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Požehnané a pokojné Vianoce!

Našim spoluobčanom a milým čitateľom želáme 

veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku!

Iván Farkas, starosta obce, poslanci miestnej 

samosprávy, pracovníci obecného úradu a redakcia 

Mužlianskeho hlásnika



Pána inžiniera Ivána Farkasa v tohoročných voľbách Mužľania už po tretíkrát zvolili za svojho starostu. Z tejto príležitosti som 
ho vyhľadala a položila mu niekoľko otázok. 

                                                                                                         Sz. M., -pr. Mária Cserge-  

1. Povedz nám, prosím ťa, čo sa ti v uplynulom volebnom období podarilo uskutočniť, rozvíjať v našej obci? Čo 
pokladáš za svoj najväčší úspech, a čo za neúspech, ak je vôbec niečo, čo sa ti nepodarilo urobiť?
Predovšetkým sa chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí  29. októbra využili svoje občianske právo, zúčastnili sa 
tohoročných volieb a umožnili samospráve pokračovať vo svojej práci pre blaho našej obce a jej obyvateľov. Veľká vďaka aj 
tým, ktorí zvolili našich kandidátov aj do krajskej samosprávy, čím im napomohli ďalej pracovať v nej v záujme našej obce. 
Pred niekoľkými týždňami sme zaslali do každej domácnosti správu, čo sme vykonali počas uplynulých štyroch rokov. 
Chvalabohu zoznam bol poriadne dlhý, aj napriek tomu, že sme v polovici volebného obdobia museli bojovať s pandémiou, 
lokdaunom, neskôr s energetickou krízou, s obrovským zdražovaním a poriadnym zdražovaním v oblasti výstavby. Za náš 
najväčší úspech pokladám obnovenie krytu cesty na Hornej ulici. Podľa tamojších obyvateľov bola táto ulica asfaltovaná v 60. 
rokoch minulého storočia. Vďaka tomu, že som sa prihovoril, Nitriansky kraj v uplynulých 6 rokoch vykonal opravu všetkých 
krajských ciest v našej obci. Rozhodli sme sa, že v tejto aktivite budeme pokračovať. Za najväčší neúspech pokladám, že sa 
nám nepodarilo obnovenie kultúrneho domu. Príčiny si môžete prečítať v mojej odpovedi na 5. otázku. Ale sa nevzdáme, 
budeme pokračovať v našej snahe. 

2. Ktoré práce pokladáš za najsúrnejšie?
Je toho dosť. Len v krátkosti: obnovenie spomínaných ciest, ba aj chodníkov. Rekonštrukcia kultúrneho domu, výstavba 
kanalizačnej siete, výmena vodnej siete, ktorá je vo vlastníctve vodárenskej spoločnosti. A samozrejme Horné jazero, 
nachádzajúce sa na území obce, ale nie je jej majetkom. Preto neustále upozorňujeme ľudí, zodpovedných za riešenie tohto 
problému, aby už konečne postúpili ďalej. 

3. V akom štádiu sú pozemkové úpravy v mužlianskom vinohrade? Aké skúsenosti máš s ľuďmi v tejto oblasti? 
Majitelia sú korektní voči sebe alebo skôr bojujú proti sebe?
Obec Mužla sa nezapája do tejto činnosti. Na podnet DAP-u ( družstvo agropodnikateľov ) túto prácu vykonáva geodét pod 
dozorom Okresného úradu v Nových Zámkoch. Samozrejme aj my musíme sledovať, čo sa tam deje. Dúfam,. že sa nestala 
žiadna krivda a majitelia budú spokojní. Táto otázka sa nás bude týkať iba vtedy, keď sa poľné cesty konečne dostanú do 
vlastníctva obce a môžeme začať kolaudáciu vodovodu vo vinohrade a keď na žiadosť občana mu samospráva udelí 
náhradný pozemok, aby si mohol riešiť pozemok, nachádzajúci sa pod jeho pivnicou alebo vinicou. 
Tu musím poznamenať, že pred niekoľkými mesiacmi nás Okresný úrad v Nových Zámkoch informoval o tom, že na základe 
vládneho uznesenia bola Mužla zaradená do štátnych pozemkových úprav, čo znamená, že o niekoľko rokov budú vonkajšie 
pozemky obce upravené. Takéto úpravy v menšej miere prebiehajú už 4 roky vo vinohrade. Nikto sa nás nespýtal, len nám 
oznámili, čo nás čaká. 

4. Čo plánujete spolu so samosprávou uskutočniť v nasledujúcich štyroch rokoch?
Všetci sme si vedomí toho, že v dôsledku neustáleho zdražovania a toho, že vláda vôbec nie je nápomocná, nás čaká veľmi 
ťažké obdobie. Preto musíme prijímať veľmi triezve opatrenia. Pri obnovení krytu miestnych ciest a chodníkov plánujeme 
výstavbu kanalizácie a výmenu vodovodu. Ako krajskú investíciu chceme vybudovať domov dôchodcov a turistickú 
výhliadkovú vežu vo vinohrade, ktorá by spojila cyklistický a vínny turizmus. Predstavte si takú vežu aká je v Kravanoch pri 
Dunaji. 

5. Aký máš názor o možnosti využívania zelenej energie? Mysleli ste už na montáž slnečných kolektorov, pomocou 
ktorých by sa dali znížiť výdavky obecných inštitúcií?
Samozrejme. Za uplynulých 7 rokov sa nám podarilo zvýšiť energetickú účinnosť historickej budovy základnej školy ( 2008 ), 
obecného úradu, miestnej materskej školy, domu služieb a domu vinárov. Vykonali sme tepelnú izoláciu budov, strešných 
konštrukcií izoláciu otvorov, a to pomocou EÚ, Fondu Gábora Bethlena, prípadne z našich zdrojov. Jedine rekonštrukciu 
kultúrneho domu sa nám nepodarilo uskutočniť, napriek tomu, že sme v uplynulých 2 rokoch podali 3 projekty. Naše projekty 
boli pre pandémiu, krízu a pod. odmietnuté. V dôsledku uvedených opatrení sa nám v roku 2022 podarilo znížiť spotrebu 
energie obce o 40 %. Však dnes to už nestačí. Urobíme všetko pre ďalšie znižovanie. 

Želám našim milým spoluobčanom a čitateľom veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku!

                                                                          Iván Farkas, starosta obce, -pr. Mária Cserge-  

Interview so starostom obce



Tradičné začiatky jesene v obci Mužla

Výsledky volieb v Mužle
Volieb sa zúčastnilo 44,01 % oprávnených osôb.

Starosta: Iván Farkas, Szövetség – Aliancia, 626 hlasov

Členovia novej samosprávy:
1. Petrík Tomáš, Szövetség - Aliancia, 524 hlasov
2. Vágvölgyi Zoltán, Szövetség - Aliancia, 397 hlasov
3. Árendás Zsolt, Szövetség - Aliancia, 379 hlasov
4. Becse Jozef, Szövetség - Aliancia, 336 hlasov
5. Remesová Mária, Szövetség - Aliancia, 323 hlasov
6. Drapák Károly, független - NEKA, 314 hlasov
7. Mészáros Béla, Szövetség - Aliancia, 313 hlasov
8. Baracska Zoltán, független - NEKA, 310 hlasov
9. Radosicky Gabriel, Szövetség - Aliancia, 300 hlasov

Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja – do zastupiteľstva NSK, štúrovský volebný obvod:

1. Farkas Iván,  Szövetség – Aliancia,   7715  hlasov
2. Bolya Szabolcs,  Szövetség – Aliancia,  7077  hlasov
3. Vitkóová Andrea,  Szövetség – Aliancia,   5928  hlasov

Pánovi starostovi , miestnej samospráve a poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja želáme 

veľa úspechov, vytrvalosti a obetavosti: 

 Redakcia Mužlianskeho hlásnika, -pr. Mária Cserge-

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Mužla - Informácia

Pozemkové úpravy sa v Slovenskej republike vykonávajú podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov. 

Pozemkové úpravy umožňujú komplexne usporiadať vlastnícke a užívacie pomery v určitom území = obvode projektu 
pozemkových úprav a vyriešiť problémy, ktoré sa nahromadili historickým vývojom. Obvod projektu zahŕňa spravidla všetky 
pozemky mimo zastavaného územia obce.

Na vykonávanie pozemkových úprav boli v r. 1991 vytvorené špecializované pozemkové úrady, ktoré sa od 1.10.2013 
zlúčili pod okresné úrady ako pozemkové a lesné odbory. Príslušným správnym orgánom pre katastrálne územie Mužla je 
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor so sídlom na Podzámskej 25 v Nových Zámkoch. 

Komisia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhodnotila naliehavosť vykonania 
pozemkových úprav a zaradila katastrálne územie Mužla do zoznamu území, kde je potrebné začať pozemkové úpravy. 
Uznesením č. 458/2022 zo dňa 13.7.2022 Vláda SR zoznam schválila a zároveň uložila ministrovi pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka aby zabezpečil vykonanie prípravných konaní pozemkových úprav.

Prípravné konanie bolo nariadené verejnou vyhláškou č. OU-NZ-PLO-2022/017737-001 zo dňa 21.7.2022.

Geodetické a projekčné práce na pozemkových úpravách budú vykonávať podľa zmluvy o dielo odborne spôsobilé 
fyzické a právnické osoby, ktoré majú na takú činnosť oprávnenie. Zmluva so zhotoviteľom sa uzatvorí na základe verejného 
obstarávania prác.

Financovanie celého procesu je zo štátneho rozpočtu. 

Celé konanie bude prebiehať v úzkej spolupráci s Obcou Mužla. O všetkých krokoch budú podľa zákona vlastníci 
informovaní a v priebehu konania budú s každým osobne prerokované jeho požiadavky na nové usporiadanie pozemkov a 
nové umiestnenie jeho vlastníctva. Účastníci budú mať možnosť ovplyvňovať nové usporiadanie vlastnými návrhmi aj 
námietkami. 

Hranice nových pozemkov budú v potrebnom rozsahu vytýčené v teréne a odovzdané vlastníkom.

Po ukončení pozemkových úprav bude nová mapa územia s novými parcelami prebratá do katastra nehnuteľností a 
budú založené aj nové listy vlastníctva.



Pozemkové úpravy umožňujú najmä: 

· Vykonať kompletné nové katastrálne mapovanie, rebonitáciu máp BPEJ, aj zmeny druhov pozemkov na základe 
skutočného stavu v teréne. 

· Znížiť obrovský počet parciel, spoluvlastníckych podielov a listov vlastníctva a tým sprehľadniť evidenciu a uľahčiť 
akékoľvek nakladanie s pozemkami.

· Zbaviť sa veľmi malých spoluvlastníckych podielov vyrovnaním v peniazoch. 

· Zlúčiť – komasovať vlastníctvo každému tak, aby mal čo najnižší počet pozemkov v optimálnom tvare, podľa 
možnosti v podiele 1/1 bez spoluvlastníkov a so zabezpečeným prístupom z obecnej cesty.

Oddeliť spoluvlastníctvo vlastníkov s neznámym pobytom, aby nebránilo známym vlastníkom voľne nakladať s 
pozemkom.

· Zrušiť nefunkčné spoluvlastníctvo bývalých urbárskych spoločností a zlúčiť výmeru podielu s ostatným majetkom 
vlastníka.

· Obnoviť osobný vzťah k pozemkovému vlastníctvu a nastúpiť do reálneho užívania vlastného uceleného majetku. 

· Vysporiadať hospodárske dvory, drobné stavby vo viniciach, iné stavby vo vlastníctve štátu alebo obce.

· Zosúladiť čo najlepšie užívacie a vlastnícke pomery vo viniciach, ovocných sadoch a iných špeciálnych plochách.

· Ukončiť rôzne formy náhradného užívania a sprehľadniť nájomné vzťahy.

· Usporiadať vlastníctvo obce, štátu a ďalších osôb tak, aby mohli byť použité pre verejnoprospešné zariadenia, pre 
rozvoj infraštruktúry, pre záujmy ochrany prírody a zlepšenia životného prostredia, nové investície a pod..

· Vysporiadať pozemky pre protierózne, vodohospodárske, ekostabilizačné, krajinotvorné a iné opatrenia, čo umožní 
celkovo riešiť pohyb vody v území a dôsledky klimatických zmien.

· Previesť do vlastníctva obce pozemky pod existujúcimi aj navrhnutými spoločnými zariadeniami a tým uľahčiť ich 
rýchle budovanie alebo rekonštrukciu.

· Vytvoriť možnosti na realizáciu zámerov z územného plánu a podporiť celkový rozvoj vidieka.

Tel. 035/ 6913616, 6913611                                                                opl.nz@minv.sk

Škôlkársky  život

Nástup dieťaťa do škôlky je v každej rodine veľkým míľnikom. Vznikajú nové situácie. Začiatočné ťažkosti však postupne 
miznú a triedy sa menia na veselé kútiky. Jesenná víla priniesla aj v tomto roku veľa prekvapení. Deti sa zoznámili s krásami 
jesene. 

30. septembra sme navštívili obecnú knižnicu a pozdravili sme Deň maďarskej ľudovej rozprávky. 

Dobré víly nás milo privítali a čakali nás rozprávkovými úlohami. Keďže do našej škôlky chodia samé smelé dievčatká a smelí 
chlapci, všetkými skúškami prešli a získali najkrajší strom Rozprávkova. 

Vo vinici si detičky mohli vyskúšať tradičné oberanie hrozna. Usilovné ručičky, veselý spev detičiek, dobrá nálada priniesli 
svoje ovocie. Malí vinohradníci za usilovnú prácu dostali aj darčeky. Veľká vďaka majiteľom, rodine Őszi a p. predsedovi 
Róbertovi Győrimu, že sa tento deň mohol uskutočniť. Mamička Lanczová nám upiekla najlepšie slané pečivo. 

Aj pokračovanie bolo zaujímavé. Prijali sme pozvanie do Dvorov nad Žitavou do Emilových sadov. 

Deti sa tam oboznámili s cestou jablka: odkiaľ pochádza, kde sa rodí, ako ho oberajú, spracúvajú, triedia, uskladňujú a ako sa 
dostane do malých ručičiek. 

mailto:opl.nz@minv.sk
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Ďakujeme tamojšiemu kolektívu za pozvanie a výbornú náladu. 

Zorganizovali sme aj „kukuričný deň“. Teta Ági, Ildikó a pani učiteľky pomohli deťom urobiť z 
kukuričnej šupy anjelikov, ukázali im mrvenie kukurice, upiekli kukuričné zákusky. Kukurice 
bolo všade... 

Rodičia sa zapojili do Veselých dní gaštanov. Do škôlky priniesli doma pripravené gaštanové 
figúrky. Na udalosť sme pozvali prvákov zo ZŠ. Všetci sa tešili, že mohli pozdraviť kamarátov.

Prijali sme pozvanie aj základnej školy, kde sme strávili vynikajúci a veselý deň. 

A keďže do našej škôlky chodia samé dobré deti, navštívil nás aj Mikuláš. 

V tomto roku sme pripravili Rozprávkový advent. Deti počúvajú vianočné rozprávky, príbehy, 
učia sa vianočné pesničky. Zapálenie 4. sviečky oslávime spolu s rodičmi. Porozprávame sa, 
vypijeme si čaj, pozrieme si vianočné predstavenie škôlkárov a pripravíme malý vianočný trh. 

Šťastné a veselé......!

 Riaditeľka MŠ Beáta Maričeková, -pr. Mária Cserge-

Udalosti v ZŠ Jánosa Endrődyho v školskom roku 2022/2023
Škola naďalej kladie veľký dôraz na kvalitu vzdelávania a na naše historické udalosti. Aj tento rok sme začali školením 

našich pedagógov. 16. septembra nás navštívila Adriana Bakos, aby nás zaviedla do tajomstiev učebníckej rodiny „Hravo po 
slovensky“, ktorú už na 1. stupni naše učiteľky úspešne používajú. 

Prváčikovia aj v tomto roku získali pomoc od Rákócziho spolku. 

6. októbra si členovia literárneho krúžku Verőcke pripomenuli mučeníkov z Aradu. Ešte v ten mesiac Maďarská televízia 
pripravila s riaditeľom školy Árpádom Ölveczkym interview, v ktorom p. riaditeľ poukázal na to, že škola pokladá za dôležité 
zachovanie ľudových tradícií a ich zabudovanie do vzdelávania. 

Každý rok si pripomíname Deň maďarskej ľudovej rozprávky. Stretla nás taká pocta, že aj my sme boli medzi 5 školami na 
Slovensku, žiaci ktorej mohli byť účastníkmi prednesu ľudovej rozprávky. S veľkým obdivom počúvali prednes p. Boglárky 
Klitsie-Szabad a p. Veroniky Szénási. 

V septembri sa do online-testovania piatakov z matematiky zapojili Botond Árendás, Márk Kelemen a Raul Pathó. Boli na 
hornej hranici 25 %. 11. októbra sa konala technická olympiáda. Na okresnom kole našu školu reprezentujú Patrik Hajdú a 
Roman Hauzner. Na VI. regionálnej súťaži z matematiky vo Svodíne sa zúčastnili 6 žiaci. Z nich z 5. ročníka obsadil 4. miesto 
Raul Pathó, 5. miesto Botond Árendás a 6. miesto Márk Kelemen. 

Na festivale rozprávok „Kde bolo,tam bolo“ Fanni Bagota získala 2. miesto. Školu bude reprezentovať na krajskom kole. 

27. októbra naši prváci a štvrtáci navštívili soľnú jaskyňu v Štúrove. 

4. novembra sme uskutočnili deň „Tök jó nap“. Pozvali sme miestnych a obidských škôlkárov. Podujatie bolo úspešné, všetci 
sa cítili výborne. 

11. novembra sme v školskom klube zorganizovali Deň Martina. Žiaci sa naučili legendu svätého Martina a súvisiace ľudové 
tradície a zvyky. 

Navštívili sme aj Divadlo Jókaiho v Komárne. 

V tomto roku nás ešte čaká mnoho podujatí a súťaží, k čomu želáme veľa zdravia a síl.

                                                                   vedenie ZŠ Jánosa Endrődyho, -pr. Mária Cserge- 

Novoročný vinš
Čo Vám zapriať, ľudia milí,

aby sme si šťastne žili

v kruhu svojich rodiniek,

veľa šťastných hodiniek.

Rodičia a deti spolu,

v novom roku žiadnu smolu!

Nech slniečko krásne svieti

pre rodičov a šťastné deti.

Zdravie, láska, úspech, šťastie

nech Vám cez rok iba rastie!


