
 

 

UZNESENIE č. 38/24102018 

z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 24.10.2018 

 

 

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: Ing. Petrík Tomáš, Csányiová Alžbeta 

 c/ overovatelia zápisnice: Szilva Anikó, Mgr. Maričeková Beáta 

 

3. Zmenu rozpočtu č. 2 Základnej školy Jánosa Endrődyho v Mužle – Endrődy 

János Alapiskola Muzsla na rok 2018 

 

4. Zmenu rozpočtu obce Mužla č. 4 na rok 2018 

 

5. Podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na projekt „Dodanie 

bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce 

Mužla“ a schvaľuje výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu 

zo strany žiadateľa – do výšky 750 Euro. Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP 

 

6. Podanie žiadosti v programe INTERREG Slovakia Hungary o nenávratné 

finančné prostriedky na projekt „Rozvoj služieb podporujúcich miestnych 

vinárov v regióne“ a výšku maximálneho spolufinancovania projektu zo strany 

žiadateľa – do výšky 14 584 euro.  

 

7. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy 

Jánosa Endrődyho s vyučovacím jazykom maďarským v Mužle – Endrődy 

János Alapiskola Muzsla 

 

8. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcim  Anita Víghová, bytom 943 52 

Mužla, časť Čenkov č. 743, predmetom ktorej je prevod vlastníctva bytu č. 2 

v rodinnom dome súp. č. 743 v k. ú . Mužla, evidovaného na LV č. 5010 za 

kúpnu cenu 664,- (šesťstošesťdesiatštyri) euro. 

 

9. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a Bibianou Sárközi rod. Mészáros, bytom 

943 52 Mužla 467, ktorej predmetom je predaj časti  parcely č. 963/4 zastavané 

plochy a nádvoria evidované na LV č. 1 v reg. C KN v katastrálnom území 

obce Mužla 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.  Zámer predaja bol schválený na 37. zasadnutí 

obecného zastupiteľstva dňa 5.9.2018. 

10. Žiadosť o dotáciu z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho pre Ildikó 

Šenkárovú,  bytom 946 36 Kravany nad Dunajom č. 371 vo výške 250,- euro na 

kúpu počítača. 

11. Žiadosť o dotáciu z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho pre Miroslava 

Janicseka, bytom 943 52 Mužla č. 223 vo výške 800,- euro na kúpu prenosného 

počítača. 

12. Žiadosť o dotáciu z Mládežníckeho fondu Jánosa Endrődyho pre žiadateľa – 

Beke Dominik, 943 52 Mužla č. 432 vo výške 800,- euro na zaplatenie 

vodičského kurzu s podmienkou, že predloží  pracovnú zmluvu. 

13. Žiadosť o dotáciu na vybudovanie domácej čističky odpadových vôd pre Annu 

Mulangiovú, 943 52 Mužla č. 308 vo výške 500,- euro. 

14. Žiadosť o dotáciu na kúpu bytu č. 6 bytového domu s. č. 253 v Mužle pre 

žiadateľov Alexandra Zsitvová, bytom 943 52 Mužla č. 366  a Tomáš Tóth, 

bytom 943 65 Leľa č. 55 vo výške 1500 euro. 

 

 

 

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

 

1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mužla  

2. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly č. 1 

3. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly č. 2 

4. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

V Mužle, dňa 24.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Iván Farkas, v. r. 

                   starosta obce 

 

 

 

 


