v obci 

Mužla 

 

3. Informatívna ohľadom ukončenia verejného obstarávania na vybudovanie kanalizačnej 

siete v obci Mužla 

 

D.     súhlasí 

 

1. S vydaním súhlasného stanoviska Obce Mužla k žiadosti Družstva agropodnikateľov 

Mužla zo dňa 8.6.2020, č. 929/2020 vo veci odkúpenia časti pozemkov pod strediskom – 

Horná farma ( traktorová brigáda) 

 

2. S vydaním súhlasného stanoviska Obce Mužla k žiadosti Družstva agropodnikateľov 

Mužla zo dňa 8.6.2020, č. 930/2020 vo veci odkúpenia časti pozemkov pod strediskom – 

farma VKK 

 

F.     odročuje  

 

1. Prerokovanie žiadosti Družstva agropodnikateľov Mužla zo dňa 28.4.2020 k využívaniu 

pozemkov v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva Mužla na nasledujúce zasadnutie 

obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

V Mužle, dňa 17.06.2020 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 

 


