
UZNESENIE č. 17/17032021 

z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 17.03.2021 

 

 

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: Ing. Drapák Károly, Vágvölgyi Zoltán  

 b/ návrhová komisia: Árendás Zsolt, Ing. Petrík Tomáš 

c/ overovatelia zápisnice: Remesová Mária, Csányiová Alžbeta  

 

3. Voľbu hlavného kontrolóra obce Mužla na obdobie 2021 – 2027 – hlavným kontrolórom 

na obdobie od 18.03.2021  do 17.03.2027 sa stáva Ing. Jozef Zbráš  

 

4. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mužla č. 1/2021 o určení výšky dávky dotácie na 

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

 

5. Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Mužla č. 7/2017 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce  

 

6. Zmluva o zavedení a realizácie systému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu medzi Obcou Mužla a ZBEROL s.r.o., Športová č. 856, 946 31 Chotín 

 

7. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 1 na rok 2021 s pozmeňujúcim návrhom poslanca Ing. 

Mészáros Bélu nasledovne:  

- Príjmy:  + 41 720,00 eur  

- Výdavky:  + 41 720,00 eur 

 

8. Záverečný účet Obce Mužla na rok 2020 bez výhrad 

 

9. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Helenou Čiefovou, bytom Mužla č. 347, 943052  na 

odkúpenie obecného pozemku v KÚ Mužla, prac. registra „C“ č. 960/27 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 70 m2 v celosti 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. 

 

10. Zámennú zmluvu medzi Obcou Mužla a Mészáros Andrásom, bytom Mužla č. 776, 94352 

a Sárközi Bibianou, bytom Mužla č. 467, 943 52 na výmenu pozemku navrhovateľov 



v KÚ Mužla, prac. registra „C“ č. 963/19 ostatná plocha o výmere 320 m2 a pozemkov 

Obce Mužla : parc. registra „C“ č. 943/19 o výmere 254 m2 určenou podľa geometrického 

plánu č. 111/2020 vyhotoveného Ing. Zoltánom Gasparikom, parc. registra „C“ č. 63 

o výmere 59 m2  určenou podľa geometrického plánu č. 111/2020 vyhotoveného Ing. 

Zoltánom Gasparikom a parc. registra „C“ č. 963/30 o výmere 59 m2 . Uvedená 

nehnuteľnosť  – časť parcely je pre obec Mužla dubióznym majetkom, nakoľko nie je 

prístupná a využiteľná, resp. prístupná cez pozemok kupujúceho. 

Výmena predmetných parciel  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. Nadobúdajúci nie 

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

neskorších predpisov. 

 

11. Žiadosť Martina Vandu o jednorázový finančný príspevok na kúpu rodinného domu 

Mužla č. 224 v zmysle VZN č.8/2019 v sume 1500,- eur 

 

12. Zmenu platového nároku hlavného kontrolóra obce a odmien poslancov Obecného 

zastupiteľstva Obce Mužla na rok 2021 v zmysle § 18c ods. 1, 2 a § 25 ods. 8 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

13. Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok roku 2021 

 

 

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

 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Mužla za rok 2020 

 

2. Zmena platového nároku starostu Obce Mužla na rok 2021 v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov 

 

C.     ž i a d a 

 

1. starostu obce o vypracovanie a na najbližšom zasadnutí OZ o predloženie obecnému 

zastupiteľstvu na schválenie VZN na ochranu zdravia obyvateľov obce a zvierat, resp. 

na ochranu životného prostredia pred nežiadúcimi účinkami elektromagnetického 

žiarenia spôsobeného prevádzkou telekomunikačných zariadení verejnej elektronickej 

komunikačnej siete 

 

 

 

 

V Mužle, dňa 17.03.2021 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 

 


