S p r á v a starostu obce
o činnosti obce Nesvady za rok 2012
a plnenie úloh prijatých v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nesvady (ďalej len PHSR) bol prijatý
uznesením Obecného zastupiteľstva Nesvady č. 16/2004-VIII. zo dňa 29.01.2004, prvá
aktualizácia bola schválená uznesením OZ č. 11/2007-VII zo dňa 30.08.2007 a druhá
aktualizácia bola schválená uznesením OZ č. 18/2012-XI. zo dňa 31.05.2012.
Tento koncepčný dokument pre roky 2011-2017 stanovuje ciele, vízie a smerovanie
obce v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja v nasledujúcom najbližšom období.
V úvodnej časti boli spracované vízie, ktorých plnenie za rok 2012 hodnotím nasledovne:
1. Hospodárenie obce.
V roku 2012 obec hospodárila s rozpočtom vo výške 4 371 687,20 EUR. Výdavky
činili 4 371 687,20 EUR. Zabezpečili sme bezproblémový chod obce, naďalej sme
zveľaďovali majetok obce - v rámci investičných akcií, rekonštrukcií a opráv sme
preinvestovali hodnotu 2 189 245,- EUR. Na prípravu projektových dokumentácií boli
použité finančné prostriedky vo výške 9 480,- EUR.
V roku 2012 sme na kapitálové výdavky čerpali prostriedky z rezervného fondu obce vo
výške 6 632,28 EUR. Zostatok peňažných prostriedkov na účte obce k 31. 12. 2012
predstavuje zostatok rezervného fondu a ostatné peňažné fondy z predchádzajúceho obdobia.
Rekapitulácia príjmov a výdavkov v eurách
Príjmy:
Bežného rozpočtu
Kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Príjmy spolu:
Výdavky:
Bežného rozpočtu
Kapitálového rozpočtu
Výdavkové finančné operácie
Prevody do RO (ZŠ, CVČ)
Výdavky spolu:

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnenie k 31.12.2012

2 106 900,00
2 293 929,00
637 000,00
5 037 829,00

2 215 708,00
1 738 631,00
467 119,00
4 421 458,00

2 199 278,71
1 738 628,61
433 779,88
4 371 687,20

1 383 677,00
2 933 142,00
95 110,00
625 900,00
5 037 829,00

1 362 365,00
2 228 777,00
142 012,00
688 304,00
4 421 458,00

1 347 000,53
2 195 401,82
142 010,93
687 273,92
4 371 687,20

Stav k 31. 12. 2012 v eurách
Účet - Bežný
Účet - Dotačný
Účet - Školstvo
Účet - ROEP
Účet - MOS, AČ
Účet - Termálny vrt
Účet - Pro Future
Ostatné platby
Spolu:

52 909,94
4 239,63
1 030,56
5 974,68
15 510,08
792,68
6,24
-10 281,29
70 182,52
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Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Zostatok z r. 2011
ŠR 2011

4 371 687,20
4 371 687,20
0,00
72 111,37
-1 928,85

70 182,52

1. Investičné akcie :
Finančné náklady v EUR
Bytový nájomný dom 18 b.j., Blok B
572 727
Rekonštrukcia základnej školy
407 433
Ekodvor a kompostáreň
477 139
Pro Future, revitalizácia centra obce
692 286
STL plynovod a 2 ks prípojky pre 18 b.j. blok B
3 352
MŠ Hurbanova - vyhotovenie novej žumpy
2 678
Rekonštrukcia galérie na poschodí MKS
6 170
Prístrešok na miestnom cintoríne v Aňale
6 400
Oprava vonkajšej fasády administratívnej budovy Ocú
7 500
Vyhotovenie oplotenia starej skládky odpadov
2 800
Pamätný kameň obce Nesvady
20 736
S p o l u bod 1 :
2 199 221,- EUR
2. Projektové dokumentácie :
MŠ Hurbanova, sanácia a oprava budovy
Športová hala, sanácia a oprava budovy
Revitalizácia obecného parku
S p o l u bod 2 :

Finančné náklady v EUR
3 880
5 300
300
9 480,- EUR

C e l k o m bod 1 + 2 :

2 208 701,- EUR

2. Sociálne veci
V roku 2012 sa venovala náležitá pozornosť sociálne odkázaným občanom. Poskytli
sme jednorázovú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, a naďalej sme poskytovali príspevky
na stravovanie dôchodcov (od 1.5.2012 sa príspevok na stravovanie zvýšil z 0,66 na 1,- €).
Nakoľko na začiatku roka 2012 sa zmenil zákon o sociálnych službách, na úseku
opatrovateľskej služby došlo k závažným zmenám, v dôsledku ktorých opatrované osoby
požiadali o ukončenie opatrovania. Rozsah vynaložených prostriedkov a počty dotknutých
osôb sú uvedené v nasledovnom prehľade:
Druh pomoci

Jednorázová
výpomoc
Vecné
príspevky
Stravovanie
dôchodcov
Opatrovateľ.
služba
Spolu:

Rok 2008

Rok 2009

Počet
osôb

Suma

Počet
osôb

2

332,-

-

2

4 305,-

12

1 829,-

13 32 735,35 093,-

Rok 2010

Rok 2011

Počet
osôb

Suma

-

4

580,-

-

-

-

-

-

7

1 422,-

8

11

Rok 2012
Počet
osôb

Suma

-

3

432,-

-

-

-

-

1 888,-

6

900,-

7

1 248,-

31 349,-

8 25 345,-

6

18 056,-

6

10 389,-

32 771,-

27 813,-

Suma

Počet
osôb

Suma

18 956,-

12 069,-

ZPOZ
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sledovaný údaj
32/6 24/9 24/1 22/9 22/7 28/1 23/3 23/11 22/6 20/3 33/10
Sobáše celkom/na OcÚ
1
3
2
2
1
1
2
1
Počet privítaných detí
Pohreby spolu/obč.pohreb 70/0 58/0 56/1 61/1 50/0 59/0 51/3 48/1 56/2 53/3 65/4
2

Demografia
Údaj:
2002 2003
Počet občanov 5017 5018
Počet narod.
46
51
Počet úmrtí
69
58
Počet prisťah. 106
72
Počet odsťah.
59
64
Rozdiel + +24
+1

2004
5000
43
56
58
63
-18

2005 2006 2007 2008
4980 5012 5034 5062
56
62
48
59
61
50
59
50
59
83
78
81
74
61
45
62
-20 +32 +22 +28

2009
5044
54
48
56
80
-18

2010
5030
49
56
79
88
-14

2011
5005
53
53
40
65
-25

2012
5002
58
65
66
62
-3

K celkovému počtu obyvateľov je potrebné pripočítať cudzincov – 38 osôb, ktorí
majú trvalý pobyt na území našej obce. Evidenciu týchto občanov vedie cudzinecká polícia.
V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia prevládali ženy v počte 2560 osôb (muži
2442 osôb) a tvoria 51,2 % obyvateľov obce. Počet osôb nad 18 rokov tvorí 82.9 %
z obyvateľov našej obce. Priemerný vek obyvateľstva je 39 rokov.
Počet domácností je 1564, z toho 328 tvoria domácnosti s jedným členom, čo predstavuje
20,1%. Rastie počet obyvateľov s nulovým pobytom – v súčasnej dobe je to 73 osôb.
Národnostná štruktúra obyvateľstva obce podľa % vyjadrenia je nasledovná:
Slovenská národnosť 36,16 %, Maďarská 54,31 %, Rómska 6,6%.
3. Úsek školstva a telesnej kultúry.
a/ Školstvo:
Prevádzka a riadne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesvady bolo finančne zabezpečené zo štátnych dotácií z Ministerstva školstva
SR, z dotácií z UPSVaR a z podielových daní, ktoré sú príjmom obce. Zo štátnych dotácií to
boli normatívne a nenormatívne finančné prostriedky. Tieto finančné prostriedky sú ovplyvnené počtom detí, žiakov a výškou ministerstvom určeného normatívu, preto je ich výška
každoročne rozdielna. Hospodárenie na tomto úseku je zrejmé z nasledovného prehľadu:
Financovanie podľa normatívov na rok 2012 vydaných ministerstvom školstva :
Normatív na žiaka ZŠ na rok 2012 bol 1 106,43 € /normatív na rok 2011 bol 1 093,35€/
Dotácia na dieťa MŠ na rok 2012 bola z podielových daní na deti MŠ vypočítaná koeficientom podľa prílohy č. 3 k nar. vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve, výška nebola direktívne určená ministerstvom.
Od r. 2010 sú normatívy na školské zariadenia v originálnej kompetencii určené vo VZN
obce.
Príjmy obce na školy a školské zariadenia
r. 2009 v €
r.2010 v € r.2011 v € r.2012 v €
Štátna dotácia z KŠÚ (normatívne)
513 992
559 625
536 096
557 622
Vzdelávacie poukazy
10 618
10 797
10 602
11 032
Det zo soc. znevýhodneného prostr.
0
0
0
1 834
Dopravné žiakom
0
0
0
334
Športové podujatia z KŠÚ
217
389
443
321
Projekty z VUC Nitra pre CVČ
0
0
600
0
Projekt z KŠÚ Nitra pre ZŠ slov.
0
0
0
2 885
Dotácia na odchodné zamestnancom
0
0
3 662
735
ZŠ
Štátna dotácia na predškolské deti
4 806
5 073
6 562
7 432
Dotácia na zamest. § 50a
0
1 801
1 643
1 358
Na chránenú dielňu z ÚPSVaR
2 618
2 477
7 874
7 301
Vlastné príjmy škôl
1 457
3 138
1 306
1 378
3

Z podiel. daní pre šk. zariadenia
Z vlastných príjmov šk. zariadení
Na deti v hmotnej núdzi
Príjmy spolu

330 358
19 646
5 292
889 004

339 393
19 202
7 317
949 212

351 311
18 335
6 332
944 766

339 278
23 708
9 392
964 610

Poskytnuté príjmy na školstvo sú väčšinou účelové, preto sú vo výdavkoch použité podľa
účelu, na ktorý boli poskytnuté.

Výdavky použité na úseku školstva v roku 2012:
Na prevádzku základných škôl a školských klubov poskytnuté
687 468,- €
/pre ZŠ slov. a ŠKD 323 648,- €, pre ZŠ s VJM a ŠKD 294 857,- €, pre CVČ 68 963,- €/.
Použitie týchto prostriedkov je uvedené v čerpaní rozpočtu jednotlivých škôl, z čoho najvyššie
čerpanie je na mzdy, fondy zamestnancov a na energie.
Na prevádzku MŠ, a ŠJ bolo použitých celkom:
277 142,- €
Čerpanie výdavkov MŠ a ŠJ je uvedené v rozpočte obce, kde najviac je čerpané na mzdy
a fondy /197 964,- €/, na energie /43 117,- €/, na údržbu /3 371,- €/ a ostatné prevádzkové
výdavky /32 690,- €/.
Každoročne počty detí v školách a školských zariadeniach ovplyvňujú výšku dotácií pre obec.
Ak sú počty detí nižšie, sú čiastočne kompenzované vyšším normatívom a koeficientom na
výpočet normatívu.
K udržaniu počtu detí v školách prispieva aj otvorenie nultých ročníkov a špecializovaných
tried, ktoré navštevujú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (väčšinou sú to rómske
deti) a na tieto deti štát poskytuje zvýšený normatív.
b/ Telesná kultúra
Obec významne podporovala aj športový život v obci. Výšku a účel poskytnutých prostriedkov
možno vyčítať z nasledovnej tabuľky:
v eurách
Názov športového klubu
Účel
Rok 2009
Rok 2011
Rok 2012
Školský športový klub
CVČ Nesvady - Imeľ
Šk Nesvady - futbal
Karate klub Nesvady
SRNEC
NERAPV
Združenie nesv.rybárov
KePaSo
ostatné

Transfer - dotácia

12 667,-

11 600,-

11 584,-

Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Údržba budov a zar.
Viacúčelové ihrisko
Turnaje atď.
Beh priateľstva
Prepravné a ubytov.
Športovec roka

15 084,301,1 195,0,1 445,0,0,3 233,1 671,200,156,199,36 151,-

10 800,490,360,0,450,200,0,0,3 352,0,330,166,27 748,-

12 470,396,0,970,0,398,0,0,1 348,219,0,199,27 584,-

Spolu na šport
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Obec okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov v nemalej miere podporovala šport aj
formou poskytovania bezplatných služieb pre športové organizácie v rámci príspevkovej
organizácie. Takto pre základné školy bolo poskytnuté bezplatné užívanie športovej haly
v hodnote 2 817,- €, pre ŠŠK CVČ /hádzaná/ v hodnote 24 995,- €, náklady pre prevádzku
futbalového areálu pre ŠK Nesvady /futbal/ v hodnote 19 807,-€.
4. Úsek kultúry.
Hlavnú činnosť na tomto úseku vyvíjalo miestne kultúrne stredisko. Do kultúrneho
života obce svojou mierou prispeli miestne školy a školské zariadenia, miestna organizácia
Csemadoku a klub dôchodcov ako aj jednotlivé cirkvi a ďalšie spoločenské organizácie.
Bližšie údaje o činnosti miestneho kultúrneho strediska sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
Sledovaný údaj
Pozvánkové záb.
Diskozábavy
Profesion. progr.
Progr.miestn. org.
Estrády a progr. ZŠ
Prednášky,kurz internetu, prezent.výr
Zájazdy
Divadelné zájazdy
Klavírne koncerty
Nesvadské dni
Výstavy a ost.
akcie, jóga, zumba
Počet prog. NTV a
priam. pren. OZ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6

6

7

8

8

7

6

6

7

7

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

4

4

9

10

9

8

3

2

1

2

8

4

15

9

9

10

7

12

18

21

4

6

4

8

8

7

10

10

14

15

26

56

76

54

56

51

49

53

67

75

6

5

7

6

9

9

6

4

2

3

5

5

6

4

11

6

5

5

5

4

4

1

1

3

3

3

3

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

13

19

25

30

27

31

36

83

79

55

56

57

56

56

57

56

56

57

56

Okrem príspevku na činnosť miestneho kultúrneho strediska obec podporovala aj činnosť škôl
a školských zariadení a občianskych združení na úseku kultúry poskytovaním bezplatného
užívania zariadení kultúrneho domu, za rok 2012 to činilo hodnotu 5 000,- Eur. Okrem toho
boli poskytnuté finančné dotácie na činnosť občianskych združení v hodnote 10 244,- Eur,
z toho pre: ZO Csemadok 7 600,- Eur, MZ YMCA 1 014,- Eur, MO Matice Slovenskej 715,Eur, Občianske združenie Nesvadčanov 165,- Eur, Jókaiho nadácia 750,- Eur. Na účely
zariadenia novovytvoreného komorného divadla v budove kultúrneho domu z obecného
rozpočtu sa poskytlo 2 800,- Eur – nákup stoličiek, svetelnej techniky a zvukotechniky.
5. Činnosť obecnej polície.
Obecná polícia ako poriadkový útvar svoju činnosť a pozornosť sústredila na plnenie
úloh obecných vecí verejného poriadku, ochranu životného prostredia. Zamerala svoju
činnosť na plnenie úloh stanovených zákonom Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý dopĺňa zákon NR SR č. 564/1991 o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov a ďalšie úlohy, ktoré boli uložené nariadením obce,
úlohy operatívneho charakteru stanovené starostom obce. V hodnotenom období došlo aj
k personálnej zmene kde došlo k výmene príslušníka obecnej polícii. Obecná polícia v
hodnotenom roku pracovala v počte dvoch príslušníkov.
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Bilancia priestupkov :

Rok
Priestupky celkom
Výzvy
Veci súdne
Dohováraním
Iné správne delikty
Blokovom konaní
Výška blok. pokút

2011
147
16
45
59
17
10
135 €

2012
150
47

97
38
15
260 €

6. Podnikateľské aktivity a zamestnanosť
Rozhodujúcim ukazovateľom ekonomického rozvoja v obce v oblasti podnikateľských
aktivít sú kritériá vytvorené pre podnikateľský sektor.
Podľa Obchodného registra SR na území obce má registrované sídlo firmy celkom 95
právnických osôb, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast o 4 subjekty.
Živnostenský register SR uvádza údaj 171 živnostníkov vedených v tomto registri, čo
je mierny nárast v porovnaní s rokom 2011 o 3 subjekty.
Celkovú podnikateľskú aktivitu v obci v porovnaní s priemernými ukazovateľmi rozvoja
podnikania v SR možno hodnotiť pozitívne, nakoľko v obci pôsobí široké spektrum
podnikateľských subjektov, ktoré aj v dnešnej dobe vytvárajú podmienky pre napĺňanie
potrieb obyvateľov jednak ponukou služieb ako aj možnosťou zamestnania.
Podnikateľské aktivity:
Sledovaný údaj
1998
Podnikatelia
222
Súkromne hospod. 47
roľníci /SHR/
Počet stálych
23
zamestn. VPS

2000
227
40
16

2004 2005 2007
320 319 351
26
24
19
10

20

13

2008
327
18

2009
264
18

18

12

2011 2012
168 171
17
17
17
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Otázka nezamestnanosti je premietnutá aj do programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja našej obce, kde sme predpokladali jej postupné znižovanie vplyvom nárastu nových
pracovných príležitostí. Údaj o dlhodobo evidovaných uchádzačoch zverejnenom ÚPSVaR
Komárno za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011 zaznamenal pokles disponibilných
evidovaných uchádzačov. Kým v roku 2011 bol počet disponibilných uchádzačov 444 osôb k
31. 12. 2012 ich eviduje ÚPSVaR Komárno v počte 327.
Súčasný stav je zrejmý z prehľadnej tabuľky:

počet obyvateľov
počet UZO absolútny
miera nezamest. v %

2003
5018
705
29,3

2005
4980
379
15,8

2007
5013
285*
11,9*

2008

2009

2011

2012

5048
286*
11,6*

5015
452*
18,83*

5030*
507*
20,6*

5002
327*
13,34*

*Údaj UPSVaR Komárno

Z pohľadu pôsobenia výrobných podnikov v našej obci v posledných rokoch nebolo
registrované hromadné prepúšťanie resp. zastavenie výroby alebo poskytovania vybraných
služieb.
V súčasnej dobe firmy pôsobiace na území našej obce pracujú v normálnom režime
a je predpoklad postupného nárastu výroby a tým aj náboru ďalších pracovníkov. Pre
informáciu obec Nesvady v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti k 31. 12. 2012
zamestnávala celkom 103 pracovníkov (z toho: Obecný úrad 13, Obecná polícia 2,
6

Opatrovateľská služba 0, Malé obecné služby 1, Materské školy 15, Školské jedálne 9,
Centrum voľného času 5, ZŠ s vyuč. jazykom slovenským 23, ZŠ s vyuč. jazykom
maďarským 20, Verejnoprospešné služby obce Nesvady 10, Športové a turistické služby obce
Nesvady 2, Miestne kultúrne stredisko 4).
Hodnotenie rozvojovej stratégie obsiahnutej v PHSR obce Nesvady
1) PRIORITA 1 : Podpora trvalo udržateľného rozvoja.
Cieľom tejto priority je zabezpečiť stabilný rast ekonomickej aktivity (na úsekoch
rozvoja priemyslu, cestovného ruchu, ostatných služieb a poľnohospodárstva) v obci a jej
okolí, ktorý je základom hospodársko - sociálneho postavenia občanov obce.
Na území obce v súčasnosti naďalej aktívne pôsobia na úseku priemyslu štyria zahraniční
investori (Ferplast Slovakia s.r.o., Eldur Slovakia k.s., BCF Europe s.r.o., Femad s.r.o.). Na
úseku poľnohospodárstva sú jestvujúce dva poľnohospodárske podniky (Agrorent a.s.,
Agrovat PS s.r.o.) stabilizované. V oblasti rozvoja cestovného ruchu je hlavným zámerom
obce v blízkej budúcnosti vybudovanie kúpeľného a rekreačného centra. Jednotlivé
projektové zámery na tomto úseku hodnotím nasledovne :
Projektový zámer č. 1 : Vybudovanie kúpeľného a rekreačného centra
V roku 2000 bol vyhotovený a schválený územný plán zóny „Kúpeľné a rekreačné centrum“ a
v roku 2006 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre určenie prieskumného územia na
termálny vrt. V roku 2008 bol odvŕtaný geotermálny vrt hĺbky 1505 m s preinvestovanými
nákladmi vo výške 415 tis. EUR.
V roku 2009 boli vyhotovené dve projektové
dokumentácie:
- Primárny areál kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady
- Areál kúpeľného centra termálneho kúpaliska, športovo-rekreačné jazero Nesvady
v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby. Obec naďalej hľadá vhodného
investora na realizáciu kúpeľného a rekreačného centra.
2) PRIORITA 2 : Ochrana životného prostredia.
Cieľom tejto priority je zachovať úctu k životnému prostrediu nielen na úrovni
platných noriem v oblasti ochrany životného prostredia, ale hlavne zvyšovať povedomie
obyvateľov obce, aby sami aktívne prispievali k ochrane svojho okolia.
V roku 2012 boli aktualizované Všeobecne záväzné nariadenia obce na úsekoch odpadového
hospodárstva a ochrany ovzdušia. Jednotlivé projektové zámery na tomto úseku hodnotím
nasledovne :
Projektový zámer č. 2 : Ekodvor a kompostáreň Nesvady
Stavba bola dokončená a skolaudovaná v júli 2012. V rámci stavebnej časti „Ekodvor“ sa
vybudoval sklad kontajnerov, spevnené plochy a tri zberné hniezda (na Námestí 1. mája, ulici
Komenského a ulici Sládkovičova) na zber separovaného odpadu. V rámci stavebnej časti
„Kompostáreň“ sa vybudovala príjmová skládka, sklad kompostu, hroble - kopky, spevnené
plochy a akumulačná nádrž so zavlažovaním kompostovaných plôch. V rámci
strojnotechnologickej dodávky bol dodaný traktor, čelný nakladač s lopatou, rezací a miešací
voz s nakladacou rukou a prekopávač kompostu, ďalej vaňové kontajnery, kontajner na sklo,
kontajner na akumulátory a kontajner na žiarovky. Stavba bola spolufinancovaná
z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov obce. Celková
hodnota stavby je 557 tis. EUR
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Projektový zámer č. 3 : Nesvady - rozšírenie kanalizácie
Stavba pozostáva zo štyroch častí „ Rozšírenie kanalizácie I. etapa, II. etapa, III. etapa
a IV. Nesvady “. V rokoch 1997 až 2012 sa vybudovalo v rámci štátnych dotácií z
Environmentálneho fondu a vlastných prostriedkov obce kanalizačné vedenie v dĺžke
6 625 m. Na stavbu je vypracovaná realizačná projektová dokumentácia s názvom
„Rozšírenie kanalizácie Nesvady“. V rokoch 2009 a 2011 boli podané dve žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na spoločný projekt s názvom „Rozšírenie kanalizácie
Nesvady“. Žiadosti neboli schválené. V súčasnosti
stále prebieha proces verejného
obstarávania na výber dodávateľa stavby. Celkové náklady projektu činia cca 12 mil. EUR.
Projektový zámer č. 4 : Rekultivácia skládky odpadov
Zámerom projektu je rekultivácia jestvujúcej starej skládky odpadov. V roku 2000 bola
vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie s predpokladanými nákladmi
stavby vo výške 107 tis. EUR. V roku 2002 bol vybudovaný monitorovací systém skládky,
ktorý slúži na sledovanie znečistenia podzemných vôd. V súčasnosti je vyhotovený
geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod skládkou. Po vysporiadaní
pozemkov sa jestvujúca projektová dokumentácia aktualizuje. Samotná rekultivácia sa
plánuje v najbližších rokoch. Financovanie projektu sa predpokladá v rámci žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (spolufinancovanie z prostriedkov Európskej únie, štátneho
rozpočtu SR a vlastných prostriedkov obce).
3) PRIORITA 3 : Investície do občianskej a technickej infraštruktúry
Cieľom tejto priority je prispieť k skvalitneniu a dobudovaniu občianskej infraštruktúry
v oblastiach ako sú technická, sociálna, zdravotná a kultúrna infraštruktúra. Zároveň je
súčasťou tejto priority aj riešenie a zlepšovanie situácie v oblasti bývania.
Koncom roku 2012 bol daný do užívania v poradí už piaty bytový nájomný dom s 18
bytovými jednotkami. V súčasnosti obec disponuje 83 nájomnými bytmi. V rámci
individuálnej bytovej výstavby bolo v roku 2012 skolaudovaných 20 stavieb a bolo vydaných
5 stavebných povolení. Jednotlivé projektové zámery na tomto úseku hodnotím nasledovne :
Projektový zámer č. 5 : Rekonštrukcia základnej školy Nesvady
Stavba bola skolaudovaná v decembri 2011. Projekt riešil rekonštrukciu všetkých pavilónov
základnej školy okrem objektu telocviční a kotolne. V rámci stavby sa vybudovala nová
strešná konštrukcia, vymenili sa všetky výplne otvorov (plastové okná a dvere), bola
zateplená strecha a obvodové murivo, vyhotovil sa bezbariérový vstup do budovy a nová
vonkajšia omietka. Zároveň sa vybudoval „Celoškolský informačný integrovaný systém“ za
účelom zabezpečenia prístupu na širokopásmový internet s možnosťou jeho aktívneho
využitia vo vyučovacom procese. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej
únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov obce. Celková hodnota stavby je 965 tis.
EUR.
Projektový zámer č. 6 : Rekonštrukcia telocvične základnej školy Nesvady
Stavba bola realizovaná v roku 2011 nad rámec projektu „Rekonštrukcia základnej školy“.
V rámci rekonštrukcie objektov dvoch telocviční a kotolne sa drevené výplne otvorov (okná,
dvere) vymenili za plastové, zateplilo sa obvodové murivo a vyhotovila sa nová vonkajšia
omietka. Celková hodnota stavby financovanej z vlastných prostriedkov obce je 42 tis. EUR.
Projektový zámer č. 7 : Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Hurbanova
Projekt bol realizovaný v roku 2011 s nákladmi vo výške 38 tis. EUR. Vybudoval sa nový
komín a vyhotovila sa kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov kotolne vrátane
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výmeny plynových kotlov. Projekt bol spolufinancovaný vo výške 95 % z nenávratnej dotácie
z Environmentálneho fondu a vo výške 5 % z vlastných prostriedkov obce.
Projektový zámer č. 8 : Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady
Stavba bola skolaudovaná v októbri 2012. Projekt riešil rekonštrukciu centrálneho námestia
obce. V rámci stavby bola vyhotovená rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch, verejnej
zelene, verejného osvetlenia, miestnych komunikácií ul. Športová, časť ul. Komenského
a boli osadené prvky drobnej architektúry (fontána, pamätný kameň, informačné panely,
lavičky, kvetináče a odpadkové koše). Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej
únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov obce. Celková hodnota stavby je 714 tis.
EUR. V súčasnej dobe prebieha dofinancovanie projektu.
Projektový zámer č. 9 : Bytový nájomný dom - 18 b.j. blok B
Stavba bola skolaudovaná v decembri 2012 s nákladmi vo výške 669 tis. EUR. Projekt bol
spolufinancovaný z nenávratnej dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z vlastných
prostriedkov obce. V súčasnosti má obec k dispozícii 5 bytových nájomných domov
s kapacitou 83 jednoizbových, dvojizbových a trojizbových bytov.
Projektový zámer č. 10 : Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
V roku 2010 podala obec žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu
verejného osvetlenia v obci vo výške 250 tis. EUR. Projekt rieši výmenu 91 ks osvetľovacích
telies verejného osvetlenia na hlavných cestách v zastavanej časti obce. V mesiaci december
2012 obdržala obec rozhodnutie o neschválení žiadosti z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Obec podala voči tomuto rozhodnutiu odvolanie, ktoré zatiaľ nie je posúdené.
Projektový zámer č. 11 : Zdravotné stredisko - sanácia a oprava
budovy zdravotného strediska
V roku 2011 sa vypracovala projektová dokumentácia (výmena výplní otvorov, zateplenie
obvodových múrov a plochej strechy objektu vrátane vyhotovenia novej vonkajšej omietky)
s cieľom zlepšenia prevádzkových podmienok budovy a zníženia nákladov na prevádzku
zariadenia. Projektová dokumentácia je rozpracovaná na viac samostatných stavebných
objektov. Stavebný objekt - Výmena výplní otvorov (výmena okien a dverí)
s predpokladanými nákladmi vo výške 96 tis. EUR bol predložený v októbri 2012 ako súčasť
komplexnej žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt s názvom „Výmena výplní otvorov
materských škôl a zdravotného strediska“ na Environmentálny fond.
Projektový zámer č. 12 : Sanácia, oprava a technická modernizácia
budovy materskej školy, ul. Sládkovičova
V roku 2011 sa vypracovala projektová dokumentácia (rekonštrukcia plynovej kotolne,
výmena výplní otvorov, zateplenie obvodových múrov a plochej strechy objektu
vrátane vyhotovenia novej vonkajšej omietky) s cieľom zlepšenia prevádzkových podmienok
budovy a zníženia nákladov na prevádzku zariadenia. Projektová dokumentácia je takisto
rozpracovaná na viac samostatných stavebných objektov. Stavebný objekt - Výmena výplní
otvorov (výmena okien a dverí) s predpokladanými nákladmi vo výške 137 tis. EUR bol
predložený v októbri 2012 ako súčasť komplexnej žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt
s názvom „Výmena výplní otvorov materských škôl a zdravotného strediska“ na
Environmentálny fond.
Projektový zámer č. 13 : Zariadenie sociálnych služieb
Zatiaľ nerealizované. V prípade potreby obec plánuje zabezpečiť sociálne bývanie pre starších
obyvateľov obce v jestvujúcom „Bytovom nájomnom dome 27 b.j.“ na Športovej ulici.
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Projektový zámer č. 14 : Rekonštrukcia miestnych komunikácií I. etapa
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2007 a rieši rekonštrukciu jestvujúcich
miestnych komunikácií v dĺžke 3987 m na uliciach obce, v ktorých je vyhotovená kanalizačná
sieť. Rekonštrukcia s predpokladanými nákladmi vo výške 605 tis. EUR bude pozostávať
z vyhotovenia nového asfaltového koberca a úpravy jarkov pre odvedenie dažďových vôd.
Nakoľko projekty tohto charakteru zatiaľ neboli podporované Európskou úniou spôsob jeho
financovania nie je doriešený.
Projektový zámer č. 15 : Revitalizácia obecného parku
V roku 2012 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 4 tis. EUR z programu
Obnova dediny 2013 na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorú obec plánuje v tomto
roku vyhotoviť. Projekt bude riešiť úpravu obecného parku na Novozámockej ceste
(rekonštrukcia chodníkov, verejnej zelene, nové prvky drobnej architektúry, atď.)
Projektový zámer č. 16 : Sanácia, oprava a technická modernizácia
budovy Materskej školy ul. Hurbanova
V roku 2012 sa vypracovala projektová dokumentácia (zabezpečenie statiky objektu, výmena
výplní otvorov, zateplenie obvodových múrov a plochej strechy objektu vrátane vyhotovenia
novej vonkajšej omietky) s cieľom zlepšenia prevádzkových podmienok budovy a zníženia
nákladov na prevádzku zariadenia. Projektová dokumentácia je rozpracovaná na viac
samostatných stavebných objektov. Stavebný objekt - Výmena výplní otvorov (výmena okien
a dverí) s predpokladanými nákladmi vo výške 61 tis. EUR bol predložený v októbri 2012 ako
súčasť komplexnej žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt s názvom „Výmena výplní
otvorov materských škôl a zdravotného strediska“ na Environmentálny fond.
Projektový zámer č.17 : Sanácia, oprava a technická modernizácia
budovy športovej haly - časť Športhotel
V roku 2012 sa vypracovala projektová dokumentácia (výmena výplní otvorov, výmena
strešnej krytiny, zateplenie obvodových múrov a strešnej konštrukcie objektu
vrátane vyhotovenia novej vonkajšej omietky) s cieľom zlepšenia prevádzkových podmienok
budovy a zníženia nákladov na prevádzku zariadenia. V súčasnosti prebieha stavebné konanie
na povolenie stavby. Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.
Projektový zámer č. 18 : Základná škola - rekonštrukcia plynovej kotolne,
ústredného kúrenia a zdravotechniky
Cieľom projektu bude rekonštrukcia plynovej kotolne a výmena všetkých vnútorných
rozvodov ústredného kúrenia a zdravotechniky. Vyhotovenie potrebnej projektovej
dokumentácie zabezpečí obec v roku 2013.
Projektový zámer č. 19 : Dom služieb - technická modernizácia stavby
Cieľom projektu bude výmena jestvujúcich kovových výplní otvorov na prízemí budovy za
plastové a zateplenie budovy. Stavebné úpravy plánuje obec vyhotoviť v roku 2013.
Projektový zámer č. 20 : Klub dôchodcov - technická modernizácia budovy
Realizácia tohto projektového zámeru je naplánovaná v zmysle PHSR na roky 2015 až 2017.
Cieľom projektu bude zlepšiť prevádzkové podmienky budovy a tým znížiť výdavky na jej
prevádzku.
Nová aktivita č. 21 : STL plynovod a 2 ks prípojky pre 18 b.j. blok B
Stavba bola zrealizovaná v roku 2012. Bol vyhotovený STL plynovod a dve plynové prípojky
slúžiace pre „Bytový nájomný dom 18 b.j. blok B“ s prestavanými nákladmi vo výške
4 tis. EUR.
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Nová aktivita č. 22 : MŠ Hurbanova - vyhotovenie novej žumpy
Z dôvodu nefunkčnosti starého kanalizačného vedenia a jestvujúcej žumpy sa osadila pre
budovu materskej školy nová žumpa s kapacitou 12 m3. Práce vyhotovili Verejnoprospešné
služby obce Nesvady v júli 2012 s prestavanými nákladmi vo výške takmer 3 tis. EUR.
Nová aktivita č. 23 : Rekonštrukcia galérie na poschodí MKS
Nevyužívané priestory bývalého baru na poschodí kultúrneho strediska sa stavebnými
úpravami vhodne prestavali. Vytvorila sa menšia sála s kapacitou 60 až 70 miest, ktorá sa
bude využívať na organizovanie menších kultúrnych podujatí. Práce vyhotovili
Verejnoprospešné služby obce Nesvady v marci 2012 s prestavanými nákladmi vo výške
takmer 6 tis. EUR.
Nová aktivita č. 24 : Prístrešok na miestnom cintoríne v Aňale
Z dôvodu vytvorenia dôstojnejších podmienok pre poslednú rozlúčku so zosnulými sa na
miestnom cintoríne v Aňale vybudoval drevený prístrešok pôdorysných rozmerov 8 x 3,40 m
na vykonávanie pohrebných obradov. Práce takisto vyhotovili Verejnoprospešné služby obce
Nesvady v júni 2012 s prestavanými nákladmi vo výške 6 tis. EUR.
Nová aktivita č. 25 : Oprava vonkajšej fasády administratívnej budovy Ocú
Oprava vonkajšej fasády administratívnej budovy obecného úradu bola
vykoná
Verejnoprospešnými službami obce Nesvady počas realizácie stavby „ Pro future ,
revitalizácia centra obce Nesvady “ v auguste 2012 s prestavanými nákladmi vo výške
8 tis. EUR.
Nová aktivita č. 26 : Vyhotovenie oplotenia starej skládky odpadov
Z dôvodu neustále sa opakujúceho vynášania smetí na uzavretú starú skládku odpadov bolo
Verejnoprospešnými službami obce Nesvady v júli 2012 vyhotovené nové oplotenie dĺžky
220 m s prestavanými nákladmi vo výške takmer 3 tis. EUR.
Nová aktivita č. 27 : Pamätný kameň obce
Pamätný kameň obce (vyhotovený z mramoru priemeru 260 cm) bol osadený na centrálnom
námestí obce počas realizácie stavby „ Pro future , revitalizácia centra obce Nesvady “ v
auguste 2012 s prestavanými nákladmi vo výške 21 tis. EUR.
4) PRIORITA 4 : Rozvoj občianskej spoločnosti
Cieľom tejto priority je aktivizácia obyvateľstva formou kultúrnych a športových
podujatí ako aj kontinuálne zvyšovanie participácie obyvateľov na dianí v obci.
V roku 2012 sa ako už každoročne konalo v Dome ľudových tradícií stavanie mája
a v septembri sa konali Nesvadské dni. Predmetné podujatia sa naďalej stretávajú s priaznivou
odozvou obyvateľstva.
Na podujatie stavanie mája obec obdržala z Regionálneho združenia Váh - Dunaj - Ipeľ
finančnú podporu vo výške 600,- EUR. Na podujatie Nesvadské dni podala obec žiadosť na
finančnú podporu do Bruselu. Bohužiaľ naša žiadosť bola zamietnutá.
5) PRIORITA 5 : Podpora rozvoja služieb pre obyvateľov
Cieľom tejto priority je skvalitnenie služieb poskytovaných na území obce ako aj
zabezpečenie takých, ktoré v súčasnosti absentujú.
Aktivity v tomto opatrení hodnotím nasledovne :
Aktivita 1: Zabezpečenie prístupu na internet : verejný prístup na internet pre občanov je
zabezpečený. Sú vytvorené 2 verejne prístupná miesta formou kiosku k bezplatnému
internetu. Dostupnosť širokopásmového internetu pre obyvateľov našej obce bola rozšírená aj
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prostredníctvom siete KTR. K 31.12.2012 internet spoločnosti Slovanet a.s. Bratislava
využívalo viac ako 170 klientov. Okrem spoločnosti Slovanet a.s. poskytujú internetové
služby na území obce aj ďalšie spoločnosti ako napr. Zemnet, Komfernet, Orange, T-com
a O2.
Aktivita 2: Informačný systém - realizácia e-governmentu na úrovni samosprávy zatiaľ nie
je spracovaná generálna koncepcia štátnej informačnej politiky smerom k samosprávam.
Súčasná koncepcia smeruje k riešeniu
formou Citizen Service Platform /platforma
elektronizácie služieb miest a obcí/. Z pohľadu našej obce predmetná platforma je zatiaľ
nerealizovateľná, nakoľko koncepčne je smerovaná pre aglomerácie s počtom obyvateľov
viac ako 20 000. Z pohľadu poskytovania elektronických služieb našou obcou priechodnou sa
javí forma dátového centra, ktoré bude budované centrálne pre ostatné obce s nižším počtom
obyvateľov.
Záver:
Rok 2012 bol z hľadiska dosiahnutých hospodárskych výsledkov aj napriek pretrvávajúcej
hospodárskej kríze dobrý. Podarilo sa zabezpečiť ďalší rozvoj obce, najmä v rámci investičnej
výstavby. Udržali sme zdravé hospodárenie obce. Podarilo sa nám dokončiť rozostavané
akcie v hodnote vyše 2 199 tis. EUR.

Nesvady, 20. 2. 2012

JUDr. Jozef Haris v. r.
starosta obce.
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