
 

UZNESENIE č. 3/23012019 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 23.1.2019 

 

 

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. Mészáros Béla, Csányiová Alžbeta 

 b/ návrhová komisia: Remesová Mária, Vágvölgyi Zoltán 

 c/ overovatelia zápisnice: Árendás Zsolt, Mgr. Maričeková Beáta. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č. 1/2019 o určení výšky dávky 

dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na 

území obce Mužla. 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č. 2/2019 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla. 

 

5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzným nariadeniam obce Mužla  8/2015. 

 

6. Zmenu rozpočtu obce Mužla č. 1 na rok 2019, ktorým sa mení celkový príjem 

rozpočtu obce na 1 709 130 euro a celkové výdavky na  1 709 130 euro. 

 

7. Plán potrebných investícií obce za rok 2019. 

 

8. Možnosť čerpania finančných prostriedkov z Mládežníckeho fondu Jánosa 

Endrődyho na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Mužla č. 3/2017 

čl. V, bod 2. na financovanie kapitálových výdavkov v priebehu roka 2019 

najmä vo vzťahu k rekonštrukcii obecného úradu v Mužle a vo vzťahu 

k projektu „Rozvoj služieb podporujúcich miestnych vinárov v regióne“. 

 

9. Zámer na predaj pozemku vo vlastníctve obce Mužla okolo farskej pivnice, 

parc. č. 963/32 o výmere 250 m2, ktorá bola vytvorená z parcely č. 963/4 

geometrickým plánom č. 45237905-24/2018 Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti 

Mužla za jednotkovú cenu 5,40 euro/m2. 

 

10. Organizačnú schému Obecného úradu v Mužle na obdobie od 1.2.2019. 

 

11. Zriadenie komisie podľa zákona č. 357/2004 na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov obce a schvaľuje členov komisie: 

Becse Jozef 

Ing. Petrík Tomáš 



Remesová Mária. 

 

12. Členov komisií obecného zastupiteľstva nasledovne: 

a/ komisia finančná, správy majetku obce, rozvoja obce a pre styk so 

spoločenskými organizáciami:  

Ing. Mészáros Béla 

Becse Jozef 

Borvák Imrich 

Vágvölgyiová Terézia 

Radošická Monika. 

 

b/ komisia sociálna, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, mediálnej 

komunikácie a pre záležitosti lokalít Malá Mužla, Čenkov, Jurský Chlm: 

Remesová Mária 

Csányiová Alžbeta 

Mgr. Szalaiová Bernardína 

Mgr. Józsová Viktória 

Mgr. Maričeková Beáta. 

 

c/ komisia verejných komunikácií, ochrany životného prostredia, bývania, 

verejného poriadku, športu a pre záležitosti lokality vinohrad: 

Ing. Petrík Tomáš 

Árendás Zsolt 

Vágvölgyi Zoltán 

Ing. Radošický Gábor 

Pathó Ladislav. 

 

13. Žiadosť Judity Kováčovej o dotáciu z Mládežníckeho fondu – bytom 946 36 

Kravany nad Dunajom 169 vo výške700 (sedemsto) euro na kúpu osobného 

auta potrebného k dochádzke do zamestnania. 

 

14. Žiadosť Arnolda Marcibála o dotáciu z Mládežníckeho fondu – bytom 943 52 

Mužla 756, vo výške 550 euro na kúpu notebooku a tlačiarne. 

 

15. Žiadosť Szilva Noémi o dotáciu z Mládežníckeho fondu – bytom 943 52 Mužla 

č. 601, na kúpu počítača vo výške 562,79 euro. 

 

16. Žiadosť Norberta Gregora o prenájom parcely č. 963/33 s podmienkou , že 

nájomca bude na uvedenej parcele vykonávať činnosť, ktorou nezaťažuje okolie 

parcely a životné prostredie. Nájomná zmluva bude na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpoveďou, nájomné je 1 euro/m2/rok, celkom 189 euro. Táto 

suma sa bude upravovať na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva , 

zvýšenie bude vypočítané ako súčin aktuálneho nájomného a percentuálneho 

vyjadrenia inflácie zisteného štatistickým úradom SR. 

 

17. 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 15 459 euro.  

 



18. Nájomnú zmluvu medzi obcou Mužla a Družstvom agropodnikateľov, ktorej 

predmetom je prenájom pozemku na účel skladovania a spracovania zeleného 

biologického odpadu. Nájomné je 200 euro mesačne. 

 

19. Nájomnú zmluvu medzi obcou Mužla a Slovak Telekom, a. s. 

 

20. Zmluvu medzi Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR a obcou Mužla 

o poskytnutí finančného príspevku na denný stacionár na rok 2019 vo výške 

17 280,- euro 

 

21. Zmenu prevádzkového poriadku Zberného dvora v Mužle tak, že Prevádzkový 

čas sa doplní o prvú sobotu v každom mesiaci od 8.00 do 12.00 hod. 

 

 

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

 

1. Informácie, poskytnuté starostom obce v otvorení zasadnutia 

2. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

3. Správa o činnosti OOCR Podunajsko - Dunamente TDM  

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

5. Správu hlavného kontrolóra z kontroly č. 4/2018 

6. Správu hlavného kontrolóra z kontroly č. 5/2018 

 

 

C.     u r č u j e  
 

1. Sobášne dni: štvrtok a sobota 

 

 

D. p o v e r u j e 

 

1. Komisiu sociálnu, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, mediálnej komunikácie a pre 

záležitosti lokalít Malá Mužla, Čenkov, Jurský Chlm, aby vypracovala návrh zmien 

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

Endrődyho na poskytovanie prostriedkov z vlastných príjmov obce Mužla na plnenie 

cieľov mládežníckeho fondu na území obce Mužla 

 

 

 

 

 

V Mužle, dňa 23.1.2019 

 

 

 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 

 


