
UZNESENIE č. 15/21102020 

z 15. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 21.10.2020 

 

 

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: Borvák Imrich, Remesová Mária 

 b/ návrhová komisia: Ing. Mészáros Béla, Árendás Zsolt 

c/ overovatelia zápisnice: Becse Jozef, Ing. Petrík Tomáš 

 

3. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a v škol. zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Mužla 

 

4. Výchovno- vzdelávací program na šk. rok 2020/2021 Materskej školy – Óvoda Mužla  

 

5. Výchovno- vzdelávací program na šk. rok 2020/2021 Základnej školy J. Endrődyho 

Mužla 

 

6. Splátkový a prekleňovací úver v zmysle zmluvy medzi Obcou Mužla a OTP Banka 

v sume 288 000,- eur na financovanie projektu „Rozvoj služieb podporujúcich lokálnych 

výrobcov vína v regióne – SKHU/1901/3.1./002“  

 

7. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a  Róbertom Mikusom, bytom Petőfiho č. 96, 94301 

Štúrovo na odkúpenie obecných pozemkov v KÚ Mužla, prac. registra „E“ č. 1285/100 

a parc. registra „E“ č. 1286/102 Róbertovi Mikusovi, bytom Petőfiho č. 96, 94301 

Štúrovo o výmere spolu 609 m2 za kúpnu cenu 5,40 eur/m2  Uvedená nehnuteľnosť  – 

časť parcely je pre obec Mužla dubióznym majetkom, nakoľko nie je prístupná 

a využiteľná, resp. prístupná cez pozemok kupujúceho. 

Predaj predmetnej parcely  je v zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z titulu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko odpredávané parcely sú v skutočnosti súčasťou pozemku žiadateľa a predajom 

budú usporiadané vlastnícke vzťahy. Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol 

schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce 

sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Kupujúci nie sú 

osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

8. Žiadosť Adama Pitňu o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 

3/2020 a podľa prísľubu v sume 500,- eur 

 

 

 

B. berie na vedomie 

 

1. Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 



 

2. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 

 

3. Správu o výchovnej činnosti Materskej školy – Óvoda Mužla za šk. rok 2019/2020  

 

4. Správa o výchovnej činnosti Základnej školy J. Endrődyho Mužla za šk. rok 2019/2020 

 

5. Správa o výchovnej činnosti Základnej umeleckej školy Kataríny Pappovej za šk. rok 

2019/2020  

 

6. Výchovno- vzdelávací program na šk. rok 2020/2021 Základnej umeleckej školy Kataríny 

Pappovej 

 

C.             v o l í 

 

1. Predsedu komisie verejných komunikácií, ochrany životného prostredia, bývania, 

verejného poriadku, športu a pre záležitosti lokality vinohrad – predseda: Árendás Zsolt 

 

2. Člena komisie sociálnej, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, mediálnej komunikácie 

a pre záležitosti lokalít Malá Mužla, Čenkov, Jurský Chlm- Petrík Tomáš, Ing. 

 

3. Člena komisie verejných komunikácií, ochrany životného prostredia, bývania, verejného 

poriadku, športu a pre záležitosti lokality vinohrad – Borvák Imrich 

 

 

V Mužle, dňa 21.10.2020 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 

 


