
IV. správa o činnosti úradu  

Začiatok roka 2016 sa niesol v znamení sumarizácie, kalkulácií. Rok 2015 sme uzatvorili s kladným 
hospodárskym výsledkom, časť ušetrených finančných prostriedkov sme presunuli  do rezervného 
fondu, z ktorého sme sa rozhodli financovať zakúpenie nového multifunkčného traktora. Jeho zdĺhavé 
verejné obstarávanie  končí práve v týchto dňoch a taktiež finišuje aj verejné obstarávanie vypísané na 
výber zberovej spoločnosti komunálneho odpadu.    

Začiatkom roka sme začali realizovať ozvučenie zasadacej miestnosti obecného úradu - sčasti sa to aj 
urobilo, ale ešte čakáme na požadovaný typ objednaných mikrofónov, ktoré dodávateľ techniky zatiaľ 
nedodal.   

Na prelome mesiacov február - marec sme pokračovali v zútulnení priestorov veľkého kultúrneho domu. 
Po prečalúnení dverí  veľkej sály, vymaľovaní vestibulu a výmene záclon vestibulu sa dostal na rad  klub 
dôchodcov, kde sme taktiež vymenili garniže, zakúpili sa nové záclony a vymaľoval sa klub dôchodcov. 
Opravili a vymaľovali sa aj popraskané steny  všetkých priestorov malého kultúrneho domu, premaľovali 
sa vnútorné okná a dvere; združené obce Podzoborského regiónu  pri príležitosti regionálnych osláv 
Dňa žien sme už  hostili vo vynovených priestoroch tejto budovy.  

V mesiaci apríl sme urobili novú prístupovú cestu do kultúrneho parku uložením odvodňovacích rúr, čím 
sme zabezpečili nový príjazd do areálu. Gaštanová alej na brehoch rieky Nitry a v areáli ZŠ bola 
postriekaná  1. fázou postreku voči ploskáčikovi pagaštanovému.   

Predvečer 1. mája sme zorganizovali tradičné stavanie mája a zapálenie májovej vatry, aby sme aj touto 
akciou prispeli k zblíženiu našich občanov. O dobrú atmosféru zabezpečili svojím vystúpením 
mažoretky  základnej školy, spevácky súbor Csemadoku, tanečníci folklórnej skupiny Mórinca a Róbert 
Mészáros  sa postaral o ozvučenie akcie. Občerstvenie zabezpečoval majiteľ pivárne Hubert – všetkým 
patrí srdečná vďaka.  

V mesiaci  máj  sa nám podarilo spevniť novým asfaltom vyše 4 300 m2 plochy: podľa naplánovaného 
rozpočtu sme tak zrekonštruovali ulicu Jókaiho a ulicu Školskú, vytúženej novej asfaltovej cesty sa 
dočkali aj obyvatelia ulice Gaštanová a krátkej vnútornej ulice Novozámocká.  

Na počesť sv. Floriána, dňa 8. mája 2016  p. dekan Bíróczi posvätil po sv. omši naše nové hasičské  
auto Iveco Daily. Je chvályhodné, že po 4 rokoch sa v priebehu tohto roka obnovil náš Dobrovoľný 
hasičský zbor -  bolo zvolené nové vedenie, členovia strojníci sa zúčastnili povinného školenia a 
posádke hasičského auta boli zakúpené rovnaké úbory. Staré, nepojazdné hasičské auto Š 1203 Obec 
vyradila zo svojho majetku a bolo darované Slovenskému poľnohospodárskemu múzeu v Nitre – dnes 
ho už záujemcovia  nájdu  medzi exponátmi múzea v areáli Agrokomplexu.   

Ďakujeme aj historickým nadšencom, ktorí dňa 19. júna zorganizovali pri pamätníku padlých hrdinov na 
novom cintoríne spomienkovú akciu spojenú s kladením vencov; v rámci tohto podujatia sme prevzali 
od syna bývalého kronikára obce necenzurované rukopisy prvopisov  obecnej kroniky.  

V súčasnosti sa pracuje na prekládke oplotenia pri budove obecného úradu, ktoré bude oddeľovať  
nadobudnutý pozemok na ulici Hlavná od susedného pozemku.  

Aj v priebehu tohto roka sme sa uchádzali o rôzne dotácie z rozpočtu ministerstiev a Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Naša žiadosť na nákup sociálneho vozidla na rozvoz obedov z dotácie 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nebola úspešná z dôvodu nešpecifikovanej izotermickej 
úpravy vozidla. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Ministerstva financií SR na úpravu odvodňovacieho kanála 
zatiaľ ešte nebola vyhodnotená, jej posúdenie prebieha v tomto období. V žiadostiach o dotáciu 
z prostriedkov NSK sme boli úspešní v dvoch prípadoch: získali sme 500 a 700 € na zorganizovanie 
športového a kultúrneho podujatia. V mesiaci máj sme sa zapojili do výzvy Ministerstva životného 
prostredia o získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu zberného dvora odpadov 
a taktiež sme žiadali Odbor školstva Okresného úradu Nitra o výmenu havarijných okien B pavilónu ZŠ.  

 

 



V. jelentés a hivatal helyzetéről 

Az év eleje a számadás és értékelések jegyében zajlott. A 2015-ös évet pozitív eredménnyel zártuk, a 
megspórolt pénz egy részét a tartalékalapba utaltuk át, amelyet  egy új multifunkciós traktor vásárlására 
fordítottunk. A hosszadalmas közbeszerzés ezekben a napokban végződik.  

Az év elején megkezdtük a községi hivatal tanácsterme  hangosításának a kivitelezését, ami sajnos 
100% nincs befejezve a szállító cég mulasztása végett, ugyanis a mai napig nem  tudta leszállítani 
a megrendelt mikrofonokat.   

Februárban folytattuk a nagy kultúrház belső területeinek otthonosítását. A nagyterem bőrrel párnázott 
ajtóinak felújítása, az előcsarnok kifestése és új függönyökkel való felszerelése után  újrafestettük a 
nyugdíjasklub helységét, úgyszintén új függönytartók és függönyök lettek ide is felszerelve. A kis 
kultúrház  belső ablakait és ajtóit is újrafestettük, kijavítottuk a  megrepedezett falakat és átfestettük az 
összes belteret, így a Zoboralji falvak regionális társulásának közös nőnapi ünnepségén már felújított  
környezetben tudtuk vendégül látni a társközségek alkalmazottjait.  

Áprilisban vízelvezető csövek lerakásával elkészítettük a kultúrparkba vezető új bejáratot, hogy jobban 
megközelíthető legyen a kultúrpark területe. A falu központjában lévő gesztenyefákon el volt végezve 
a kártevők elleni permetézés első fázisa.  

 Május elseje előestéjén megrendeztük a hagyományos májusfaállítást és tábortüzet, megtartva a régi 
hagyományt, hogy ezzel is hozzájárulhassunk a lakosság közösségformáló szórakozásához. A jó 
hangulatról az alapiskola mazsorettjei, a Csemadok vegyeskórusa,  a Mórinca folklórcsoport táncosai, 
valamint Mészáros Róbert hangtechnikus gondoskodtak; a frissítőt a Hubert vendéglő tulajdonosa 
biztosította – mindenkinek köszönjük  a pozitív hozáállását.  

Májusban sikerült kiviteleznünk 4.300 m2 közterület leaszfaltozását: a tervezett költségvetés alapján 
kijavítottuk új aszfalttal a Jókai és az Iskola utca felületét, valamint a Gesztenye utca és a belső Ujvári 
utca is végre kötött aszfaltutat kapott.   

Szt. Flórián tiszteletére rendezett ünnepi szentise után május 8-án Bíróczi esperes úr felszentelte az új 
tűzoltókocsit, amelyet tavaly kapott  községünk a Szlovák Belügyminisztérium támogatásából.  
Örvendetes, hogy 4 év után új vezetőség választásával, a gépésztagok kötelező beiskolázásával és a 
község támogatásából az autó személyzetének  egyenlő felszerelés vásárlásával újraalakult a helyi 
önkéntes tűzoltóegyesület. A régi, nem működő Š 1203 típusú tűzoltókocsit a nyitrai Szlovák 
Mezőgazdasági Múzeumnak ajándékozta  Községünk azzal a céllal, hogy régiségként megőrizzük  az 
utókor és a látogatók számára.    

Június 19-én került sor az új temető világháborús emlékművénél arra a koszorúzásssal egybekötött 
megemlékezésre, amelynek keretében átvehettük  Dojcsán János néhai krónikaíró eredeti, 
cenzúrázatlan krónikafeljegyzéseit, amelyeket a krónikás családja ajándékozott Nagykérnek. Köszönet 
a szervezőknek a Tóth Lehel előadóművész produkciójával tarkított megemlékezés megvalósításáért, 
valamint MVDr. Dojcsán János családjának a történelmi dokumentumok megőrzéséért. Az 1970-es 
évben akkor 72 éves krónikaíró édasapa a feljegyzései 58. oldalán olvasható  kívánsága teljesült, 
miszerint: „ A krónikát őrizzétek meg az utókornak. Őrizzétek meg falunk történelmi múltját, tartsatok 
össze, tartsatok meg  emlékezetetekben sok-sok éven át“.  

Jelenleg a községi hivatal melletti telek kerítésének áthelyezése van folyamatban, amely elkeríti 
a község tulajdonába került ingatlant a szomszédos telektől. 

Ebben az évben is bekapcsolódtunk a minisztériumok által kiírt pályázatokba: A Szl. Munkaügyi és 
szociális ministrériumába  ebédhordásra alkalmas szociális autó vásárlására beadott pályázatunkat 
elutasították az autó hiányos  izotermikus átalakításának indoklásával. A pénzügyminisztériumba 
benyújtott kérelmünk elbírálása a temető melletti vízelvezető árok letakarására még folyamatban van, 
viszont Nyitra Megye Önkormányzata 500 és 700 €  szavazott meg községünknek sport - és 
kultúrrendezvény szervezésére. Május végén pályázatot nyújtottunk be  a Szlovák Környezetvédelmi 
minisztériumba  szemétgyűjtőudvar létesítésére, valamint a nyitrai járási hivatal iskolaügyi osztályán is 
kérvényeztük a támogatást az alapiskola B pavilonjának ablakcseréjére és reménykedünk a pozitív 
elbírálásban.  


