
UZNESENIE č. 22/22032017 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 22.3.2017 

 

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: Szilva Anikó, Becse Jozef 

b/ návrhová komisia: Ing. Petrík Tomáš, Csányiová Alžbeta 

c/ overovatelia zápisnice: Ing. Mészáros Béla, Ing. Szórád Juraj 

 

3. Schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt: 

Názov projektu:  Zateplenie MŠ a výmena vykurovacieho systému 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Výška  celkového spolufinancovania projektu: 19 022,67 Eur 

Výška nenávratného finančného príspevku: 361 430,77 Eur 

Výška celkových oprávnených výdavkov: 380 453,44 Eur 

Výška neoprávnených výdavkov: 10 281,14 Eur 

 

4. Všeobecnú cenu pozemkov v intraviláne obce Mužla vo výške 5,40 euro/m2  

 

5. Zmenu harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017: zasadnutie 

plánované dňa 5. júla 2017 bude presunuté na 12. júla 2017. 

 

6. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcim Virsinszky Peter rod. Virsinszky, nar. 

2.1.1985, trvalým pobytom Mužla, časť Čenkov č. 745, predmetom ktorej je predaj  

bytu č. 2 v bytovom dome súpisného čísla 745 bez pozemku, nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 13115, vedenej na LV č. 4817 za kúpnu 

cenu 1031,- euro slovom jedentisíctridsaťjedno euro.  

Prevod majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e obecné zastupiteľstvo zdôvodňuje 

s tým, že kupujúci nehnuteľnosť, ktorá je predmetom prevodu vysporiadal s obcou 

v cene prevzatej verejnou dražbou od predchádzajúceho vlastníka Štátny majetok 

Štúrovo v likvidácii, Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu. 

Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol schválený 3/5 väčšinou poslancov. 

 

7. Žiadosť občianskeho združenia Vinohradnícka obec Mužla – Muzsla Hegyközség 

o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektu Vínna túra - Bortúra 

 

 

 



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

 

1. Rekonštrukciu pomníka Csodaszarvas 

 

C.    o d r o č u j e 
 

1. Rámcovú zmluvu medzi obcou Mužla a spoločnosťou Prospect, spol. s r. o. na 

 zabezpečenie nakladania s drobným stavebným odpadom, ktorý vznikne na území 

 obce a za ktorý obec zodpovedá v zmysle ustanovenia § 81 ods. 1 Zákona o odpadoch 

 a so zabezpečením zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu 

 v obci v zmysle ustanovenia § 81 ods. 20 Zákona o odpadoch.  

 

2. Zámer predaja pozemku parc. č. 351/7 zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 

 185 m2  v katastrálnom území Mužla vedeného na LV č. 1 parcela registra „C“, 

 vlastníkom ktorého je Obec Mužla, do vlastníctva kupujúcim: 

 

Viblingová Alžbeta rod. Kissová, nar. 23.7.1955, bytom 943 52 Mužla č. 708 

v podiele ¼ k celku, t. j. 46 m2 , za cenu  5,40 €/m2 , celková kúpna cena je 248,40 €, 

slovom dvestoštyridsaťosem euro štyridsať centov, 

Fraňo Martin rod. Fraňo, nar. 30.10.1979, bytom 943 52 Mužla č. 708 v podiele ¼ 

k celku, t. j. 46 m2, za cenu  5,40 €/m2 , celková kúpna cena je 248,40 €, slovom 

dvestoštyridsaťosem euro štyridsať centov, 

 

Tóthová Mária rod. Valková, nar. 1.1.1942, bytom 943 01 Štúrovo, Gaštanová 937/6 

v podiele ¼ k celku, t. j. 46 m2 , za cenu  5,40 €/m2 , celková kúpna cena je 248,40 €, 

slovom dvestoštyridsaťosem euro štyridsať centov, 

 

Kovács Krisztián rod. Kovács, nar. 22.7.1982, bytom 943 52 Mužla 1075 v podiele ¼ 

k celku, t. j. 46 m2 , za cenu  5,40 €/m2 , celková kúpna cena je 248,40 €, slovom 

dvestoštyridsaťosem euro štyridsať centov, 

 

za účelom majetkovo-právneho vysporiadania majetku. V zmysle §9a, ods.8, písm. e 

zákona č. 138/1991 Z. z. ide o prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa, 

nakoľko odpredávaná parcela 351/7  je v skutočnosti pod bytovým domom s. č. 708, 

v ktorom sa nachádzajú 4 bytové jednotky vo vlastníctve uvedených kupujúcich. 

Kupujúci nie sú osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 cit. zákona.  

 

 

 

 

 

V Mužle dňa 23.3.2017 

 

 

 

 

      Ing. Iván Farkas  

    starosta obce 


