
UZNESENIE č. 21/06102021 

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 06.10.2021 

 

 

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: Vágvölgyi Zoltán, Becse Jozef 

 b/ návrhová komisia: Csányiová Alžbeta, Ing. Petrík Tomáš 

c/ overovatelia zápisnice: Árendás Zsolt, Borvák Imrich 

 

3. Výchovno- vzdelávací program na šk. rok 2021/2022 Materskej školy – Óvoda Mužla  

 

4. Výchovno- vzdelávací program na šk. rok 2021/2022 Základnej školy J. Endrődyho 

Mužla 

 

5. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 2 

  - Príjmy:  + 28 000,- eur 

  - Výdavky:  + 28 000,- eur 

 

6. Komunitný plán sociálnych služieb Obce Mužla na roky 2021 - 2025 

  

7. Zámer na predaj obecného pozemku v KÚ Mužla, prac. registra „E“ č. 960/1, zastavané 

plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v extraviláne obce spoločnosti H&O Group I, s.r.o. 

Bratislava o 116 m2 za kúpnu cenu 0,50 eur/m2.   

 

8. Kúpnu zmluvu medzi Sterhader Trade, s.r.o. „ v dodatočnej likvidácii“, Palackého 92/12, 

911 01 Trenčín a  Obcou Mužla na odkúpenie nehnuteľností v KÚ Mužla, zapísaných na 

LV č. 3189, a to: bytovka súp. č. 751 postavená na prac. registra „C“ č. 12952/8, sklad 

súp. č. 961 postavený na pozemku parc. registra „C“ č. 13140/12, pozemok parc. registra 

„C“ č. 13140/12, pozemok parc. registra „C“ č. 13140/13 o výmere spolu 1723 m2 za 

kúpnu cenu spolu 1900,- eur.    

 

9. Podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok projektu s názvom: „ Zlepšenie 

kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v kultúrnom dome v obci 

Mužla“ a zároveň:  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, zo strany žiadateľa maximálne vo výške 

10.526,32  eur   

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

10. Zmluvu o dielo na stavebné práce „ Rekonštrukcia Domu služieb pre vinárov 

a vinohradníkov v Obci Mužla“, ktorá je súčasťou projektu IG HERITAGE – 

Development of services supporting local wine makers in the region financované z NFP 

v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR- Maďarsko, 

SKHU/1901/3.1.002 medzi Obcou Mužla a NIKA-STAV, s.r.o. Mužla 212, 943 52 

 



11. Žiadosť Budai Gergely, trvale bytom Mužla č. 775, 943 52 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 

 

12. Žiadosť Mulangiovej Natálie, trvale bytom Mužla č. 308, 943 52 o dotáciu 

z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 3/2020 a podľa prísľubu v sume 

1100,- eur 

 

13. Žiadosť Csóka Frederika, trvale bytom 943 01 Štúrovo, Kozmonautov 88 o dotáciu 

z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 3/2020 a podľa prísľubu v sume 

250,- eur 

 

14. Žiadosť Józsovej Eriky, trvale bytom Mužla č. 608, 943 52 o dotáciu z Mládežníckeho 

fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 3/2020 a podľa prísľubu v sume 1 250,- eur 

 

15. Žiadosť Barti Ladislava, trvale bytom Mužla č. 311, 943 52 o dotáciu z Mládežníckeho 

fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 3/2020 a podľa prísľubu v sume 1 050,- eur 

 

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

 

1. Správu o výchovnej činnosti Materskej školy – Óvoda Mužla za šk. rok 2020/2021  

 

2. Správa o výchovnej činnosti Základnej školy J. Endrődyho Mužla za šk. rok 2020/2021 

 

3. Správa o výchovnej činnosti Základnej umeleckej školy Kataríny Pappovej za šk. rok 

2020/2021  

 

4. Výchovno- vzdelávací program na šk. rok 2021/2022 Základnej umeleckej školy Kataríny 

Pappovej 

 

5. Správu nezávislého audítora k Individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 

 

6. Správu nezávislého audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 

 

7. Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020 

 

8. Správu z kontrol hlavného kontrolóra Obce Mužla z výsledku kontrol za II. polrok 2020  

 

9. Správu z kontrol hlavného kontrolóra Obce Mužla z výsledku kontrol za I. polrok 2021 

 

10.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Mužla z výsledku kontrol za II. 

polrok 2021  

 

C. o d r o č u j e 

  

1. Zámer na predaj bytu č. 2 v v bytovom dome súp. č. 755 nachádzajúceho sa v KÚ Mužla,  

na prac. č. 5390/11, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa na LV č. 1 vo 

vlastníctve Obce Mužla Záhradníkovej Renáte, bytom Mužla č. 756, 943 52    

 

V Mužle, dňa 06.10.2021 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


