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UZNESENIE č. 35/16052018 

z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 16.5.2018 

 

 

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. Petrík Tomáš, Csányiová Alžbeta 

b/ návrhová komisia: Becse Jozef, Ing. Mészáros Béla 

c/ overovatelia zápisnice: Mgr. Maričeková Beáta 

 

3. Zmluvu o splátkovom úvere číslo 3005/18/018 medzi obcou Mužla a OTP Bankou 

Slovensko, a.s.. Premetom Zmluvy je strednodobý úver poskytovaný Otp Bankou 

v sume 100 000,- slovom jednostotisíc euro na financovanie investičných potrieb 

obce. 

 

4. Zástupcov do predstavenstva Nadácie Budúcnosť 2000: 

a) Do dozornej rady: Becse Jozef 

b) Za členov kuratória: Vágvölgyiová Terézia, Ing. Farkas Iván, Mgr. Zácsová Anna, 

Balázsová Georgina 

c) Za konateľa: Ing. Mészáros Béla 

 

5. Na základe výsledkov verejného obstarávania Kúpnu zmluvu č. VO 2017/11/01 

uzavretú medzi obcou Mužla a sploločnosťou KomAgrartechnik, s.r.o., Hlavná 1444, 

946 32 Marcelová, ktorej predmetom je dodanie technologického vybavenia zberného 

dvora, špecifikovaného v Prílohe č. 1. Kúpna cena je 199 248,- euro s DPH. 

 

6. Na základe výsledkov verejného obstarávania Kúpnu zmluvu č. VO 2017/11/02 

uzavretú medzi obcou Mužla a sploločnosťou KomAgrartechnik, s.r.o., Hlavná 1444, 

946 32 Marcelová, ktorej predmetom je dodanie traktora a príslušenstva k projektu 

Modernizácia odpadového hospodárstva obce Mužla. Kúpna cena je 140 640,- euro 

s DPH. 

 

7. Kofinancovanie výstavby Multifunkčného ihriska s využitím prostriedkov 

Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho do maximálnej výšky 29 900 euro na základe 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Mužla č. 3/2017 o Mládežníckom fonde Jánosa 

Endrődyho a na poskytovanie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce 

Mužla na plnenie cieľov mládežníckeho fondu na území obce Mužla 

 

8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Mužla na roky 2018-2020 
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9. Generel dopravného značenia v obci Mužla vypracovaný Bc. Máriou Prešinskou -

spoločnosť STOMON Nové Zámky. 

 

10. Žiadosť Tomáša Vágvölgyiho o príspevok na výstavbu rodinného domu na parcele č. 

35/1, 35/2 a 35/3 vo výške 1500 euro. 

 

 

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

 

 

1. Informácie, poskytnuté starostom obce v otvorení zasadnutia. 

 

 

 

C.     O d r o č u j e 

                    

1. a/ Zámer odpredaja novovytvorenej parcely č. 963/32 o výmere 250 m2 vo vlastníctve 

obce Mužla, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 45237905-24/2018 

z parcely 963/4 pre kupujúceho Rímskokatolícka cirkev farnosť Mužla za cenu 5,40 

euro/m2. 

b/ Zámer zámeny pozemkov medzi obcou Mužla a Rímskokatolíckou cirkví, 

farnosťou Mužla 

c/ Zámer vzájomného odkúpenia ponúknutých parciel za cenu 5,40 euro/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Iván Farkas 

               starosta obce v. r.  


