UZNESENIE č. 1/15122014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla
zo dňa 15.12.2014

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí rokovalo podľa schváleného
programu a prijalo nasledovné uznesenie:
A.

berie na vedomie

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Menovanie pána poslanca Imricha Borváka za zástupcu starostu obce
3. Vystúpenie novozvoleného starostu

B.

konštatuje

1. Novozvolený starosta Obce Mužla Ing. Iván Farkas zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva: Jozef
Becse
Imrich
Borvák
Alžbeta
Csányiová
Beáta
Maričeková, Mgr.
Béla
Mészáros, Ing.
Tomáš
Petrík, Ing.
Anikó
Szilvová
Juraj
Szórád, Ing.
Imrich
Zalaba
C.

poveruje

1. poslanca Bélu Mészárosa, Ing. zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

D.

zriaďuje

1. Obecnú radu
2. Komisie obecného zastupiteľstva nasledovne:
a/ komisia finančná, správy majetku obce, rozvoja obce a pre styk so spoločenskými
organizáciami
b/ komisia sociálna, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, mediálnej komunikácie a pre
záležitosti lokalít Malá Mužla, Čenkov, Jurský Chlm
c/ komisia verejných komunikácií, ochrany životného prostredia, bývania, verejného
poriadku, športu a pre záležitosti lokality vinohrad.

E.

schvaľuje

1. Mandátovú komisiu: Jozef Becse
Tomáš Petrík, Ing.
Juraj Szórád, Ing.
2. Návrhovú komisiu:

Imrich Borvák
Alžbeta Csányiová
Anikó Szilvová

3. Volebnú komisiu:

Beáta Maričeková, Mgr.
Béla Mészáros, Ing.
Imrich Zalaba

4. VZN č. 4/2014 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní.
5. VZN č. 5/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorým sa zároveň zruší VZN č.
8/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
6. Mesačný plat starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
koeficientu podľa počtu obyvateľov a koeficientu 1,20 podľa § 4 ods. 2 uvedeného
zákona.
7. Ročnú odmenu poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 85 % priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok.
8. Spôsob výberu členov komisií obecného zastupiteľstva: zvolení predsedovia
jednotlivých komisií vyberú dvoch poslancov obecného zastupiteľstva a dvoch
odborníkov z obyvateľov obce tak, aby každý z poslancov bol členom jednej
z komisií.
9. Úpravu rozpočtu Základnej školy Jánosa Endrődyho na základe skutočne pridelených
normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov (dodatočne pridelených
15 352,80 eur) na rok 2014 bežné výdavky z 295 890,00 eur na 311 242,80 eur
zároveň úpravu rozpočtu obce, príjmy aj výdavky na 1 131 660,80 eur.
F.

určuje

1. Overovateľov zápisnice: Béla Mészáros, Ing.
Juraj Szórád, Ing.
2. Zapisovateľa: Marta Farkasová, Ing.
3. Sobášiacich: Iván Farkas, Ing. – starosta obce
Imrich Borvák – poslanec OZ
Jozef Becse – poslanec OZ

4. Zástupcov zriaďovateľa do školských rád ZŠ a MŠ
a/ ZŠ: Beáta Maričeková, Mgr.
Alžbeta Csányiová
b/ MŠ: Anikó Szilvová

G.

volí

predsedov komisií
zastupiteľstva:

obecného

zastupiteľstva

a členov

obecnej

rady

obecného

1.

komisia finančná, správy majetku obce, rozvoja obce a pre styk so
spoločenskými organizáciami - predseda: Béla Mészáros, Ing.

2.

komisia sociálna, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, mediálnej
komunikácie a pre záležitosti lokalít Malá Mužla, Čenkov, Jurský Chlmpredseda: Beáta Maričeková, Mgr.

3.

komisia verejných komunikácií, ochrany životného prostredia, bývania,
verejného poriadku, športu a pre záležitosti lokality vinohrad – predseda:
Tomáš Petrík, Ing.

4.

členov Obecnej rady:

ImrichBorvák
Béla Mészáros, Ing.
Beáta Maričeková, Mgr.
Tomáš Petrík, Ing.

V Mužle, 22.12.2014
Ing. Iván Farkas
starosta obce

