
UZNESENIE č. 37/05092018 

z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 05.09.2018 

 

 

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, Ing. Mészáros Béla 

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

 c/ overovatelia zápisnice: Ing. Petrík Tomáš, Zalaba Imrich 

 

3. Protest Okresného prokurátora č. Pd 109/18/4404-9 vo veci zrušenia štyroch 

uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

 

4. Výzvu na vykonanie voľby členov Rady školy pri Základnej škole J. 

Endrődyho Mužla 

 

5. Schvaľuje členov Rady školy pri Základnej škole J. Endrődyho Mužla v počte 

11 členov, z toho 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Základnej školy J. 

Endrődyho Mužla 

  

6. Zmenu rozpočtu obce Mužla č. 3 na rok 2018 

 

7. Výkon funkcie starostu obce Mužla v rozsahu 1,0 úväzku na volebné obdobie 

2018-2022 

 

8. Predloženie Žiadosti o nenávratné finančné prostriedky za účelom realizácie 

projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Mužla“; 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný  finančný 

príspevgok na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy; 

a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného  

projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 

9 635,66 euro. Kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40. 

 

9. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Podpora 

rozvoja komunitných sociálnych služieb v obci Mužla formou poskytovania 

opatrovateľskej služby v prirodzenom prostredí klientov. 

 

10. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Helenou Kecskemétiovou, Andreou 

Kecskemétiovou a Attilom Kecskemétim, predmetom ktorej je časť parcely č. 

963/4 o výmere 91718 m2 zastavané plochy a nádvoria, predmetom kúpnej 

zmluvy je výmera 213 m2 a parc. č. 63 o výmere 493 m2 vodné plochy, z ktorej 

predmetom zmluvy je výmera 166 m2 v katastrálnom území Mužla,  zapísané 

na LV č. 1 v reg. „C“ KN – na základe geometrického plánu č. 45237905-



11/2018 vyhotoveným Ing. Adrianou Búri dňa 14.6.2018. Kúpna cena je 5,40 €/ 

m2 . 

 

11. Zámer predaja časti  parcely č. 963/4 zastavané plochy a nádvoria evidovaného 

na LV č. 1 v reg. C KN v katastrálnom území obce Mužla pre Bianku Sárközi 

rod. Mészáros,bytom 943 52 Mužla 467 na základe geometrického plánu č. 

188/2018, vyhotoveného Attilom Bédim dňa 27.7.2018 výmeru 41 m2 diel č. 7 

a 233 m2 – diel č. 6 za kúpnu cenu 5,40 euro/m2.  Predaj predmetných parciel 

je z titulu hodného osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané parcely sú 

v skutočnosti súčasťou pozemku žiadateľov a predajom budú usporiadané 

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

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

väčšinou poslancov. 

Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce sa zverejňuje po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

 

12. Žiadosť Márton Adriána bytom 943 52 Mužla 910 o finančný príspevok 

z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho vo výške 1000 euro na kúpu 

počítača, kníh a na školné k štúdiu na univerzite. 

 

13. Žiadosť Csóka Krisztíny bytom Kravany nad Dunajom č. 271 o finančný 

príspevok z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho vo výške 400 euro  na 

kúpu počítača na nadstavbovej škole. 

 

14. Žiadosť Bagota Attilu bytom Mužla č. 102 o finančný príspevok 

z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na kúpu osobného auta potrebného k 

dochádzke na pracovisko vo výške 1100 euro. 

 

15. Žiadosť Szilva Ramóny bytom Mužla č. 151 o finančný príspevok 

z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na kúpu počítača k štúdiu na 

univerzite, vo výške 900 euro. 

 

16. Žiadosť Kovács Dávida bytom Mužla 254 o finančný príspevok 

z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho na kúpu počítača potrebného k práci 

na pracovisku, vo výške 800 euro. 

 

17. Žiadosť Veroniky Vinceovej, bytom Kravany nad Dunajom č. 25 o dotáciu z 

Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho n  financovanie štúdií na univerzite vo 

výške 600 euro. 

 

18. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v súlade  s § 9 ods. 2 písm. a)  a  c)  zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamy odpredaj 

 bytu č. 3 v bytovom dome súpisného čísla 876 nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 13140/8 vedeného na LV č. 1 

kupujúcim Halász Zoltán a Halászová Erika, rod. Szalayová, bytom 943 52 

Mužla – Čenkov 876 za kúpnu cenu 996 euro, ktorá bola uhradená v splátkach 

po 77 euro mesačne do pokladne obecného úradu. 

V zmysle §9a, ods.8, písm. e zákona č. 138/1991 Z. z. ide o prevod majetku       

 obce z dôvodu osobitného zreteľa, nakoľko kupujúci – nájomca nehnuteľnosť, 

 ktorá je predmetom prevodu vysporiada s obcou v cene prevzatej verejnou 



 dražbou od predchádzajúceho vlastníka Štátny majetok Štúrovo v likvidácii, 

 Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu.  

 Kupujúci nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6,7 cit. zákona. 

Predaj bytu bol schválený 3/5 väčšinou poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

19. Žiadosť o dotáciu na kúpu rodinného domu s. č. 478 pre žiadateľov – Kubík 

Ladislav, Kubík Eva, bytom obaja Mužla 237 vo výške 1500 euro. 

 

20. Zmenu dátumu konania 38. zasadnutia obecného zastupiteľstva na 24.10.2018. 

 

 

 

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

 

1. Kontrolu plnenia uznesení z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla  

 

2. Správu audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017 

 

 

C. ruší 

 

1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Mužla  č. 28/04102017 bod A.15 

 

2. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Mužla  č. 28/04102017 bod B.6 

 

3. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Mužla  č. 28/04102017 bod C.2 

 

4. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Mužla  č. 28/04102017 bod D.2 

 

5. Voľby do Rady školy pri Základnej škole J. Endrődyho Mužla, ktoré sa uskutočnili  

     v roku 2015 a 2017 

 

 

 

 

V Mužle dňa 14.9.2018 

 

 

 

 

     Ing. Iván Farkas v. r. 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

  

 


