
UZNESENIE č. 16/16122020 

z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 16.12.2020 

 

 

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: Borvák Imrich, Ing. Petrík Tomáš 

 b/ návrhová komisia: Csányiová Alžbeta, Ing. Drapák Károly 

c/ overovatelia zápisnice: Becse Jozef, Árendás Zsolt 

 

3. Zmenu rozpočtu Základnej školy J. Endrődyho Mužla č. 1 na rok 2020 

- Príjmy: 605 089,- eur 

- Výdavky: 605 089,- eur 

 

4. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č.4 na rok 2020 

- Príjmy: 1 973 538,- eur 

- Výdavky: 1 815 538,- eur 

 

5. Rozpočet  Základnej školy J. Endrődyho Mužla na rok 2021 

- Príjmy: 525 414,- eur 

- Výdavky: 525 414,- eur 

 

6. Rozpočet Obce Mužla na roky 2021 – 2023: 

- Na rok 2021:  Príjmy: 2 197 236,- eur 

Výdavky: 2 197 236,- eur 

- Na rok 2022:  Príjmy: 2 197 236,- eur 

Výdavky: 2 197 236,- eur 

- Na rok 2023:  Príjmy: 2 197 236,- eur 

Výdavky: 2 197 236,- eur 

 

7. Obec Mužla nebude uplatňovať program obce a teda tvoriť programový rozpočet na rok 

2021 v zmysle § 4 ods. 5 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

nakoľko počet obyvateľov Obce Mužla nepresiahol 2000 obyvateľov. 

 

8. Zmluvu o poskytovaní služieb medzi Obcou Mužla a Technickými službami mesta 

Štúrovo na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu s pozmeňujúcim návrhom vyňatia Čl. 

VII. bodu IV.  

 

9. Vyjadrenie Obce Mužla k Návrhu zadania Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja 

v nasledujúcom znení:  

Obec Mužla má schválený územný plán rozvoja obce z roka 2000. Posledná aktualizácia 

sa vykonala v roku 2015, pričom zmena bola schválená Okresným úradom v Nitre 

schválila v roku 2016. 

Vo vzťahu k obci Mužla navrhujeme do Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja 

zaradiť nasledujúce zmeny a investície, ktoré by sa mali realizovať v horizonte 

nasledujúcich 10-ich rokov: 



- na ceste I/63 obchvat obce Mužla – podľa dokumentácie SSC, a.s., 

- výstavba domu služieb pre vinohradníkov a vinárov v obci Mužla s regionálnym 

dosahom, 

- vybudovanie kanalizačného systému obce Mužla s výtlakom do ČOV v Štúrove, 

- výstavba 24-hodinového domu sociálnych služieb, 

- výstavba obytného parku na rozlohe 9 ha pre cca. 100 bytov a domov, 

- cykoltrasa – odbočka z Eurovelo 6 do obce Mužla, na vinohrad v Mužle a ku kaštielu 

v Belej 

- vyhliadková veža v blízkosti cyklotrasy Eurovelo 6, v katastrálnom území Mužla, 

- v katastri obce Mužla: chránený areál Jurský Chlm, chránená oblasť čenkovská step 

a lesostep, 

Vo vzťahu k bližšiemu a širšiemu regiónu navrhujeme do Územného plánu regiónu 

Nitrianskeho kraja zaradiť nasledujúce zmeny a investície: 

- rozvíjanie a zvýšená ochrana Štúrovského vinárskeho a vinohradníckeho rajónu 

v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, 

- Dunajský most diaľničného typu medzi Štúrovom a Esztergomom – príprava a 

zahájenie stavby v horizonte roku 2030, 

- napojenie Dunajského mosta na rýchlostné komunikácie R1 a R7, 

- vedenie rýchlostenej komunikácie R7 v strede Nitrianskeho kraja – alternatívne riešiť 

južným obchvatom mesta Nové Zámky – táto alternatíva prospeje samotnému 

okresnému sídlu, mestu Nové Zámky a regiónom miest Kolárovo, Hurbanovo, 

Komárno, Štúrovo, Želiezovce. 

- rozvíjať železničný Eurokoridor č. 4:  Bratislava – Štúrovo – Budapešť a dopravnú 

rýchlosť zvýžiť na 200 km/hod., 

- vybudovať multimodálny logistický park v Štúrove – využitím potenciálu 

Eurokoridoru č. 6 – rieky Dunaj, dunajského prístavu, železničného uzla v Štúrove 

a plánovaného dunajského mosta diaľničného typu 

 

10. Zámer na zámenu pozemku medzi Obcou Mužla a Andrásom Mészárosom, bytom 943 52 

Mužla č. 776, Bibianou Sárközi rod. Mészárosová, bytom 943 52 Mužla č. 467. 

Predmetom zámeny je časť nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Mužla vedená v k.ú. Mužla 

v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 943/19 a parc. 63 vyčlenenej podľa 

geometrického plánu v celkovej výmere 320 m2 a nehnuteľnosti vo vlastníctve Andrása 

Mészárosa a Sárközi Bibianou vedená v k.ú. Mužla v registri C KN na liste vlastníctva č. 

747, parcela č. 963/18 v celkovej výmere 320 m2. 

Zámena predmetných parciel  je v zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z titulu hodného osobitného zreteľa, nakoľko 

odpredávané parcely sú v skutočnosti súčasťou pozemku žiadateľa a predajom budú 

usporiadané vlastnícke vzťahy. Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol 

schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce 

sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Kupujúci nie sú 

osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

11. Zámer na predaj obecného pozemku v KÚ Mužla, prac. registra C KN č. 960/27 Helene 

Čiefovej, bytom Mužla č. 347, 943 52 o výmere spolu 72 m2 za kúpnu cenu 5,40 eur/m2  

Uvedená nehnuteľnosť je pre obec Mužla dubióznym majetkom, nakoľko nie je prístupná 

a využiteľná, resp. prístupná cez pozemok kupujúceho. 

Predaj predmetnej parcely  je v zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z titulu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko odpredávané parcely sú v skutočnosti súčasťou pozemku žiadateľa a predajom 

budú usporiadané vlastnícke vzťahy. Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol 



schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce 

sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Kupujúci nie sú 

osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

12. Zoznam žiadateľov na nájomné byty v Obci Mužla na rok 2021   

 

13. Harmonogram zasadnutí Obecnej rady obce Mužla na rok 2021: 

- 20. januára, 14. apríla, 30. júna, 29. septembra, 8. decembra 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Mužla na rok 2021: 

- 27. januára, 21. apríla, 7. júla, 6. októbra, 15. decembra 

 

14. Žiadosť Kanovszky Juraja o jednorázový finančný príspevok na rekonštrukciu rodinného 

domu Mužla č. 1 225 v zmysle VZN Obce Mužla č. 8/2019 v sume  v zmysle 1 500,- eur 

 

15. Žiadosť  Zászlós Alexandry o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN Obce Mužla 

č. 3/2020 a podľa prísľubu v sume 1050,- eur 

 

16. Žiadosť Szilva Noémi o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN Obce Mužla č. 

3/2020 a podľa prísľubu v sume 481,98 eur 

 

17. Návrh uznesenia č. 16/16122020 z 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mužla zo 

dňa 16.12.2020 

 

 

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

 

1. Sľub poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mužla – Ing. Drapáka Károlya 

 

2. Návrh zadania Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja 

 

3. Vstupnú správu IÚS Nitrianskeho kraja a návrh stratégie SPR Nové Zámky na obdobie 

2021 – 2027 

 

 

C.     z r u š u j e 

 

1. Bod A.13 uznesenia  Obecného zastupiteľstva Mužla č. 30/13122017 zo dňa 13.12.2017 

o zámere na zámenu pozemku medzi Obcou Mužla a Andrásom Mészárosom, bytom 943 52 

Mužla č. 776, Bibianou Sárközi rod. Mészárosová, bytom 943 52 Mužla č. 467 

 

 

 

V Mužle, dňa 16.12.2020 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 

 


