
 

UZNESENIE č. 14/30092020 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

zo dňa 30.09.2020 

 

 

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: Ing. Petrík Tomáš, Csányiová Alžbeta 

 b/ návrhová komisia: Vágvölgyi Zoltán, Remesová Mária 

c/ overovatelia zápisnice: Becse Jozef, Ing. Mészáros Béla 

 

3. 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 

 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 sa pri realizácii riadia aktuálnymi platnými 

odporúčaniami Ústredného krízového štábu SR, resp. Hlavného hygienika SR 

 Prevádzka Obecného úradu, Materskej školy, Denného stacionára, Obecnej 

knižnice, Kultúrneho domu a Športovej haly sa pri svojej činnosti riadi aktuálnymi 

platnými odporúčaniami Ústredného krízového štábu SR, Hlavného hygienika SR, 

resp. nariadeniami príslušných rezortných orgánov 

 Priebežne sa dezinfikujú spoločenské priestory obce, v ktorých sa stretávajú 

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 nasledovne: 

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 

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


 Priebežne a podľa potreby sa znižuje suma dotácií na činnosť miestnych 

základných organizácií na rok 2020. Použité dotácie poskytnuté do 31.12.2020 

organizácie vyúčtujú poskytovateľovi do 31.01.2021. 

 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 

 

4. Rekonštrukciu Športovej haly v sume 46 600,- eur financovanú z vlastných zdrojov 

v rozsahu:  

- Rekonštrukcia podlahy  

- Rekonštrukcia vzduchotechniky 

- Rekonštrukcia osvetlenia  

 

5. Čerpanie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci z prostriedkov Ministerstva financií 

SR v rozsahu výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku 

pandémia ochorenia COVID-19, t.j. v sume 50 000,- eur  

 

6. Zmenu rozpočtu Obce Mužla č. 3 na rok 2020 

 

PRÍJMY     + 62 900,00 eur 

VÝDAVKY + 62 900,00 eur 

 

7. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Mužla a Martinom Vandom, bytom Mužla č. 224, 943 52 

Mužla na odkúpenie obecného pozemku KÚ Mužla, parc. registra „E“ č. 960/401 

zastavaná plocha a nádvorie, výmera 296 m2 podľa B1 v celosti za kúpnu cenu 1 598,40 

eur. Uvedená nehnuteľnosť  – časť parcely je pre obec Mužla dubióznym majetkom, 

nakoľko nie je prístupná a využiteľná, resp. prístupná cez pozemok kupujúceho. 

Predaj predmetnej parcely  je v zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z titulu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko odpredávané parcely sú v skutočnosti súčasťou pozemku žiadateľa a predajom 

budú usporiadané vlastnícke vzťahy. Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol 

schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce 

sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Kupujúci nie sú 

osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

8. Zámer na predaj obecných pozemkov v KÚ Mužla, prac. registra „E“ č. 1285/100 a parc. 

registra „E“ č. 1286/102 Róbertovi Mikusovi, bytom Petőfiho č. 96, 94301 Štúrovo 

o výmere spolu 609 m2 za kúpnu cenu 5,40 eur/m2  Uvedená nehnuteľnosť  – časť parcely 

je pre obec Mužla dubióznym majetkom, nakoľko nie je prístupná a využiteľná, resp. 

prístupná cez pozemok kupujúceho. 

Predaj predmetnej parcely  je v zmysle § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z titulu hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko odpredávané parcely sú v skutočnosti súčasťou pozemku žiadateľa a predajom 

budú usporiadané vlastnícke vzťahy. Prevod majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol 

schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Tento spôsob o nakladaní s majetkom obce 

sa zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Kupujúci nie sú 



osobami uvedenými v §9a ods. 6,7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

 

9. Žiadosť Kóka Richarda o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 

3/2020 a podľa prísľubu v sume 500,- eur 

 

10. Žiadosť Bakó Roderika o dotáciu z Mládežníckeho fondu v zmysle VZN obce Mužla č. 

3/2020 a podľa prísľubu v sume 1 250,- eur 

 

11. Žiadosť Kubíkovej Sabiny o jednorázový finančný príspevok na kúpu rodinného domu 

Mužla č. 13 v zmysle VZN č.8/2019 v sume 1500,- eur 

 

12. Žiadosť Pathó Alberta a Kováčovej Anny o jednorázový finančný príspevok na kúpu 

rodinného domu Mužla č. 328 v zmysle VZN č.8/2019 v sume 1500,- eur 

 

 

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

 

1. Vzdanie sa poverenia zastupovania starostu Obce Mužla a mandátu poslanca Obecného 

zastupiteľstva obce Mužla Ing. Beátou Maričekovou 

 

2. Poslanec – náhradník Mgr. Ármai Adrián neprevzal mandát a nezložil sľub poslanca 

Obecného zastupiteľstva obce Mužla 

 

3. Vymenovanie zástupcu starostu obce Mužla Ing. Tomáša Petríka  

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Mužla k návratnej finančnej výpomoci Ministerstva 

financií SR 

 

5. Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mužla za I. polrok 2020 – záznam 

z kontroly č. 1/2020 

 

6. Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mužla za I. polrok 2020 – záznam 

z kontroly č. 2/2020 

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mužla za II. polrok 2020 

 

8. List hlavného kontrolóra obce Mužla Kancelárii NR SR vo veci sťažnosti občana obce 

Mužla 

 

C.     ukladá 

 

 

1. Obecnému úradu Mužla písomne osloviť spracovateľov separovaného odpadu Obce Mužla 

vo veci zvýšenia kapacity odvozu tohto odpadu 

 

2. Obecnému úradu Mužla vypracovať analýzu odvozu separovaného odpadu Obce Mužla 

a finančných dopadov v prípade zvýšenej frekvencie vývozu tohto odpadu  

 

V Mužle, dňa 30.09.2020 

 

 

     Ing. Iván Farkas 

                       starosta obce 


