
UZNESENIE č. 27/29062022 
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 29.06.2022 
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Mužlana 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, Csányiová Alžbeta 

 b/ návrhová komisia: Vágvölgyi Zoltán, Borvák Imrich 
c/ overovatelia zápisnice: Ing. Drapák Károly, Becse Jozef 
 

3. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 3 na rok 2022 
 
         VÝDAVKY 
    
 04.5.1. Cestná doprava                          - 34 832 eur 
 

Položka Text Schválený 
rozpočet 2022 

Návrh zmeny č. 3 

  plán plnenie plán plnenie 
  euro euro euro euro 

635 Oprava miestnych komunikácií 34 832  0  
 
 08.2.0. Kultúrne služby                          + 15 000 eur 
 

Položka Text Schválený 
rozpočet 2022 

Návrh zmeny č. 3 

  plán plnenie plán plnenie 
  euro euro euro euro 

642 Rím. katol. farský úrad – oprava kostola 0  15 000  
 
 08.4.0. Náboženské a spoločenské služby                        - 10 000 eur 
 

Položka Text Schválený 
rozpočet 2022 

Návrh zmeny č. 3 

  plán plnenie plán plnenie 
  euro euro euro euro 

635 Oprava Kultúrneho domu 10 000  0  
 
 06.2.1. Rozvoj obce                           + 28 700 eur 
 

Položka Text Schválený 
rozpočet 2022 

Návrh zmeny č. 3 

  plán plnenie plán plnenie 
  euro euro euro euro 

713 Zariadenie do kuchyne ŠJ 0  2 000  
713 Dopravné značenie 0  1 200  



717 Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice 30 000  31 800  
717 Záhradný domček pri MŠ 0  3 700  
717 Vodovod na vinohrade 10 000  18 000  
717 Dom vinárov – vlastný podiel 15 200  27 200  

   
 

4. Kúpnu zmluvu medzi Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava a  
Obcou Mužla na odkúpenie nehnuteľností v KÚ Mužla. Obec Mužla je vlastníkom 
pozemku KNC parc. č.963/4 o výmere 90907 m2. Geometrickým plánom č.20/22 
overeným dňa 11.2.2022 pod č.79/22 boli odčlenené nové parcely 963/36 o výmere 22m2 
a parcela 963/37 o výmere 9m2. Geometrickým plánom č. 21/2022 úradne overeným dňa 
11.02.2022 pod č. 78/22 boli odčlenené parcely č. 963/38 o výmere 28m2 a parc. č. 
963/39 o výmere 9m2. Celková výmera je 68 m2 za kúpnu cenu 17 €/m2 , spolu 1156 €.   
Predaj predmetných nehnuteľností sú 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 nevyužívané 
.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 
 

5. Zmluvu  o  zriadení vecných bremien vo veci súhlasu so zriadením vecných bremien, 
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava.  
Ide o nasledovné nehnuteľnosti 
 
Parc. 
číslo 

Reg. 
KN 

LV 
č. 

 Výmera 
v m2 Druh pozemku Katastrálne 

územie Obec Okres 

1660 C 1  1197 Zastavané plochy a 
nádvoria Mužla Mužla Nové 

Zámky 

963/4 C 1 
 

92054 Zastavané plochy a 
nádvoria Mužla Mužla Nové 

Zámky 
 
 

6. Poplatok za prenájom obecného autobusu v sume 0,70 eur/km pre ZŠ J. Endrődyho 
s VJM Mužla v režime prevádzky školského autobusu, pre Miestne organizácie v sume 
1,00 eur/ km a v sume 1,30 eur/km pre ostatné fyzické a právnické osoby. Poplatok za 
stojné autobusu je 4,00 eur/hod.. 
 

7. Ocenenie obce Mužla za rok 2021 
 
 - Na základe návrhu Obecnej rady OZ schvaľuje cenu obce Mužla za rok 2021 pre 
Poľovnícke združenie „ Vadlibák“ Mužla v sume 333,- eur  
 - Na základe návrhu Obecnej rady OZ schvaľuje cenu obce Mužla za rok 2021 pre 
Základnú organizáciu Červeného kríža Mužla v sume 333,- eur  
 - Na základe návrhu Obecnej rady OZ schvaľuje cenu obce Mužla za rok 2021 pre 
Telovýchovnú jednotu AC Mužla v sume 333,- eur  
 

8. Žiadosť Kis Kristiána o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 
3/2020 a podľa prísľubu v sume 1 250,- eur 
 

9. Žiadosť Szabó Vivien 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“.   



10. Poslanca Obecného zastupiteľstva obce Mužla Jozefa Becseho za sobášiaceho v čase 
neprítomnosti starostu obce Mužla Ing. Ivána Farkasa.  
 

11. Zmluvu medzi Obcou Mužla a EKOREAL, s.r.o. Rastislavova 98, 043 46 Košice 
o odoberaní odpadu za účelom jeho zneškodnenia v integrovanom zariadení na nakladanie 
s odpadmi v katastri obce Nána na obdobie od 1.7.2022 do 31.12.2022 
 
 

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

1. Plnenie uznesení predchádzajúceho zasadnutia OZ Mužla 
 

2. Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2021 
 

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

 
C.      určuje  
 
 

1. Počet poslancov v Obecnom zastupiteľstve obce Mužla vo volenom období 2022 – 2026 
bude deväť v jednom volebnom obvode.   
 

2. Výkon starostu obce Mužla v rozsahu 1,0 úväzku vo volenom období 2022 – 2026 
 
 

 
V Mužle, dňa 29.06.2022 
 
 

     Ing. Iván Farkas 
                starosta obce 

 


