
 

UZNESENIE č. 11/29042020 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 29.04.2020 

 

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: Mgr. Maričeková Beáta, Ing. Petrík Tomáš  

 b/ návrhová komisia: Becse Jozef, Árendáš Zsolt 

c/ overovatelia zápisnice: Vágvölgyi Zoltán, Ing. Mészáros Béla 

 

3. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – 

IPOLYDUNAKULT – Zachovanie tradícií a kultúry pri rieke Ipeľ a Dunaj medzi Obcou 

Mužla a Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-

Váh, Tatabánya,  Maďarsko   

 

4. Opatrenia Obce Mužla v súvislosti s výskytom koronavírusu – minimalizovanie jeho 

šírenia a finančného dopadu 

 

Vzhľadom na rozšírenie koronavírusu na Slovensku a na základe odporúčaní Ústredného 

krízového štábu SR, resp. Hlavného hygienika SR prijíma Obec Mužla v boji proti COVID-

19 tieto opatrenia, ktorých platnosť trvá do odvolania.:  

1. Opatrenia na zmedzenie šírenia ochorenia COVID-19 

 Rušia sa všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia, ktoré organizuje Obec 

Mužla, spoločenské organizácia s pôsobnosťou na území Obce Mužla alebo 

organizuje iná inštitúcia na území Obce Mužla 

 Rušia sa stretnutia seniorov v priestoroch, ktoré sú v majetku Obce Mužla 

 Pozastavuje sa vydávanie povolení na verejné zhromaždenia 

 Priebežne sa zabezpečujú pre zamestnancov obce ochranné a dezinfekčné prostriedky 

 Uzatvára sa Denný stacionár 

 Uzatvárajú sa všetky kultúrne a športové objekty Obce Mužla pre verejné podujatia 

 Upravuje sa styk z verejnosťou na Obecnom úrade Mužla nasledovne: 

o  upravujú sa úradné hodiny:  - pondelok: 10,00 – 12,00 hod., streda: 15,00 

– 17,00 hod., piatok: 10,00 – 12,00 hod. 

o  v utorok a štvrtok je budova uzavretá, starosta obce a zamestnanci čerpajú 

dovolenku, pracujú z domu, čerpajú OČR, príp. sú pridelení na inú prácu 

 Priebežne sa dezinfikujú spoločné priestory obce, v ktorých sa stretáva obyvatelia 

obce alebo hostia 

2. Opatrenia na zmiernenie ekonomických dôsledkov spôsobené šírením COVID-19 



 Prehodnocuje sa poskytovanie dotácie na originálne kompetencie v oblasti školstva 

pre SZUŠ Kataríny Pappovej a ŠKD pri ZŠ J. Endrődyho s VJM Mužla na 88% 

v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Prehodnocujú sa personálne záležitosti: 

o  so zamestnancami, ktorí dosiahli dôchodkový vek sa ukončí pracovný pomer  

o  zamestnanci priebežne čerpajú dovolenku, čerpajú OČR pre koronavírus, 

čerpajú PN pre karanténu, prideľujú sa  na inú prácu, od 6.4.2020 je podľa 

prac. zaradenia možné vykonávať prácu z domu 

o  zamestnancom s prekážkami v práci sa primerane uplatňujú ustanovenia 

Zákonníka práce  

o  znižujú sa mzdové výdavky na zamestnancov obce 

 Vzhľadom na to, že Ústredie práce, soc. vecí a rodiny prerušilo vykonávanie menších 

obecných služieb obec Mužla zabezpečuje sa údržba verejných priestranstiev 

preradením niektorých zamestnancov obce na kosenie a hrabanie od 14.4.2020. 

Vzhľadom na zrušenie všetkých podujatí, ktoré organizuje Obec Mužla alebo 

organizuje iná inštitúcia na území Obce Mužla sa znižuje suma dotácií na činnosť 

miestnych základných organizácií na rok 2020. Použité dotácie poskytnuté do 

31.3.2020 organizácie vyúčtujú poskytovateľovi 

 Obmedzuje sa prevádzka verejného osvetlenia. Verejné osvetlenie sa zapína podľa 

svetelných pomerov a vypína o 24,00 hod. Od septembra 2020 sa osvetlenie zapína 

o 5,00 hod a vypína podľa svetelných pomerov.    

 Prerušuje sa vydávanie Mužlianskeho hlásnika, informovanie verejnosti prebieha 

naďalej prostredníctvom obecnej televízie, miestneho rozhlasu, web-stránky obce a na 

sociálnych sieťach 

 Priebežne sa prehodnocuje poradie a dôležitosť rozbehnutých investícií. O ich 

aktualizácii a realizácii rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. 

 Znižujú sa bežné výdavky obce na všeobecný  a špeciálny materiál, všeobecné služby, 

pohonné hmoty a iné bežné výdavky  

 

Uvedené opatrenia môžu dočasne spôsobiť obmedzenia, no vzhľadom na situáciu ich 

považujeme za potrebné. Podľa vývoja situácie bude reagovať aj Obecný úrad v Mužle 

sprísňovaním alebo uvoľňovaním uvedených opatrení, po odsúhlasení Obecným 

zastupiteľstvom Obce Mužla 

 

5. Zámery a projekty Obce Mužla – z Kohézneho fondu v období 2021 - 2027  

 

6. Záverečný účet Obce Mužla za rok 2019 bez výhrad 

 

7. Zmenu platového nároku hlavného kontrolóra obce a odmien poslancov Obecného 

zastupiteľstva Obce Mužla na rok 2020 v zmysle § 18c ods. 1, 2 a § 25 ods. 8 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

8. Zámer na odkúpenie časti obecného pozemku parc. registra „C“ č. 963/4 o výmere 36 m2  

podľa geometrického plánu č. 45237905-6/2020  zhotoveného Ing. Adrianou Búri dňa 

17.02.2020, úradne overeného dňa 26.02.2020 Ing. Agnešou Jankovskou za kúpnu cenu 

5,40 eur/m2  medzi Obcou Mužla a Kovács Edit, bytom Mužla č. 622, 943 52 Mužla 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021244&f=3


 

9. Zámer na odkúpenie obecného pozemku parc. registra „C“ č. 960/15 záhrada o výmere 

164 m2 za kúpnu cenu 5,40 eur /m2 a obecného pozemku parc. registra „C“ č. 960/16 

záhrada o výmere 143 m2 za kúpnu cenu 5,40 eur /m2  medzi Obcou Mužla a Mirellou 

Podlupszkou, bytom Kozmonautov č. 82, Štúrovo a Tomášom Hornom, bytom Mužla č. 

231, 943 52 Mužla 

 

 

 

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

 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Mužla za rok 2019 

 

2. Zmena platového nároku starostu Obce Mužla na rok 2020 v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov  

 

 

V Mužle, dňa 30.04.2020 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                starosta obce 


