
 

UZNESENIE č. 1/21112018 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 21.11.2018 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí rokovalo podľa schváleného 

programu a prijalo nasledovné uznesenie: 

 

 

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

 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. 

 

2. Menovanie poslanca Mgr. Beátu Maričekovú za zástupcu starostu obce. 

 

3. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

 

 

 

      B.       k o n š t a t u j e  

 

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: 

 

Zsolt   Árendás 

     Jozef  Becse 

      Imrich  Borvák 

      Alžbeta  Csányiová 

      Beáta   Maričeková, Mgr. 

      Béla  Mészáros, Ing. 

      Tomáš  Petrík, Ing. 

      Mária   Remesová 

      Zoltán  Vágvölgyi 

 

       

C.      p o v e r u j e 

 

1. Poslankyňu Mgr. Beátu Maričekovú 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. z r i a ď u j e  

 

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. s c h v a ľ u j e 

 

      1. Voľbu pracovných komisií: 

 

a/ mandátová komisia: Mgr. Maričeková Beáta, Ing. Mészáros Béla, Vágvölgyi   

Zoltán  

b/ návrhová komisiu: Csányiová Alžbeta, Remesová Mária, Ing. Petrík Tomáš 

 

 

2. 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. 

 

3. Zástupcov zriaďovateľa do školských rád ZŠ a MŠ 

 

a/  Základná škola Jánosa Endrődyho v Mužle – Endrődy János Alapiskola 

Muzsla : 

      

  Mgr. Maričeková Beáta 

  Csányiová Alžbeta 

  Mgr. Páva Anita 

  Vágvölgyi Zoltán 

 

 b/  Materská škola – Óvoda : Árendás Zsolt 

 

 

 

F. u r č u j e 

 

1. Overovateľov zápisnice: Becse Jozef, Borvák Imrich 

  
2. Zapisovateľa: Márta Farkas, Ing. 

 

3. Sobášiacich: Iván Farkas, Ing. – starosta obce 

Beáta Maričeková, Mgr. – zástupca starostu 

Tomáš Petrík, Ing.. – poslanec OZ 



 

G. v o l í 

 

predsedov komisií obecného zastupiteľstva a členov obecnej rady obecného 

zastupiteľstva: 

 

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 Chlm- 

predseda: Mária Remesová. 

 

3. komisia verejných komunikácií, ochrany životného prostredia, bývania, 

verejného poriadku, športu a pre záležitosti lokality vinohrad – predseda: 

Tomáš Petrík, Ing. 

 

4. členov Obecnej rady: Mészáros Béla, Ing. 

      Remesová Mária 

         Petrík Tomáš, Ing. 

       

  

 

 

 

 

 

 

V Mužle, 21.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iván Farkas 

   starosta obce 

 

 

 

 

   


