
II. správa o stave úradu 

 

Za uplynulý štvrťrok sme chod obce stabilizovali tak, že finančné hospodárenie prebieha 

hladko – všetky naše faktúry sú uhrádzané včas, nemáme žiadne nevyrovnané záväzky.  

Materiálne a technické záležitosti: 

 Areál nového cintorína pri dome smútku sme skultúrnili úpravou kvetinového záhona. 

 21. júna sme k pôvodnému pamätníku obetí II. sv. vojny dôstojnou spomienkovou akciou 

osadili novú pamätnú tabuľu obetiam I. sv. vojny – tejto akcie sa zúčastnilo prekvapivo veľa 

občanov, za čo veľmi pekne ďakujeme.  

 V mesiaci máj sme natreli a impregnovali strechu domu smútku a koncom leta plánujeme 

obnoviť aj vnútorné priestory, nakoľko sa odsťahovala pohrebná služba, takže uvoľnené 

priestory budú slúžiť znova nám – občanom.  

 Vymaľovali sme schodisko veľkého kultúrneho domu vedúce do obecnej knižnice a položili 

sme tu aj novú dlažbu namiesto zeleného linolea.  

 Vymaľovali sme vestibul veľkého kultúrneho domu, zútulnili sme ho stolmi a stoličkami. 

 Opravili sme vonkajšie schody VKD a vchod na poštu uložením protišmykovej dlažby 

a plánujeme tam osadiť aj zábradlie. 

 V marci t. r. sme podali 3 žiadosti o dotáciu z rozpočtu Ministerstva financií SR – nakoľko bolo 

veľa záujemcov, odsúhlasovala sa maximálne jedna žiadosť pre obec – naša žiadosť 

o odstránenie havarijného stavu opadávajúcich častí balkónov VKD bola posúdená kladne a 

pred týždňom sme prijali na účet dotáciu vo výške maximálnej sumy – 13 500 € (nie je to 

vysoká suma, ale poteší nás každý cent, ktorý môže byť rozumne investovaný).  

 Podarilo sa nám predať montážnu plošinu a zbaviť sa roky nepoužívaných alebo 

neopraviteľných vozidiel z nášho vozového parku. 

 Dokončili sme parkovisko pri ZŠ – dúfame, že to pomôže prekonať raňajší chaos pri príjazde 

do školy; v bytovkách na ulici Ružová sme po 3 rokoch konečne odstránili zatekanie striech. 

 Máme za sebou 2 spoločenské akcie: stavanie mája, prvomájovú vatru a obecné dni – 

podujatia hodnotíme ako úspešné, čo sa týka záujmu obyvateľov – za čo Vám, milí občania, 

zo srdca ďakujeme.  

 Získali sme dotáciu na výmenu okien základnej školy z rozpočtu Krajského školského úradu 

v Nitre vo výške 20 000 €. 

Ďakujeme ešte raz za pomoc všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu našich 

spoločenských podujatí.  

 

 

 

 

 

 

 



II. értékelő beszámoló  

 

Az elmúlt negyedévben a Község gazdasági helyzetét sikerült stabilizálnunk olyan szinten, 

hogy nincsenek tartozásaink, sem elmaradott fizetési kötelezettségeink.  

A Község működésének műszaki eredményei: 

 Felújítottuk az új temető virágágyasát a ravatalozó mellett, újrafestettük és impregnáltuk a 

ravatalozó tetejét; tervben van még a ravatalozó belső terének felújítása is, mivel sikerült 

elérnünk, hogy a helyet foglaló ingyenbérlő távozott a helyiségből, így a felszabadult terület 

ismét a lakosokat fogja szolgálni, úgy mint eredetileg. 

 Június 21-én a II. világháborús emlékműhöz méltó és színvonalas megemlékezés keretein 

belül az I. világháború elesettjeinek emlékére új emléktáblát állítottunk – ezen az eseményen 

szép számban vettek részt a lakosok, ami köszönetet érdemel.  

 12 év után újrafestettük a nagy kultúrház könyvtárához vezető lépcsőházat, továbbá 

újracsempéztük a könyvtár előtti folyosót, és eltávolítottuk az eredeti zöld színű linóleum 

burkolatot.  

 Újrafestetettük a nagy kultúrház előcsarnokát, amelyet székekkel és asztalokkal tettünk 

otthonosabbá, valamint rendbe hoztuk és újracsempéztük a nagy kultúrház külső feljáratát és 

a posta bejáratát – a könnyebb közlekedés érdekében korlát elhelyezését is tervezzük.  

 Márciusban 3 kérvénnyel folyamodtunk támogatásért a Szlovák Köztársaság 

Pénzügyminisztériumához. Nagy érdeklődés miatt községenként legfeljebb egy támogatást 

utaltak ki, így nekünk is sikerült megszereznünk a maximumot – 13 500 €-t, amit a nagy 

kultúrház omladozó balkonjainak javítására fogunk fordítani – nem túl nagy összeg, de 

örömet szerez minden ingyen kapott cent. 

 Befejeztük az alapiskola melletti ideiglenes parkolóhely kialakítását, remélve, hogy segít majd 

a reggeli káosz elkerülésében az iskolaidő folyamán. 

 Kb. 3 év után az iskola melletti bérlakások beázó tetejét is megjavíttattuk. 

 Sikerült eladnunk az emelőkosaras járművet és túladnunk néhány használaton kívüli és 

javíthatatlan járművünkön.  

 Az elmúlt hét folyamán megkaptuk az engedélyt a Malom utcai faluház villanyvezetékének 

újrakötésére – így remélhetőleg ott is előremozdulnak a munkálatok.  

 Magunk mögött tudhatunk 2 rendezvényt: a májusfaállítással egybekötött tábortüzet, illetve 

a Szt. Anna tiszteletére rendezett falunapot. A lakosok érdeklődése alapján mindkét 

rendezvény sikeresnek mondható – a részvételüket szívből köszönjük. 

 20 000 EUR támogatást szereztünk a Kerületi Iskolaügyi Hivataltól az alapiskola 

nyílászáróinak cseréjére – (I. szakasz) 

Köszönjük mindenkinek a segítséget, aki a rendezvényeink megvalósításához bármilyen módon 

hozzájárult. 

 

  


