Dovoľte mi, aby som Vás podľa svojho prísľubu informovala o doterajšej činnosti obecného úradu:
Za necelý štvrťrok nášho pôsobenia na obecnom úrade sa môžeme pochváliť prvými dosiahnutými úspechmi:
1.) dňa 16. 01. 2015, teda mesiac po prevzatí úradu sa schválil rozpočet Obce na rok 2015, čo považujem za
obrovský úspech v porovnaní so skutočnosťou, že posledné 2 roky predchádzajúceho vedenia fungovala Obec
v rozpočtovom provizóriu bez schváleného rozpočtu,
2.) ku koncu februáru sa dosiahol stav, aký na obecnom úrade už dlho nebol – teda 2 mesiace po prevzatí úradu
má Obec uhradené všetky dosiaľ nezaplatené faktúry. Výnimku tvoria dve , ktoré sa splácajú na návrh veriteľa
podľa dohodnutého splátkového kalendára do júna 2015.
3.) väčšina zastaralého vozového parku Obce prešla cez STK (napr. traktor bol bez platného STK viac ako 4
roky, Škoda Octavia viac ako rok, autobus pol roka ..), - samozrejme sme museli zafinancovať do ich opráv;
4.) vymenili sme časť poškodeného pletivového oplotenia na najstaršom cintoríne,
5.) v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch zamestnávame do 45 našich
občanov – uchádzačov o zamestnanie na menších obecných a aktivačných prácach,
6.) podarilo sa nám zrealizovať odstránenie ťažko poškodeného, vyše 70 – ročného topoľa, na ktorý v posledných
8 rokov už minimálne 2-krát bolo vydané právoplatné rozhodnutie o výrub, ale samotný výrub sa nikdy
nerealizoval,
7.) zaplatili sme opravu poškodenej strechy miestneho kostola ,
8.) v 10. týždni sme dokončili budovanie verejného osvetlenia pri 9 b.j. a skolaudovali sme vodovod novostavby
9.) štyrom žiadateľom sme úspešne sprostredkovali a uskutočnili prevod a usporiadanie majetku cez kataster
nehnuteľností, ktorých konania sa riešili už od začiatku roka 2014 a boli v katastri nehnuteľnosti pozastavené.
10.) upratali sme okolie bývalej 4 b.j. na Školskej ulici za účelom zriadenia chýbajúcich parkovacích miest.
11.) Za najväčší úspech považujem skolaudovanie 9 bj. Na Hlavnej ul. dňa 19.3.2015, nakoľko bývalé vedenie
túto stavbu nedokázalo skolaudovať od septembra 2013.
Pracovníkom obecného úradu ďakujem za ich prácu, ďakujem aj poslancom OZ za spoluprácu a taktiež
za každú podporu z Vašej strany. Vyslovujem zároveň poďakovanie sponzorom Obce: p. Márii Dojčánovej za
poskytnutie kvetín a konateľovi stavebnej firmy Kóňastav s.r.o. za technickú pomoc, ktorú bezodplatne
poskytol pri budovaní prístupovej komunikácie k novostavbe 9 b.j. na Hlavnej ulici. Pri tejto príležitosti mi nedá
nespomenúť a pochváliť skvelé výsledky nášho šachového klubu a pochváliť aj nové vedenie telovýchovnej
jednoty a súčasných futbalistov, ktorí dokázali, že futbal sa u nás dá robiť aj zo srdca, nielen za ľahko získané a
nezaslúžené obecné peniaze, ktoré ak neplynú, tak ligoví futbalisti opustia potápajúcu sa loď a nehľadia ani na
záujmy obce.
Používateľom sociálnych sietí dávam týmto do pozornosti ustanovenie § 1b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení : „ Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly
obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené
obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce“. Upozorňujem, že
Obec Veľký Kýr nedala žiadnej právnickej, ani fyzickej osobe súhlas na používanie svojho erbu obce, napriek tomu
sa tento protizákonne využíva a zverejňuje na sociálnej sieti. Právo používania erbu, ako aj ostatných symbolov
obce má len Obec Veľký Kýr na svojej oficiálnej stránke www.velkykyr.sk a každé iné ich použitie je protizákonné
a zavádzajúce. Preto aj z tohto miesta vyzývam dotyčných o ich odstránenie z internetu.

Teljesítem ígéretemet, miszerint beszámolok Önöknek a községi hivatal negyedéves munkájáról.
Nem egész 3 hónappal a hivatal átvétele után beszámolhatunk az első kisebb eredményekről:
1.) 2015. 01.16-án, tehát 1 hónappal a hivatal átvétele után el lett fogadva a Község költségvetése, amit nagy
sikernek könyvelek el,miután a Község az előző vezetőségutolsó 2 évében költségvetés nélkül működött.
2.) Február végéhez elértük azt, ami már régen szünetelt a hivatalban – az összes elmaradott és kifizetetlen
számla ki lett egyenlítve. Kivételt képez az a kettő, amelynek a kifizetését a hitelező javaslatára 2015. júniusáig
törlesztési megállapodás alapján részletekben fizetünk.
3.) A Község rossz állapotban lévő járművei átmentek a technikai ellenőrzésen (a traktornak pl. több, mint 4 éve
nem volt hivatalos műszaki vizsgája, a Škoda Octavia gépkocsinak egy éve, a teherkocsinak 1 éve stb...)
4.) kicseréltük a legrégebbi temető meghibásodott drótkerítésének egy részét,
5.) az érsekujvári munkaügyi hivatallal együttműködve 45 állás nélküli lakosunkat foglalkoztatjuk kisebb
közmunkákra,
6.) sikerült eltávolítani a több, mint 70 éves, nagy mértékben károsodott nyárfát, amelyre a múltban már 2
alkalommal volt kiállítva hivatalos favágási engedély, de az eltávolítására mégsem került sor,
7.) kifizettük a templom megrongálódott tetejének megjavítását,
8.) a 10. hétben sikeresen engedélyeztettük a 9 lakásos bérház vízvezetékét és befejeztük a bérlaká-sokhoz vezető
közvilágítás kivitelezését,
9.) négy kérvényező lakosunknak véghezvittük a telekkönyvbe való átírást a megávsárolt községi telkekről,
amelyek már több, mint egy éve intéződtek és le voltak állítva a telekkönyv részéről.
10.) az Iskola utcai 4 lakásos bérház környékét kitakarítottuk hiányzó parkolóhelyek létrehozásához.
11.) a legnagyobb sikernek a 9 lakásos bérház műszaki átadását tekintem március 19.-ével, mivel az előző
vezetésnek ezt nem sikerült 2013. szeptembere óta véghezvinni.
Köszönetet mondok ezennel a Község alkalmazottjainak eddigi munkájukért, a képviselőtestületnek az
együttműködésért, az Önök támogatásáért, valamint Dojčán Mária vállalkozónak a virágadományért és a helyi
Kóňastav vállalat tulajdonosának a 9 lakásos bérházhoz vezető út rendbehozatalához nyújtott technikai
segítségért. Megköszönöm ezenkívül a Sakkozók rendkívüli eredményét és a sportszervezet új vezetőségének és
a jelenlegi futballcsapatoknak az igyekezetét és elsö eredményeiket, bizonyítva ezzel, hogy szívből is lehet futballt
csinálni, nem csak a könnyen szerzett községi pénzjutalom reményében és amennyiben ez megszünik,
cserbenhagyva a csapatot és a falu érdekeit.
Ez alkalomból szeretném még a szociális hálók használóinak figyelmébe ajánlani a községi közigazgatásról szóló
369/1990 törvény 1b §-t, amely szerint a község szimbólumai: a címer, zászló, és a bélyegző kizárólag a Község
hivatalos céljaira használhatók, minden más felhasználás: jogi - és magánszemély részére csak a Község
beleegyezésével lehetséges. Ezennel kijelentem, hogy Nagykér Község nem jogosított fel egyetlen jogi - vagy
magánszemélyt sem a községi címer használatára, amelyet mégis előszeretettel törvényellenesen és mások
megtévesztésére használnak a szociális hálók egyes felhasználói! Egyetlen törvényes községi szimbólumhasználás
csak a Nagykér Község hivatalos www.velkykyr.sk honlapján engedélyezett, ezért kérem minden nem hivatalos
felhasználás azonnali beszüntetését.
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