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UZNESENIE č. 36/04072018 

z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 4.7.2018 

 

 

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: Borvák Imrich, Becse Jozef 

b/ návrhová komisia: Mgr. Ármai Adrián, Mgr. Maričeková Beáta 

c/ overovatelia zápisnice: Zalaba Imrich, Csányiová Alžbeta 

 

3. Na základe výsledkov verejného obstarávania Zmluvu o dielo č. 07/ZO/2018 medzi 

obcou Mužla a spoločnosťou Prospect, spol. s r. o. Nové Zámky predmetom ktorej je 

zateplenie obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla. Dohodnutá 

zmluvná cena diela vrátane DPH je 326 507,00 euro, slovom tristodvadsaťšesťtisíc 

päťstosedem euro, nula centov. 

 

4. Na základe návrhu Obecnej rady OZ schvaľuje cenu obce Mužla za rok 2017 pre 

Dobrovoľný hasičský zbor v Mužle   

 

5. Na základe návrhu Obecnej rady OZ schvaľuje uznanie za zásluhy o spoločenský 

rozvoj a reprezentáciu obce Mužla za rok 2017 pre Klub dôchodcov v Mužle 

 

6. Na návrh starostu obce OZ schvaľuje uznanie pre celoživotné dielo pre Csányiovú 

Alžbetu 

 

7. Zámer zámeny pozemkov medzi obcou Mužla a Rímskokatolíckou cirkví, farnosťou 

Mužla. Predmetom zámeny je parcela v kat. území Mužla vo vlastníctve obce Mužla – 

novovytvorená parcela č. 963/32 o výmere 250 m2 , ktorá bola vytvorená z parcely č. 

963/4 na základe geometrického plánu č. 45237905-24/2018 vyhotoveného Ing. 

Adrianou Búrim dňa 12.4.2018 a časť parcely č. 4 v kat. území Mužla, vo vlastníctve 

Farnosti Mužla, ktorá leží pod chodníkmi a cestou – na základe Informatívneho 

vytýčenia hranice pozemku p. č. 4. 

 

8. Zámer zámeny parciel medzi obcou Mužla a Družstvom agropodnikateľov Mužla 

podľa návrhu zo dňa 4.7.2018 

 

9. Opravné uznesenie k uzneseniu č. 34/11042018 A. 11 – opraví sa parcelné číslo 

z 207/14 na 207/15 

 

10. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcimi – Robert Szabó a Aurélia Szabóová 

bytom 943 52 Mužla č. 632 ktorej predmetom sú parcely  vedené na LV č. 1, 

evidované v registri „C“ KN,  



2 

 

a/ novovytvorená parcela č. 207/15, výmera 144 m2 záhrada,  

b/ parcela č. 213/1 záhrada, výmera 411 m2 a  

c/parcela č. 213/2 zastavaná plocha a nádvorie, výmera 24 m2.  

Medzi účastníkmi je dohodnutá kúpna cena 3126,60 euro. 

 

11. Žiadosť Kataríny Strapákovej a Tomáša Mészárosa bytom 943 52 Mužla č. d. 507 

o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu rodinného domu v Mužle s. č. 507 vo výške 

1298,00 euro na základe predložených daňových dokladov – pokladničných 

dokladov, faktúr a na základe predloženej fotodokumentácie. 

 

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie na kúpu rodinného domu v Mužle s. č. 46 pre 

žiadateľov - Csaba Mážár, Andrea Halászová bytom 943 52 Mužla č. 46 vo výške 

1200,00 euro. 

 

13. Na základe výsledkov verejného obstarávania Zmluvu o dielo č. 01072018 medzi 

obcou Mužla a Tomášom Pohorim so sídlom 943 58 Kamenný Most č. 499 ktorej 

predmetom je zateplenie materskej školy a výmena vykurovacieho systému. 

Dohodnutá cena je 250 578,23 euro, slovom dvestopäťdesiattisíc 

päťstosedemdesiaosem euro a 23 centov. 

 

14. Opravné uznesenie k výpisu uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Mužla č. 

33/28022018 v zmysle Rozhodnutia č. V 3306/2018-8 zo dňa 27.6.2018 vydaného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky 

 

15. Opravné uznesenie k výpisu uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Mužla č. 

34/11042018 v zmysle Rozhodnutia č. V 3306/2018-8 zo dňa 27.6.2018 vydaného 

katastrálnym odborom Okresného úradu Nové Zámky 

 

16. Opravné uznesenie k výpisu uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Mužla č. 

25/12072017  bod  A. 10. 

 

 

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

 

 

1. Informácie, poskytnuté starostom obce v otvorení zasadnutia. 

2. Plnenie uznesení 34. a 35. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 

C.     U r č u j e 

 

1. Počet poslancov v obecnom zastupiteľstve vo volebnom období 2018 – 2022 bude 

deväť. 

 

                    

 

 

 

    Ing. Iván Farkas 

                 starosta obce  


