
III. správa o stave úradu 

Napriek tomu, že je finančný stav obce stabilný, treba poznamenať, že aj 11 mesiacov od 
prevzatia úradu prichádzajú na úradavíza o nezaplatených faktúrach, o existencii ktorých sme nemali 
vedomosť, lebo sa nedostali do evidencie bývalého vedenia obce. Takýmto spôsobom sme sa 
dozvedeli o faktúrach, ktoré predchádzajúca účtovníčka uhrádzala  bez zaplatenia DPH, čím sa obec 
Veľký Kýr eviduje u daného subjektu ako neplatič a taktiež sa prihlásila firma, ktorá eviduje  
neuhradenú faktúru za vyše 1100 € z roku 2013.  

Čo sa týka technických vecí: v treťom štvrťroku sa Obci podarilo odkúpiť nehnuteľnosť vedľa budovy 
obecného úradu a veľkého kultúrneho domu zo strany ulice Hlavná – ide o výmeru 972 m2, ktorá sa 
pričlení k dvoru obecného úradu. 

V novembri tohto roka sme zakúpili aj novší typlepšie vybavenéhoklimatizovanéhoautobusu, ktorý 
bude naďalej využívaný na dopravu členov našich záujmových združení, pretože sme v tomto roku 
využívaním vlastného autobusu vykázali úsporu až 5000 €  oproti využívaniu služieb cudzích 
dopravcov. 

Vozový park obce sa rozšíril aj o ďalšie vozidlo – o nové IvecoDaily – ide o kompletne vybavené 
hasičské vozidlo z projektu ministerstva vnútra SR, ktoré bolo našej obci odovzdané 5. 11. 2015. Aj 
touto cestou ďakujeme každému, kto mal zásluhu na tom, aby nám toto auto bolo pridelené. 
V záujme prípravy na zimnú údržbu miestnych komunikácii sme boli nútení zakúpiť aj novú radlicu,  
lebo u doteraz používaného sypača sa očakáva pretrhnutie gumového pásu a jeho oprava je 
nerentabilná.   

Ku Dňu všetkých svätých sme zmodernizovali vnútorné priestory domu smútku novou maľovkou, 
tapetovaním, prečalúnením stoličiek a lavíc, výmenou nefunkčných a odhnitých drevených okien zo 
zadnej a bočnej strany budovy za plastové. Touto modernizáciou sme prispeli  k tomu, abysa dom 
smútku stal dôstojnejším miestom rozlúčky s našimi zosnulými. Opravili sme taktiež zvonicu na 
novom cintoríne, ktorej nosné piliere a hranoly boli vplyvom počasia nebezpečne odhnité.   

Vo vestibule veľkého kultúrneho domu sme vymenili záclony za nové a  teraz prebieha čalúnenie 
kožených vchodových dverí do veľkej sály, nakoľko všetky dvere boli poškodené  prerezaním.  V sále 
malého kultúrneho domu sme prebrúsili parkety a skrášlili  sme ich novým lakovaním.  

Vzhľadom na rozpočet obce možno spomenúť ako väčšiu investíciu obnovenie odvodňovacieho  
kanála v Malom Kýre a nutnú opravu miestnych komunikácii na území obce za vyše 5000€. 

Z dotácie Krajského školského úradu sme počas jesenných prázdnin vymenili časť okien na B pavilóne 
ZŠ za vyše 20 000 € a taktiež sme ukončili opravu havarijného stavu balkóna veľkého kultúrneho 
domu z dotácie Ministerstva financií SR – poďakovanie patrí stavebnej firme a pracovníkovi obce, 
ktorí sa podieľali na tejto rekonštrukcii.  

Žiaľ, nie všetko sa aj nám darí – napríklad neúspešný bol náš  projekt na odstránenie nelegálnej 
skládky odpadov na Malokýrskej ulici a taktiež  projekt na modernizáciu verejného osvetlenia obce – 
dúfajme však, že sa projekt verejného osvetleniabudemôcť v budúcnosti opätovne využiť. Snažíme sa 
aj o získanie nových dotácií, máme podané žiadosti na NSKa Ministerstvo práce a sociálnych vecí – 
želáme si, aby boli úspešné. 

K spoločenským akciám: 29. novembra 2015 sme zorganizovali oslavu 65,70,75,80,85,90 a 95-
ročných jubilantov; mikuláša pre deti a tohtoročnou poslednou akciou bude spoločné uvítanie detí do 
života, ktoré sme pripravili pre novorodencov narodených v roku 2015. 



Vzhľadom na to, že je pred nami koniec roka, ďakujeme každému za poskytnutú pomoc počas celého 
roka, prajeme každému požehnané a ničím nerušené vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roka.  



Annakellenére, hogy a községgazdaságihelyzetestabil, még 11 hónappal 
a hivatalátvérteleutánisérkeznekolyankifizetetlenszámlákrólszólóavízók, amelyeklétezésérőlnem volt 
tudomásunk, mertnemszerepeltek a volt vezetőségnyilvántartásában (pl. egy 2013-as évbőlszármazó 
1100 €-rakiállítottkifizetetlenszámla), valamintazelőzőkönyvelőnőnéhányszámlát a 
forgalmiadókifizetésenélkülutaltát, amiazteredményezte, hogyadóskéntjegyzifalunkat a szolgáltató.  

A technikaidolgokhoz: ősszelsikerült a Községnekmegvásárolni 
a községihivatalés a nagykultúrházmellettiingatlant, amely 972 m2-rel növeli a hivataludvarát. 

Ezévnovemberébensikerültklímávalfelszerelt, újabbtípusúautóbusztvásárolnunk, 
mivelazelőzőjavításasokkalköltségesebblettvolna. Sajátautóbuszunkműködtetésévelebbenazévben 
5000 eurósmegtakarításttudunkkimutatni a múltbanfelfogadottidegenszállítókkalszemben.  

Községünkgazdagodottegyvadonatúj, teljesenfelszereltIvecoDailytűzoltóautóvalis, amelyet a 
SzlovákBelügyminisztériumprojektjébőlkaptunk – mégegyszerköszönetmindenkinek, 
akibármilyenmódonhozzájárult, hogy a kocsitmegkaphassuk. 
A téliútkarbantartásravalófelkészüléscéljábólszükséges volt újsózóvásárlásais, mivel a réginvárható 
a fumiadagolóelszakadása, amelynekazutánvételenemkifizetődő. 

Halottaknapjáhozfelújítottuk a ravatalozóbelsejét: újrafestettük, tapétáztuk, átkárpitoztattuk a 
padokatésszékeket, valamintlecseréltükazelkorhadtoldalsóéshátsófaablakokatműanyagablakra, 
valamintlecseréltükazújtemetőlélekharangjánakelkorhadtgerendáitis. 

A nagykultúrházelőcsarnokábaújfüggönyökkerültekésfolyamatban van a megrongált 
 bőrajtókújrakárpitozása, valamint a kiskultúrházparkettájátisújracsiszoltukésújralakkoztuk. 

Az idei költségvetésnagyobbkiadásaittekintveújraástunkKiskérenegyvízelvezetőárkotéstöbb, mint 
5000 eurótfordítottunkazutakjavításárais. 

A kerületiiskolaügyihivatal 20 000 
eurósdotációjábólazősziszünetbenlecseréltükazalapiskolaablakainakegyrészét, valamint 
a Szlovákpénzügyminisztériumtámogatásából(13 500 €) 
községialkalmazottunkésépítőiparivállalatsegítségévelmegjavítottuk a nagykultúrházfelsőbalkonját.  

Sajnos, vannakdolgok, amelyeketigyekezetünkellenére sem sikerültmegvalódítanunk: pl. nem volt 
sikeres a faluterületénlevőKiskériillegálisszemétlerekateltávolításárabenyújtottpályázatunk, valamint 
a közvilágításmodernizálásárabenyújtottpályázat sem – reméljük, ezt 
a jövőbenújrafeltudjukmajdhasználni.  

Pályázatokatnyújtottunkbe a NyitraMegyeiÖnkormányzatraés 
a Szlovákmunkaügyiminisztériumáltalkiírtpályázatbaisbekapcsolódtunk – reménykedünk, 
hogysikeresneklesznekelbírálva.  

Magunkmögötttudunkegynovemberijubilánsünnepséget, amelyenmegemlékeztünkazévfolyamán 65, 
70, 75, 80, 85, 90, 95 évetbetöltöttlakosainkról; mikulásünnepségetszerveztünk 
a kisgyermekekrészéreésgondolván a legfiatalabbkorosztályrais, azévutolsóakciójárademcember 29-
én kerülsor,  amikoris a 2015-ös évbenszületettkisbabákközösnévadójárakerülsor 
a községihivatalházasságkötőtermében.  

Mivelelérkeztünkazévvégéhez, megköszönjükmindenkinek, 
akiazévfolyamánbármilyenmódonsegítettetevékenységünket;  
kívánunkmindennagykérilakosnakbékéskarácsonyiünnepeketésjóegészségetazújévbe. 
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