
UZNESENIE č. 23/26012022 

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 26.01.2022 

 

 

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: Remesová Mária, Ing. Mészáros Béla 

 b/ návrhová komisia: Ing. Drapák Károly, Árendás Zsolt 

c/ overovatelia zápisnice: Borvák Imrich, Vágvölgyi Zoltán 

 

3. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mužla č. 1/2022 o určení výšky dávky dotácie na 

mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla 

 

4. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 1/2022 

  - Príjmy:  + 97 240,- eur 

  - Výdavky:  + 97 240,- eur 

 

5. Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy medzi Obcou Mužla a SZUŠ Kataríny Pappovej – Papp Katalin 

Művészeti Alapiskola, Školská ulica č. 491/2, 943 52 Mužla 

 

 

6. Zámer na kúpu pozemkov vo vlastníctve Dobaiovej Doroty, bytom Mužla č. 101, 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 5,40 

eur/m2..   

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 

 

8. Zmluvu o službách na spravovanie videozáznamov z plánovaných a mimoriadnych 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva a o udalostiach v obci a zverejňovanie týchto 

videozáznamov na verejne dostupných portáloch medzi Obcou Mužla a Nikol Slovakia, 

s.r.o. Mužla č. 302, 94352 

 

 

B. berie na vedomie 

 

 

1. Plnenie uznesení predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla  

 

 

 

 

 



C. ruší 
 

1. Bod č. A. 15 Uznesenia č. 22/15122021 za dňa 15.decembra 2021 o zámere 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..   

 

 

 

V Mužle, dňa 26.01.2022 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 

 


