
UZNESENIE č. 18/21042021 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 21.04.2021 

 

 

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, Csányiová Alžbeta 

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

c/ overovatelia zápisnice: Ing. Mészáros Béla, Borvák Imrich 

 

3. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Mužla č. 2/2021 o ochrane zdravia a životného 

prostredia pred nežiadúcimi účinkami elektromagnetického žiarenia a o povinnom 

informovaní obyvateľov obce o vplyvoch a rizikách 

 

4. Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Mužla č. 7/2019 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území Obce Mužla  

 

5. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na Dom vinárov - Wine-LAB medzi Obcou 

Mužla a Ministerstvom cezhraničného hospodárstva a zahraničných vecí Maďarskej 

republiky ako riadiaceho orgánu Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská 

republika – Maďarsko č. SKHU/1901/3.1/002 

 

6. Zmluva o dielo na zhotovenie“ Bezdrôtového obecného rozhlasového systému v obci 

Mužla“ medzi Obcou Mužla a JD ROZHLASY, s.r.o. Horní Bečva, ČR v zmysle 

schválených pripomienok 

 

7. Zaradenie Obce Mužla do projektu „ Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – 

Podpora transformačných tímov“ za účelom vybudovania dvoch novostavieb 

s interiérovým vybavením pre 12 + 12 prijímateľov sociálnych služieb 

 

8. Žiadosť Anikó Bogdányiovej, bytom Mužla č. 138 o jednorázový finančný príspevok na 

umiestnenie domácej čističky odpadových vôd v zmysle VZN č.8/2019 v sume 500,- eur 

 

9. Žiadosť Jenei Henricha, bytom Mužla č. 248 o jednorázový finančný príspevok na 

výstavbu rodinného domu v zmysle VZN č.8/2019 v sume 1500,- eur 

  

10. Žiadosť Tácsik Zsolta, bytom Mužla č. 251 o jednorázový finančný príspevok na kúpu 

bytu Mužla č. 251 v zmysle VZN č.8/2019 v sume 1500,- eur 

 

11. Žiadosť Ármai Adriana a Ármai Zalaba Andrei jednorázový finančný príspevok na kúpu 

stavebného pozemku v zmysle VZN č.8/2019 v sume 1335,- eur 

 

 

V Mužle, dňa 21.04.2021 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


