
 

UZNESENIE č. 24/23022022 

z 24. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 23.02.2022 

 

 

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: Vágvölgyi Zoltán, Becse Jozef 

 b/ návrhová komisia: Ing. Drapák Károly, Ing. Petrík Tomáš 

c/ overovatelia zápisnice: Remesová Mária, Borvák Imrich 

 

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

prístupu MRK ku službám 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 OPLZ-PO6-SC611-2021-2, zo strany žiadateľa maximálne vo výške 10.418,- 

eur   

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce, ktoré 

vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 

 

4. Zmluvu o dielo na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu 

„Zlepšenie prístupu MRK ku službám v obci Mužla“, ktorý je súčasťou výzvy na v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje, špecifického cieľa „6.1.1 Rast počtu rómskych 

domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania; kód výzvy OPLZ-PO6-

SC611-2021-2“, medzi Obcou Mužla a Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta č. 

870, 945 01 Komárno 

 

5. Kúpnu zmluvu pozemkov vo vlastníctve Dobaiovej Doroty, bytom Mužla č. 185, 943 52 

a Horváthovej Edity, Vörösmarty 12, 943 01 Štúrovo v KÚ Mužla, vedeného na LV č. 1, 

prac. registra „C“ č. 455 o výmere 122 m2 do vlastníctva Obce Mužla za kúpnu cenu 

658,80 eur.  

Predaj predmetnej nehnuteľnosti 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 odpredávaný pozemok je v skutočnosti majiteľom dlhodobo nevyužívaná a obec 

ju plánuje využiť na verejnoprospešné účely,  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 

 

 

 

 



 

 

 

 

      6. 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 Márii Mihalikovej, rod. Nagyovej, bytom 

Agátová č. 926/9, 943 42 Gbelce za kúpnu cenu 5,40 eur/m2..   

 

 

V Mužle, dňa 23.02.2022 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


