
UZNESENIE č. 19/07072021 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 07.07.2021 

 

 

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, Remesová Mária 

 b/ návrhová komisia: Ing. Drapák Károly, Csányiová Alžbeta 

c/ overovatelia zápisnice: Árendás Zsolt, Borvák Imrich 

 

3. Všeobecné záväzné nariadenie obce Mužla č. 3/2021 o správe a prevádzkovaní 

Multifunkčného ihriska obce Mužla 

 

4. Všeobecné záväzné nariadenie obce Mužla č. 4/2021 o správe a prevádzkovaní Športovej 

haly obce Mužla v zmysle pozmeňujúceho návrhu 

 

5. Všeobecné záväzné nariadenie obce Mužla č. 5/2021 o správe a prevádzkovaní 

Kultúrneho domu a vonkajšieho javiska obce Mužla v zmysle pozmeňujúceho návrhu 

 

6. Dodatok č.1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Mužla č. 7/2016 o predaji 

výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Mužla  

 

7. Žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi – Farnosť Mužla o finančný príspevok na rekonštrukciu 

exteriéru farského kostola narodenia Panny Márie, pričom suma príspevku sa stanoví pri 

najbližšom schvaľovaní zmeny rozpočtu obce Mužla   

 

8. Žiadosť Zvara Rolanda, bytom Mužla č. 752 o jednorázový finančný príspevok na kúpu 

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

  

9. Žiadosť Dominika Pašku o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 

3/2020 a podľa prísľubu v sume 1050,- eur 

 

10. Žiadosť Szűcs Dóry o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 

3/2020 a podľa prísľubu v sume 250,- eur 

 

11. Zmeny vo VZN č. 5/2019 nasledovne:  - dátum účinnosti: 01.10.2021 

       - Príloha č. 1 k VZN č. 5/2019  

 

B. o d r o č u j e 

 

1. Žiadosť Mezei Tibora, bytom Mužla č. 628 o jednorázový finančný príspevok na 

rekonštrukciu rodinného domu Mužla č. 251 v zmysle VZN č.8/2019  

 

 

V Mužle, dňa 07.07.2021 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


