
 

UZNESENIE č. 5/03072019 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 3.7.2019 

 

 

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: Remesová Mária, Vágvölgyi Zoltán  

 b/ návrhová komisia: Csányiová Alžbeta, Ing. Mészáros Béla 

 c/ overovatelia zápisnice: Borvák Imrich, Árendás Zsolt 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č. 4/2019  o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Mužla  

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č. 5/2019 o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vrátane schválených 

pozmeňujúcich návrhov  

 

5. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 3 na rok 2019 vrátane schválených 

pozmeňujúcich návrhov 

 

6. Zmluva medzi Obcou Mužla a GREP Slovakia, s.r.o. Komárno o rekonštrukcii 

a modernizácii verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného 

osvetlenia vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov 

 

7. Zámer žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi 

prostredníctvom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice 

v sume 2000,- eur zo strany Obce Mužla 

 

8. Ocenenie Obce Mužla na rok 2019:  

 

- Na základe návrhu Obecnej rady OZ schvaľuje cenu obce Mužla za rok 

2019 pre Miestnu organizáciu Záhradkárov v Mužle   

 

- Na základe návrhu Obecnej rady OZ schvaľuje uznanie za zásluhy 

o spoločenský rozvoj a reprezentáciu obce Mužla za rok 2018 pre Pathó 

Mariannu  

 

- Na návrh starostu obce OZ schvaľuje uznanie pre celoživotné dielo pre Ing. 

Miroslava Petrecha  

 

 

 



9. Kúpnu zmluvu medzi obcou Mužla a kupujúcim Záhradniková Renáta rod. 

Záhradniková, nar. 22.3.1989, trvalým pobytom 943 52 Mužla  časť Malá 

Mužla č.756, predmetom ktorej je prevod vlastníctva bytu č. 2 v bytovom dome 

súpisného čísla 756 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mužla, na parcele č. 

5390/11 vedenej na LV č. 4949 za kúpnu cenu 849,- (osemstoštyridsaťdeväť) 

eur. 

 

10. Žiadosť Marty Csicsóovej o kúpu obecného pozemku s parc. č. 437/5 o výmere 

498 m2 v katastrálnom území Mužla evidovaného v registri „C“ na LV č. 1 na 

žiadosť Marty Csicsóovej, nar. 3.5.1975, bytom Mužla č. 658 za kúpnu cenu 

2689,20 euro 

 

11. Žiadosť Petra Halász o zámere odkúpenia obecného bytu č. 1, Mužla – Čenkov 

č. 743 v kúpnej sume 829,- eur 

 

12. Žiadosť Mgr. Adriána Ármaiho o zámere odkúpenia obecného pozemku parc. 

registra „C“ č. 960/17 o výmere 106 m2 a parc. registra „C“ č.  960/18 o výmere 

59 m2 za kúpnu cenu 5,40 eur /m2 

 

13. Žiadosť Bc. Tomáša Pathó o zámere odkúpenia obecného pozemku  parc. 

registra „C“ č. 960/1 za kúpnu cenu 5,40 eur/m2 

 

14. Žiadosť Erika Szabóa  Evy Pórovej o jednorázový finančný príspevok na kúpu 

rodinného domu Mužla č. 428 v sume  v zmysle 1500,- eur 

 

15. Žiadosť  Boglárky Mészáros o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN 

obce Mužla č. 3/2019 a podľa prísľubu v sume 1250,- eur 

 

16. Žiadosť  Dominika Pončáka o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN 

obce Mužla č. 3/2019 a podľa prísľubu v sume  250,- eur 

 

 

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

 

C.     prehlasuje 

 

D.     súhlasí 

 

E.     odmieta  

 

 

V Mužle, dňa 3.7.2019 

 

 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 

 


