
V. správa o stave úradu 

20. júla 2016 prijal naše pozvanie  riaditeľ skanzenu v Szentendre (MR), aby odbornezhodnotil stav 

budovy na Mlynskej ulici, ktorú v budúcnosti hodláme využiť ako dom ľudových tradícií. Na základe 

bohatých skúseností s podobnými stavbamip. Buzásnavrhol v prvom kroku výmenu strechy budovy 

a prisľúbil  svoju poradensko - konzultačnú pomoc.   

22. júla 2016 sme po splnení protipožiarnych podmienok skolaudovali prístavbu k budove obecného 

úradu, ktorú síce užívame už 19 rokov, ale jej legálne uvedenie do prevádzky nebolo doteraz 

uskutočnené. Budovu prístavby sme dali zapísať do vlastníctva obce aj na katastrálnom odbore 

Okresného úradu v NZ. V rámci  zmien v evidencií Katastra nehnuteľností sme dali zamerať 

geometrickým plánom a zapísať do vlastníctva obce aj areál kultúrneho parku so svojimi existujúcimi 

stavbami a budovu malého kultúrneho domu, ktorej prístavba a rekonštrukcia sa zrealizovali  ešte v 

roku 1998, ale zmeny taktiež neboli doteraz zaevidované na liste vlastníctva obce. 

30. júla 2016 sme zorganizovali Deň obce: aj touto cestou ďakujeme spoločenským organizáciám, 

združeniam, súkromným podnikateľom, firmám a pracovníkom obce, ktorí prispeli k tomu, aby sa 

táto akcia vydarila. Ďakujeme aj našim občanom, ktorí prijali naše pozvanie a akcie sa zúčastnili. 

Od 1. 8. 2016 z vypísanej verejnej súťaže na výber zberovej spoločnosti nášho komunálneho 

atriedeného odpadu vyšla ako víťazná nitrianska firma ENVI GEOS Nitra, s.r.o.Najvýraznejšou 

zmenou oproti zaužívanému systému zberu je dvojtýždňový cyklus likvidácie komunál. odpadu – 

s výnimkou mesiacov júl a august a povinná dezinfekcia smetných nádob dodávateľom 1 – krát do 

roka. K zníženiu frekvencie vývozu odpadov bolo nutné pristúpiť z dôvodu nadmerného množstva 

nášho komunálneho odpadu a podpriemerne nízkeho poplatku za jeho likvidáciu, ktoré nepokrývali 

výdavky obce na odpadové hospodárstvo.Naším cieľom je znížiť množstvo komunálneho 

odpaduvytriedenímpapiera, plastov, skla, kovov a bioodpadu.Ďakujeme domácnostiam, ktoré sa do 

triedenia pravidelne zapájajú a tých, ktorí napĺňajú 2 nádoby vyzývame, aby svoj odpad začali 

zodpovednejšie triediť.  

Po polročnom procese verejného obstarávania sme dňa 9. 8. 2016 dostali náš vysúťažený traktor 

CLAAS s čelným nakladačom, ktorý bol zakúpený z úspor minuloročného hospodárenia a  je to jediný 

kus  vozového parku, ktorý sa za posledných 30 rokov zakúpil ako celkom nový, priamo od výrobcu. 

V septembri sme usporiadali hodovú zábavu, ktorú spestrili svojím vystúpením aj umelci maďarských 

zabávačov Irigyhónaljmirigy. 

Koncom  septembra sa začalo realizovať zakrytie odvodňovacieho kanála pri starom cintoríne a 

výmena oplotenia zo strany ulice Staničná, čím sa vytvorilinové parkovacie miestapre návštevníkov 

cintorína. Osadenie kovových výplní plota je naplánované v blízkej budúcnosti. Táto investícia sa 

financovala zvlastných zdrojov rozpočtu obce, pričom na zakrytie odvodňovacieho kanála sme 

získali aj dotáciu z Ministerstva financií SR vo výške 8.000 €. 

V mesiaci október  sme čiastočne dokončili oplotenie nadobudnutého pozemku za budovou 

obecného úradu, ktorý sme získali do vlastníctva obce v minulom roku kúpou tohto pozemku. Za 

účelom dosiahnutia úspor na vykurovacích nákladoch sme  v mesiaci november vymenilivyše 30-

ročné okná budovyveľkého kultúrneho domu. Táto investícia sa financovala taktiež z vlastných úspor 

aktuálneho rozpočtového roka.  

V mesiaci november sme z dotácie Environmentálneho fonduvo výške17.650 € odstránili nelegálnu 

skládku odpadov z pozemku parc. č. 19 katastrálneho územia Malý Kýr a bol nám priznaný aj 



nenávratný finančný príspevok Ministerstva životného prostredia SR  na zriadenie zberného dvora 

vo výške 371.950,60 €, náš projekt Town Twinning však tentokrát nebol úspešný.  


