
 

UZNESENIE č. 13/08072020 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 08.07.2020 

 

 

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, Remesová Mária 

 b/ návrhová komisia: Csányiová Alžbeta, Árendás Zsolt 

c/ overovatelia zápisnice: Becse Jozef, Borvák Imrich 

 

3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 o určení výšky dávky dotácie 

na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce 

Mužla vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o Mládežníckom fonde Jánosa Endrődyho a na 

poskytovanie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Mužla na plnenie cieľov 

mládežníckeho fondu na území obce Mužla vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov 

 

5. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 2 na rok 2020 v zmysle prijatých finančných opatrení 

v dôsledku nestabilnej finančnej situácie obce spôsobenej pandémiou koronavírusu   

vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov 

 

- Príjmovú stranu rozpočtu Obce Mužla na rok 2020 znižuje o sumu: 52 481,00 eur 

- Výdavkovú stranu rozpočtu Obce Mužla na rok 2020 znižuje o sumu: 52 481,00 eur 

 

6. V zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov kúpnu zmluvu na odkúpenie časti obecného 

pozemku parc. registra „E“ č. 1160/100 zastavaná plocha a nádvorie, výmera 907 m2.  

podľa  B1  v celosti, na základe geometrického plánu č. 2/2020 vyhotoveným Ing. 

Alexandrom Leboczom - GEOPARD dňa 04.03.2020, z parcely č. 1160/100  boli 

vytvorené parcely evidované v registri „C“KN  1036/1 výmera 907 m2  a parc. č. 1036/2 

výmera 85 m2. . Predmetom prevodu na kupujúceho je parcela 1036/1, výmera 907 m2  za 

kúpnu cenu 1,86 eur /m2. A  parc. č. 11737 v registri „C“ KN zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 456 m2  podľa  B1  v celosti, na základe geometrického plánu č. 2/2020 

vyhotoveným Alexandrom Leboczom - GEOPARD dňa 04.03.2020, z parcely č. 11737 

boli vytvorené parcela č. 11737/1 výmera  292 m2  a parcela  11737/2  výmera 164 m2..    z. 

Predmetom prevodu na kupujúceho je parcela 11737/2, výmera 164 m2  za kúpnu cenu 

1,86 eur /m2 medzi Obcou Mužla a Druga Ondrejom, bytom Mužla č. 50, 943 52 Mužla, 

pričom zámer predaja bol schválený na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

17.06.2020. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnení po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Uvedené nehnuteľnosti  – parcely 

sú pre obec Mužla dubióznym majetkom, nakoľko nie sú prístupné a využiteľné, resp. 

prístupné cez pozemok kupujúceho. Kupujúci nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6,7 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 



7. Žiadosť o zámere na odkúpenie časti obecných pozemkov v KÚ Mužla, prac. registra „E“ 

č. 960/401 Martina Vandu, bytom Gaštanová č. 4, 94301 Štúrovo vymedzených na 

základe geometrického plánu vyhotoveného Michalom Bencze dňa 8.1.2008 o výmere 

spolu 289 m2 za kúpnu cenu 5,40 eur/m2.  Uvedená nehnuteľnosť  – časť parcely je pre 

obec Mužla dubióznym majetkom, nakoľko nie je prístupná a využiteľná, resp. prístupná 

cez pozemok kupujúceho. 

 

8. Žiadosť Lajos Richarda o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 

3/2019 a podľa prísľubu v sume 1050,- eur 

 

9. Žiadosť Nagy Dávida o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 

3/2019 a podľa prísľubu v sume 399,- eur 

 

 

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

 

 

 C.     súhlasí 

 

1. S vydaním súhlasného stanoviska Obce Mužla k žiadosti Družstva agropodnikateľov 

Mužla zo dňa 22.6.2020, č.1010/2020 vo veci odpredaja pozemkov s územnoplánovacou 

informáciou. V zmysle Územného plánu obce Mužla obec neplánuje na pozemkoch 

uvedených v žiadosti žiadne investície a tieto budú naďalej využívané ako vinohrad.   

 

 

 

V Mužle, dňa 08.07.2020 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


