
UZNESENIE č. 25/06042022 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 06.04.2022 

 

 

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, Ing. Drapák Károly 

 b/ návrhová komisia: Ing. Petrík Tomáš, Vágvölgyi Zoltán 

c/ overovatelia zápisnice: Borvák Imrich, Becse Jozef 

 

3. Záverečný účet Obce Mužla na rok 2022 bez výhrad 

 

4. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 2 na rok 2022 

- Príjmy:  + 66 800,00 eur  

- Výdavky:  + 45 100,00 eur 

 

5. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Máriou Mihalikovou, rod. Nagyovou, bytom 

Agátová 926/9, 943 42 Gbelce na odkúpenie obecného pozemku v KÚ Mužla, prac. 

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

spolu o výmere 1489 m2 spolu so stavbou súp. č. 168 v sume 8 040,60 eur. 

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. 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. Kupujúca nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6,7 zákona č. 

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

 

6. Podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok projektu s názvom: „Vodozádržné 

opatrenia v obci Mužla“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce 

a platným územným plánom a zároveň:  

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

rámci výzvy OPKŽP-PO2-SC211-2020-62, zo strany žiadateľa maximálne vo výške 

11 578,25,- eur   

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 

 

7. Zámer obce Mužla na vypracovanie Územného plánu obce Mužla na nasledujúce 

obdobie. 

 

8. Zmluvu o dielo medzi Obcou Mužla a Peter Kurucz Flet Werk, Mužla na zhotovenie diela 

„ Modernizácia hasičskej zbrojnice v Mužle“ 



 

9. Žiadosť Viktórie Hrabošovej o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce 

Mužla č. 3/2020 a podľa prísľubu v sume 600,- eur 

 

10. Žiadosť Ladislava Juhásza o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla 

č. 3/2020 a podľa prísľubu v sume do výšky poplatku za absolvovanie autoškoly pre 

získanie vodičského oprávnenia skupiny „B“ a „T“.   

 

11. Zmenu platového nároku hlavného kontrolóra obce a odmien poslancov Obecného 

zastupiteľstva Obce Mužla na rok 2022 v zmysle § 18c ods. 1, 2 a § 25 ods. 8 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

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

 

1. Plnenie uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ Mužla 

 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Mužla za rok 2022 

 

3. Informácie starostu obce ohľadom riešenia problému „ Horný rybník“ 

 

4. Zmena platového nároku starostu Obce Mužla na rok 2022 v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

V Mužle, dňa 06.04.2022 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 

 


