
UZNESENIE č. 22/15122021 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 15.12.2021 

 

 

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, Ing. Drapák Károly 

 b/ návrhová komisia: Becse Jozef, Csányiová Alžbeta 

c/ overovatelia zápisnice: Ing. Mészáros Béla, Borvák Imich 

 

3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Mužla o podmienkach určovania 

a vyberania miestnych daní obce Mužla č. 7/2015 

 

4. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Mužla o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla  

 

5. Zmenu rozpočtu ZŠ J. Endrődyho s VJM Mužla č. 1 

  - Príjmy  + 50 558,- eur 

  - Výdavky:  + 50 558,- eur 

 

6. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 3 

  - Príjmy:  - 211 182,- eur 

  - Výdavky:  - 240 052,- eur 

 

7. Rozpočet ZŠ J. Endrődyho s VJM Mužla na rok 2022 

  - Príjmy:  573 794,- eur 

  - Výdavky:  573 794,- eur 

   

8. Rozpočet Obce Mužla na rok 2022 

  - Príjmy:  2 167 493,- eur 

  - Výdavky:  2 167 493,- eur 

  

9. Rozpočet Obce Mužla na rok 2023 - 2025 

  - Príjmy:  2 167 493,- eur 

  - Výdavky:  2 167 493,- eur 

 

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

2022 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. 

 

11. Príspevok Obce Mužla k vysporiadaniu pozemkov pod poľnými cestami v lokalite 

Vinohrad – Verzia č. 6. 

 



12. Odstúpenie od Zmluvy o splátkovom a prekleňovacom úvere č. 3005/20/005 

(spolu/financovanie z EÚ fondov) medzi Obcou Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla a 

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5 813 54 Bratislava zo dňa 3.11.2020 v sume 

288 000,- eur na financovanie projektu „Rozvoj služieb podporujúcich lokálnych 

výrobcov vína v regióne – SKHU/1901/3.1./002“ ( ďalej „Zmluva o úvere“), doplnenej 

Dodatkom č. 1 k Zmluve o úvere zo dňa 29.9.2021, a ktorej Dodatkom č. 2 zo dňa 

18.11.2021 k Zmluve o úvere prešli všetky práva a povinnosti OTP Banky Slovensko, a.s. 

vyplývajúce zo Zmluvy na Československú obchodnú banku, a.s., Žižkova 11, 811 02 

Bratislava a zároveň nečerpanie toho úveru. 

 

13.  Zmluvu o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 113/012/21 medzi Obcou Mužla, 

Hlavné námestie č. 711/2, 943 52 Mužla a Prima bankou Slovensko, a.s, Hodžova č. 11, 

011 10 Žilina v sume 309 080,- eur na financovanie projektu „Rozvoj služieb 

podporujúcich lokálnych výrobcov vína v regióne – SKHU/1901/3.1./002“  

 

14. Kúpnu zmluvu medzi H&O Group I, s.r.o Bratislava a  Obcou Mužla na odkúpenie 

nehnuteľnosti v KÚ Mužla, zapísanej na LV č. 3714, a to: pozemok parc. registra „E“ č. 

960/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere spolu 116 m2 za kúpnu cenu spolu 58,- eur.   

 

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

a využiteľná. 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. 

 

15. Zámer na predaj obecných pozemkov v KÚ Mužla, vedeného na LV č. 1, prac. registra 

„C“ č. 9547, zastavané plochy a nádvoria, č. 9546/1 vinica a č. 9546/2 záhrada o výmere 

spolu 1 489 m2 spolu so stavbou súp. č. 168 Mgr. Tamásovi Nagyovi, bytom Búč č. 394, 

946 35 za kúpnu cenu 5,40 eur/m2..   

 

16. Harmonogram zasadnutí Obecnej rady obce Mužla na rok 2022: 

- 19. januára, 30. marca, 22. júna, 21. septembra, 7. decembra 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Mužla na rok 2021: 

- 26. januára, 6. apríla, 29. júna, 28. septembra, 14. decembra 

 

17. Žiadosť Nagy Dominiky, trvale bytom Mužla č. 291, 943 52 o dotáciu z Mládežníckeho 

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

 

 

B. berie na vedomie 

 

 

1. Plnenie uznesení predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla  

 

 

V Mužle, dňa 15.12.2021 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


