Správa
starostu obce o výsledkoch dosiahnutých v obci Nesvady za rok 2015.
1. Hospodárenie obce.
V roku 2015 obec dosiahla príjmy vo výške 3 379 758,71 EUR. Výdavky činili 3 204 410,54 EUR.
Zabezpečili sme bezproblémový chod obce, naďalej sme zveľaďovali majetok obce - v rámci investičných
akcií, rekonštrukcií a opráv sme preinvestovali hodnotu 740 934,69 EUR. Na prípravu projektových
dokumentácií boli použité finančné prostriedky vo výške 55 433,90 EUR.
Zostatok peňažných prostriedkov k 31. 12. 2015 predstavuje prebytok hospodárenia za rok 2015 a
zostatok rezervného fondu z predchádzajúceho obdobia.
Rekapitulácia príjmov a výdavkov v eurách
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnenie k 31.12.2015

Príjmy:
Bežného rozpočtu
Kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie
Nerozpočtované príjmy
Spolu:

2 398 379,00
1 208 770,00
1 153 431,00
0,00
4 760 580,00

2 689 425,00
1 208 770,00
1 468 902,00
0,00
5 367 097,00

2 720 964,03
91 285,24
539 202,71
28 306,73
3 379 758,71

Výdavky:
Bežného rozpočtu
Kapitálového rozpočtu
Výdavkové fin. operácie
Nerozpočtované výdavky
Prevody do RO (ZŠ, CVČ)
Spolu:

1 518 121,00
2 362 201,00
108 408,00
0,00
771 850,00
4 760 580,00

1 659 921,00
2 697 500,00
108 408,00
0,00
901 268,00
5 367 097,00

1 514 235,16
660 967,46
99 938,77
27 687,27
901 581,88
3 204 410,54

Stav k 31. 12. 2015 v eurách
Účet – Bežný /10/
Účet – Bežný SLSP /13/
Účet – Dotačný /11/
Účet – Školstvo /09/
Účet – ROEP /0107/
Účet - MOS, AČ /1206/
Účet - Termálny vrt /20/
Účet - Pro Future / 25/
Účet – Školské jedálne /2/
Účet – SF školstvo /4/
Účet – SF obce /5/
Účet – Zábezp. na byty /24/
Pokladňa
Peniaze na ceste
Spolu:

122 442,02
200 780,02
1 837,79
1 927,85
5 974,68
8 152,35
501,37
2,03
217,98
1 510,59
3 513,16
14 794,38
3 081,28
26,65
364 762,15

Príjmy
Výdavky
Rozdiel
Zostatok z r. 2014
Zostatok ŠR 2014
Čerpanie RF 2015

3 379 758,71
3 204 410,54
175 348,17
420 741,02
- 3 566,39
- 227 760,65

364 762,15
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1. Investičné akcie :

Finančné náklady v EUR

Kúpeľné a rekreačné centrum – Primárny areál

261 925,66

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

356 349,60

Revitalizácia obecného parku

2 177,00

Rozšírenie kamerového systému

6 808,68

Chodník ul. Turecká - cintorín

1 438,75

Premiestnenie kríža na cintoríne

4 635,00

Spolu bod 1 :
2. Projektové dokumentácie :

633 334,69 EUR
Finančné náklady v EUR

Kúpeľné a rekreačné centrum – Preložka VN a trafostanica

10 230,88

Kúpeľné a rekreačné centrum – Športovo rekreačné jazero

1 130,00

Kúpeľné a rekreačné centrum – Technická vybavenosť pre rekreačné
domy
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce

3 001,58

Rozšírenie kanalizácie a ČOV

6 925,00

MŠ Sládkovičova, sanácia a oprava budovy

6 950,00

Zdravotné stredisko, sanácia a oprava budovy

2 500,00

3 227,84

MŠ Hurbanova – prístavba a rekonštrukcia

11 650,00

ZŠ – Rekonštrukcia vykurovania a kotolne

348,00

ZŠ – Revitalizácia školského areálu
Technická vybavenosť pre priemyselný areál
Spolu bod 2 :
3. Ostatné výdavky

9 135,60
335,00
55 433,90 EUR
Finančné náklady v EUR

Dom služieb a 8 b.j. – rekonštrukcia strešnej krytiny

20 700,00

Výmena okien a dverí na budove CVČ

15 602,00

ZOJ – vonkajšia údržba budovy

14 597,00

Rekonštrukcia chodníka v parku

6 710,00

Ostatné menšie údržby majetku obce spolu

9 239,00

Jednoduché pozemkové úpravy – finančné vyrovnanie pozemkov

2 398,00

Nákup vozidla pre obecnú políciu

15 354,00

Nákup mulčovača

6 000,00

Kúpa závlahového vodovodu – Športovo rekreačné jazero

9 000,00

Kúpa rodinného domu – Komenského č. 16

8 000,00

Spolu bod 3 :

SPOLU 1 + 2 + 3

107 600,00 EUR

796 368,59 EUR

2. Sociálne veci, obyvateľstvo
V oblasti sociálnych vecí sa obec v roku 2015 zamerala na starostlivosť o dôchodcov, ktorým sme
poskytovali príspevky na stravovanie a na starostlivosť o odkázaných občanov. Na úseku opatrovateľskej
služby sme pokračovali v realizácii národného projektu – Podpora opatrovateľskej služby, ktorý trval do
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októbra 2015. V rámci tohto projektu sme zamestnali 8 opatrovateliek pre 8 opatrovaných a výdavky na
ďalšie 3 opatrovateľky boli hradené z rozpočtu obce.
Rozsah vynaložených prostriedkov a počty dotknutých osôb sú uvedené v nasledovnom prehľade:
Druh pomoci

Rok 2012
Počet
osôb Suma

Rok 2013
Počet
osôb
Suma

Jednorázová
3
432,1
výpomoc
Vecné
príspevky
Stravovanie
7 1 248,8
dôchodcov
Opatrovateľ.
6 10 389,2
služba
Spolu:
12 069,* refundácia zo ŠR a od opatrovaných

Rok 2014
Počet
osôb
Suma

Rok 2015
Počet
osôb
Suma

332,-

1

118,-

5

832,-

-

-

-

-

-

1 825,-

11
8

3 641,5 798,-

2 642,-

16

3 438,-

19 125,(10 948,-)
21 885,-

11

62 972,(-56 626,-)*
10 616,-

Počet opatrovateliek v roku 2015: v priemere 11 osôb ( z toho 2 na polovičný úväzok), počet opatrovaných
osôb: 11. Príjem – úhrada za opatrovateľskú službu: 7 038,- €. Celkové náklady na opatrovateľskú službu
v roku 2015 boli vo výške 62 972,- € z toho náklady obce činili:
13 384,- € a dotácia z Fondu sociálneho rozvoja : 49 588,- €.
ZPOZ
Sledovaný údaj
Sobáše celkom/na OcÚ
Počet privítaných detí
Pohreby spolu/obč.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
22/9 22/7 28/1 23/3 23/11 22/6 20/3 33/10 26/12 27/11 14/5
2
1
1
2
1
61/1 50/0 59/0 51/3 48/1 56/2 53/3 65/4 60/0
49/0 52/0

Demografia
Údaj:
Počet občanov
Počet narod.
Počet úmrtí
Počet prisťah.
Počet odsťah.
Rozdiel + -

2006 2007
5012 5034
62
48
50
59
83
78
61
45
+32 +22

2005
4980
56
61
59
74
-20

2008
5062
59
50
81
62
+28

2009
5044
54
48
56
80
-18

2010
5030
49
56
79
88
-14

2011
5005
53
53
40
65
-25

2012 2013 2014 2015
5002 5032 5 039 5 047
58
43
59
46
65
60
49
52
89
51
62
66
62
42
54
48
-3
+30
+7
+8

K 31.12.2015 v našej obci má trvalý pobyt 68 cudzincov. Celkový počet obyvateľov je spolu 5 115.
Nulový pobyt má 83 občanov. Oproti roku 2014 (74) sa tento počet opäť zvýšil o 9.
V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia aj v uplynulom roku prevládali ženy v počte 2 599 osôb (muži 2516
osôb). Priemerný vek obyvateľstva je 40,48 rokov. ( V roku 2012 to bolo 39 rokov, v roku 2013 - 40 rokov,
v roku 2014 - 40,3 rokov). Počet domácností je 1 654.
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 podielových daní,
ktoré sú príjmom obce a z príspevkov na hmotné zabezpečenie školských zariadení od zákonných zástupcov
detí a žiakov.
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Tieto finančné prostriedky sú ovplyvnené počtom detí a žiakov a výškou ministerstvom určeného
normatívu, preto je ich výška každoročne rozdielna. Hospodárenie na tomto úseku je zrejmé z nasledovného
prehľadu:
Prehľad príjmov obce na školy a školské zariadenia
r. 2012

r.2013

r.2014

r.2015

590 353,00 €

617 018,00 €

680 669,00 €

588,00 €

6 307,00 €

3 998,00 €

11 032,00 €

11 246,00 €

11 709,00 €

12 180,00 €

Deti zo soc. znevýhod. prostr. /ŠR/

1 834,00 €

1 833,00 €

1 914,00 €

2 261,00 €

Odchodné zamestnancom ZŠ /ŠR/

735,00 €

1 519,00 €

0

1 879,00 €

Dopravné žiakom ZŠ s VJM /ŠR/

334,00 €

1 022,00 €

Štátna dotácia na základné školy
Kredity učiteľom ZŠ /ŠR/
Vzdelávacie poukazy /ŠR/

557 622,00 €
0

Na učebnice ZŠ
Športové podujatia /ŠR/
Dopravná súťaž /ŠR/

0
321,00 €
0

0

813,00 €
0

488,00 €
1 298,00 €

466,00 €

212,33 €

216,74 €

184,00 €

185,70 €

198,50 €

Projekty z VUC NR

2 885,00 €

0

0

3 768,74 €

Štátna dotácia na predškolské deti

7 432,00 €

6 654,00 €

7 812,00 €

7 107,00 €

Dotácia na 5 % zvýš. platov /ŠR/

0

12 117,00 €

0

0

Odmeny pre zamest. škôl/ŠR/

0

0

5 413,00 €

5 250,00 €

Na chránenú dielňu z ÚPSVaR

7 301,00 €

7 866,00 €

7 843,38 €

8 212,50 €

Dotácia na zmest. § 50 a)

1 358,00 €

0

0

0

Dotácia na zamest. § 50 j

0

0

0

616,71 €

Sponzorský dar TESCO

0

0

0

1 000,00 €

1 378,00 €

1 491,00 €

1 818,50 €

1 648,00 €

Z podiel. daní pre šk. zariadenia

339 278,00 €

332 219,00 €

361 603,14 €

370 030,39 €

Z vlastných príjmov šk. zariadení

23 708,00 €

35 506,00 €

34 120,36 €

35 149,50 €

9 392,00 €

12 770,00 €

9 466,47 €

8 160,14 €

1 015 834,00 €

1 066 235,88 €

1 144 131,22 €

Vlastné príjmy škôl

Na deti v hmotnej núdzi /ŠR/
Príjmy spolu

964 610,00 €

Dotácia na deti materských škôl, školských klubov, školské jedálne a CVČ na rok 2015 bola zahrnutá v
podielových daniach obce a 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.
Výdavky použité na úseku školstva v roku 2015:
Na prevádzku základných škôl a školských klubov, pre CVČ a ŠJ ZŠ bolo poskytnutých 901 679,18 €
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/pre ZŠ slov. , ŠKD a ŠJ ZŠ vo výške 457 245,98,- €, pre ZŠ s VJM a ŠKD 369 600,32 €, pre CVČ vo
výške 74 861,49 €/ a to zo ŠR 721 254,49,- €, z podielových daní na ŠKD, ŠJ ZŠ a CVČ 153 060,89 €
a z vlastných príjmov 27 363,80 €.
Použitie týchto prostriedkov je uvedené v čerpaní rozpočtu jednotlivých škôl, z čoho najvyššie čerpanie je
na mzdy a fondy zamestnancov a na energie.
Na prevádzku MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity bolo použitých 244 066,89 €:
/9 433,70 € z vlastných príjmov, 7 107,- € zo štátnej dotácie a 227 526,19 € z podielových daní obce./
Čerpanie výdavkov MŠ, ŠJ bez právnej subjektivity je uvedené v rozpočte obce, kde najviac je čerpané na
mzdy a fondy /195 869,80 €/, na energie /22 900,96 €/, na údržbu /1 145,- €/ a ostatné prevádzkové výdavky
/24 151,13 €/.
Z podielových daní poskytnutých obci v roku 2015 bolo na originálne kompetencie v školstve použité
370 030,39 €, čo je 32,73 %.
b/ Telesná kultúra a občianske združenia
Obec významne podporovala aj športový život v obci. Výšku a účel poskytnutých prostriedkov možno
vyčítať z nasledovnej tabuľky:
Názov
ŠŠK CVČ Nesvady - Imeľ
Šport klub Nesvady
Karate klub Nesvady
Zápasnícky klub Nesvady
Ostatné:

Účel
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Halový futbalový turnaj
Športovec roka

Spolu telesná kultúra

Rok 2013
13 000,13 350,358,1 000,1 296,166,29 170,-

Rok 2014
14 000,14 000,403,1 920,1 347,199,31 869,-

Rok 2015
14 000,14 500,337,1 920,1 305,621,32 683,-

Obec okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov v nemalej miere podporovala šport aj
formou poskytovania bezplatných služieb pre základné školy a športové organizácie v rámci príspevkovej
organizácie ŠaTS Obce Nesvady:
Názov

Rok 2013

Základné školy
ŠŠK CVČ Nesvady - Imeľ
Šport klub Nesvady
Spolu
Občianske združenia
Názov
Nesvadskí rybári a priatelia vôd
KePaso
Poľovnícky klub SRNEC
ZO Csemadok
MZ YMCA
MO Matice Slovenskej
Občianske združenie Nesvadčanov
Spolu občianske združenia

2 817,21 913,16 379,41 109,-

Účel
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia
Transfer - dotácia

Rok 2013
1 000,500,0,9 000,1 185,3 220,3 061,17 966,-

Rok 2014
1 800,17 153,20 333,39 286,-

Rok 2014
1 040,550,0,9 900,1 430,3 300,3 300,19 520,-

Rok 2015
1 800,21 433,21 712,44 945,-

Rok 2015
1 200,550,500,9 900,1 430,3 300,3 300,20 180,-
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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, miestna
organizácia Matice slovenskej 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

2007

2006

Pozvánkové záb.
Diskozábavy
Profesion. progr.
Progr. miestnych org.
a nácvik programov
Estrády a progr. ZŠ
Prednášky,kurzy foto,
internetu, prezentácie
Zájazdy
Divadelné zájazdy
Klavírne koncerty
Nesvadské dni
Výstavy, jóga, DĽT a
ost. akcie,
Počet prog. NTV a
priam. prenosov OZ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
8
5
24
32
14

2015

8
1
10

8
1
9

7
8

6
3

6
2

7
1

7
2

9

9

10

7

12

18

21

8

8

7

10

10

14

15

8
6
23
59
10

10
8

54

56

51

49

53

67

75

63

56

45

6
4
3
1

9
11
3
1

9
6
3
1

6
5
3
1

4
5
4
1

2
5
2
1

3
4
1
1

2
4
1
1

3
5
1
1

3
1
1
1

25

30

27

31

36

83

79

73

86

75

56

56

57

56

56

57

56

56

58

58

26 31
11

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 2015 to činilo hodnotu 8 500,- Eur.
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. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ďalšie úlohy , ktoré
boli uložené nariadením obce, úlohy operatívneho charakteru stanovené starostom obce. Obecná polícia
v hodnotenom roku pracovala v počte dvoch príslušníkov.
Rok

2013

2014

2015

Priestupky
celkovo

147

153

160

Veci súdne

53

47

52

Dohováraním

84

89

79

Správne veci

6

14

19

Blokovom konaní

4

3

10

Výška blok. pokút

50 €

65 €

225,- €

6

6. Podnikateľské aktivity a zamestnanosť
Rok 2015 z pohľadu aktivít v oblasti podnikania môžeme hodnotiť ako priemerný. Podľa údajov
Obchodného registra SR na území obce má registrované sídlo celkom 124 obchodných spoločností.
Medziročný nárast oproti roku 2014 je +5 spoločností.
Živnostenský register uvádza údaj 148 živnostníkov, čo v porovnaní s rokom 2014 je pokles o 8
živnostníkov.
Spektrum aktivít obchodných spoločností resp. živnostníkov je možné hodnotiť pozitívne a to vo
všetkých oblastiach pokrytia potrieb spoločnosti.
Sledovaný údaj

2004

2005

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

Podnikatelia

320

319

351

327

264

168

171

163

156

148

26

24

19

18

18

17

17

13

12

13

10

20

13

18

12

17

16

12

13

15

Súkromne hospod.
roľníci /SHR/
Počet zamestn. VPS

V obci Nesvady k 31. 12. 2015 sme registrovali 14 prevádzok, ktoré sa špecializujú na predaj základných
potravinárskych potrieb pre obyvateľov. Registrujeme celkom 14 prevádzok so zameraním na reštauračné
a pohostinské služby.
Otázka nezamestnanosti – na základe údajov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
k 31.12. 2015 vykazoval mieru evidovanej nezamestnanosti v % vyjadrení 13,26, čo v porovnaní s rovnakým
obdobím predchádzajúceho obdobia je pokles o 0,19 percentuálneho bodu.
rok

2005

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015

počet obyvateľov

4980

5013

5048

5015

5030

5002

5030

5039
+69

5 115

počet UZO absolútny

379

285*

286*

452*

507*

327*

440*

442*

450*

miera nezamest. v %

15,8

11,9**

11,6**

18,8**

20,6**

13,3**

17,6**

17,6**

18**

*Údaj UPSVaR Komárno

**Údaj odhad obce

Z pohľadu firiem pôsobiacich na území obce Nesvady priaznivo môžeme hodnotiť skutočnosť, že
ani v roku 2015 sme v obci nezaznamenali hromadné prepúšťanie, ale naopak sa zintenzívnil nábor na voľné
pracovné pozície. Tento trend vidíme aj v súčasnej dobe a nastupuje nová realita nedostatku kvalifikovanej
pracovnej sily, ktorá by sa na trhu práce dokázala uplatniť.
V porovnaní s uplynulým rokom v zamestnávaní zamestnancov obcou Nesvady k zmenám došlo minimálne
a zloženie stavu 122 zamestnancov je nasledovný: zamestnanci obce v počte 29 (v tom administratívny
zamestnanci úradu – 11, hospodárska správa 2, zamestnanec obce zamestnaný podľa § 52 zákona
o zamestnanosti 1, obecná polícia – 2, malé obecné služby – 7, opatrovateľská služba – 4), zamestnanci
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: na úseku školstva 68 (v tom ZŠ- 39, MŠ – 15, ŠJ – 9, CVČ –
5), Miestne kultúrne stredisko – 4, Verejnoprospešné služby obce - 15, Športové a turistické služby - 6
zamestnancov.
7. Zabezpečenie prístupu na internet.
Rozvoj služieb v oblasti rozširovania počítačovej gramotnosti obyvateľov i v roku 2015 pokračoval,
čoho výsledkom je pripojenie viac ako 300 domácností na internet cez spoločnosť Slovanet a.s.. Uvedený
poskytovateľ internetovej služby zvýšil prenosové rýchlosti a bežne poskytuje za primeranú cenu rýchlosť 5
až 8 Mbs-1, okrem tejto spoločnosti v obci pôsobia aj ďalší poskytovatelia internetových služieb ako sú :
PentacomNet s.r.o, Tcom a.s., mobilní operátori O2 a ORANGE, Zemnet s.r.o a niektorí ďalší. Počet aktívne
pripojených užívateľov internetových služieb z dôvodu počtu poskytovateľov nie je možné presne stanoviť.
8. Informačný systém.
Otázka e-govermentu v podmienkach našej obce v hodnotenom roku prešla vývojovým obdobím,
v ktorom sa testovali a vylaďovali funkcionality elektronickej komunikácie na úrovni občan - úrad. Súčasný
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stav už teraz umožňuje príjem a spracovanie elektronického podania od občanov, následné elektronické
spracovanie a doručenie odpovede v elektronickej forme občanovi. Odpoveď je opatrená zaručenou
elektronickou pečaťou, ktorá je plne hodnotná ako podpis zodpovednej osoby. Skutočnosť, že povinnosť
elektronickej komunikácie bola vyhláškou posunutá na termín 1.11.2016, nám umožňuje ešte lepšie sa
pripraviť na poskytovanie tejto služby na všetkých úrovniach našej činnosti. Otvorenou zostáva otázka
aktivácie e-mailových schránok občanov vytvorených na ústrednom portály verejnej správy, mať nový
občiansky preukaz s elektronickým čipom a čítačku, nakoľko tieto podmienky musia byť splnené, aby sa
služba mohla plnohodnotne obojstranne využívať.
9. Vyhodnotenie realizácie investičných akcií v roku 2015
1. Kúpeľné centrum termálneho kúpaliska Nesvady :
Na areál kúpeľného centra sú spracované nasledovné projektové dokumentácie :
1a) Primárny areál kúpeľného centra termálneho kúpaliska
1b) Športovo rekreačné jazero
1c) Preložka VN a trafostanica
1d) STL plynovod a plynová prípojka
1e) Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra

1a) Primárny areál kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady :
Na stavbu sú vydané všetky potrebné povolenia. Zmluva o dielo na výstavbu primárneho areálu bola
uzatvorená s dodávateľom stavby v auguste 2015. Následne bolo odovzdané stavenisko a začala sa výstavba.
Stavba je rozostavaná a v súčasnosti sú na sociálno-prevádzkovom objekte a objekte technológie a skladov
vybudované základy, obvodové múry, strešná konštrukcia a pokladá sa strešná krytina. Na akcii bolo zatiaľ
preinvestovaných 378 758,42 EUR. Termín ukončenia výstavby zatiaľ nie je určený.
1b) Športovo rekreačné jazero
V roku 2014 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá v areáli kúpeľného centra rieši vybudovanie
športovo rekreačného jazera s plochou cca 5 ha. Pri vybudovaní jazera bude potrebné vyťažiť hmotu
o objeme cca 170 000 m3 ( orná pôda, podsypová zemina, štrkopiesok). Na stavbu je vydané územné
rozhodnutie a rozhodnutie na povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopieskov (banské
povolenie). Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 13 658,73 EUR.
1c) Preložka VN a trafostanica
V roku 2015 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby. Dokumentácia rieši
preložku VN, ktorá bude spočívať v demontáži jestvujúceho nadzemného vedenia dĺžky 630 m a uložení
nového podzemného VN vedenia, vrátane vybudovania novej transformačnej stanice pre primárny areál
kúpeľného centra. Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Predpokladané náklady stavby činia cca 120 tis.
EUR. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 11 430,88 EUR.
1d) STL plynovod a plynová prípojka
V roku 2014 bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby, ktorá rieši
vyhotovenie STL plynovodu DN 80 dĺžky 210 m za účelom napojenia primárneho areálu kúpeľného centra
na jestvujúci plynovod na Potočnej ulici. Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Predpokladané náklady
stavby činia 36 tis. EUR. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 1 170,-EUR.
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1e) Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra
V roku 2015 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby, ktorá rieši
vybudovanie technickej vybavenosti pre 106 ks novovytvorených pozemkov v areáli kúpeľného centra.
Technická vybavenosť bude pozostávať z výstavby komunikácií, chodníkov, kanalizácie, vodovodu,
verejného osvetlenia, elektrického VN a NN rozvodu, trafostanice a opravy jestvujúceho premostenia kanála.
Na stavbu bolo v decembri 2015 vydané územné rozhodnutie. V súčasnosti je spracovaná projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie stavby a vybavuje sa vydanie stavebného povolenia. Na akcii bolo
zatiaľ preinvestovaných 3 001,58 EUR. Na vybudovanie všetkých elektrických rozvodov a trafostanice má
obec podpísanú so Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej
tieto elektrické rozvody vybuduje Zsl. distribučná, a.s. na vlastné náklady. Financovanie ostatnej technickej
vybavenosti je naplánované z príjmov za predaj rekreačných pozemkov.
2. Vybudovanie infraštruktúry pre priemyselný areál
V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby, ktorá bude riešiť
rozšírenie jestvujúcej infraštruktúry priemyselného areálu (vodovod, kanalizácia, STL plynovod, verejné
osvetlenie, účelové komunikácie a chodníky, VN prípojka a trafostanica). Zároveň sa projekčne dorieši aj
napojenie areálu na štátnu cestu. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 335,- EUR.
3. Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia
V máji 2015 bola vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia
a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia“, ktorá rieši výstavbu viacerých športovísk
v areáli ZŠ. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.
Predpokladané náklady stavby činia 756 tis. EUR. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 9 135,60 EUR.
Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.
4. Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy ul. Hurbanova
Z dôvodu zvýšenia kapacity materskej školy bola v máji 2015 vyhotovená nová projektová dokumentácia
v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorá rieši rekonštrukciu jestvujúcej budovy a prístavbu
jedného nového pavilónu k jestvujúcej budove. Predpokladané náklady stavby činia 685 tis. EUR. Na akcii
bolo zatiaľ preinvestovaných 9 000,- EUR. Financovanie projektu sa predpokladá žiadosťou o nenávratný
finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (spolufinancovanie z prostriedkov
Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov obce).
5. 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. V roku 2012 obec podala na Environmentálny fond žiadosť o nenávratnú dotáciu na
financovanie predmetného projektu (naša žiadosť bola zamietnutá). Z dôvodu splnenia podmienok
energetickej úspory verejných budov sa v roku 2015 vyhotovilo doplnenie projektovej dokumentácie
o bezbariérový prístup, časť elektroinštalácie (výmena osvetľovacích telies), ústredného vykurovania
(výmena vykurovacích telies) a prepracovalo sa technické riešenie zateplenia budovy. Projektová
dokumentácia je rozpracovaná na viac samostatných stavebných objektov s celkovými predpokladanými
nákladmi vo výške 255 tis. EUR. Zároveň bol v roku 2015 vyhotovený energetický audit na preukázanie
zvýšenia energetickej efektívnosti budovy. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 10 530,- EUR.
Financovanie projektu sa predpokladá žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov (spolufinancovanie z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu
SR a vlastných prostriedkov obce).
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6. 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. V rokoch 2011 a 2012
obec podala na Environmentálny fond žiadosti o nenávratné dotácie na financovanie predmetného projektu
(obe naše žiadosti boli zamietnuté). Z dôvodu splnenia podmienok energetickej úspory verejných budov sa
v roku 2015 vyhotovilo doplnenie projektovej dokumentácie o časť elektroinštalácie (výmena osvetľovacích
telies), ústredného vykurovania (výmena vykurovacích telies) a prepracovalo sa technické riešenie zateplenia
budovy. Projektová dokumentácia je rozpracovaná na viac samostatných stavebných objektov s celkovými
predpokladanými nákladmi vo výške 421 tis. EUR. Zároveň bol v roku 2015 vyhotovený energetický audit
na preukázanie zvýšenia energetickej efektívnosti budovy. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 9 000,EUR. V roku 2015 podala obec žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond vo výške 122 tis. EUR na
výmenu výplní otvorov a vykurovacích telies. Naša žiadosť bola zamietnutá. V ďalšom sa financovanie
projektu predpokladá žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov (spolufinancovanie z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných
prostriedkov obce).
7. 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. V rokoch 2011 a 2012 obec podala na Environmentálny fond žiadosti o nenávratné dotácie na
financovanie predmetného projektu (obe naše žiadosti boli zamietnuté). Z dôvodu splnenia podmienok
energetickej úspory verejných budov sa v roku 2015 vyhotovilo doplnenie projektovej dokumentácie o časť
elektroinštalácie (výmena osvetľovacích telies), ústredného vykurovania (výmena vykurovacích telies),
vzduchotechniky, solárnych panelov na ohrev teplej vody a prepracovalo sa technické riešenie zateplenia
budovy. Projektová dokumentácia je rozpracovaná na viac samostatných stavebných objektov s celkovými
predpokladanými nákladmi vo výške 551 tis. EUR. Zároveň bol v roku 2015 vyhotovený energetický audit
na preukázanie zvýšenia energetickej efektívnosti budovy. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 16 604,EUR. V marci 2016 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ na predmetný projekt
s celkovými predpokladanými nákladmi vo výške 540 tis. EUR. Naša žiadosť je v súčasnosti v štádiu
posudzovania a zároveň prebieha aj verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby.
8. Sanácia, oprava a technická modernizácia budovy športovej haly - časť Športhotela:
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. Na
stavbu bolo vo februári 2013 vydané stavebné povolenie. Celkové predpokladané náklady stavby činia
220 tis. EUR. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 5 300,- EUR. Vo februári 2016 obec požiadala o
poskytnutie dotácie vo výške 13 500,- EUR z Ministerstva financií SR na výmenu okien a dverí na poschodí
budovy. Ďalší spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.
9. Základná škola - rekonštrukcia plynovej kotolne, ústredného kúrenia a zdravotechniky :
V roku 2013 sa vypracovala projektová dokumentácia (rekonštrukcia plynovej kotolne a výmena všetkých
vnútorných rozvodov ústredného kúrenia a zdravotechniky). Z dôvodu splnenia podmienok energetickej
úspory verejných budov sa v roku 2015 vyhotovilo doplnenie projektovej dokumentácie o časť
elektroinštalácie (výmena osvetľovacích telies). Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Predpokladané
náklady stavby činia 407 tis. EUR. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 5 678,- EUR. Financovanie
projektu sa predpokladá žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a
investičných fondov (spolufinancovanie z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných
prostriedkov obce), resp. v prípade havarijného stavu plynovej kotolne žiadosťou na Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu.
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10. Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice :
V marci 2012 bola vyhotovená projektová dokumentácia, ktorá rieši rekonštrukciu a prístavbu k
existujúcemu objektu budovy hasičskej zbrojnice. Rekonštrukcia objektu bude pozostávať z výmeny strešnej
krytiny, zateplenia obvodového plášťa a výmeny výplní otvorov (okná, dvere). V rámci prístavby sa
vyhotoví garáž pre umiestnenie hasičskej techniky. Zároveň sa vyhotovia v okolí stavby spevnené plochy
vrátane chodníkov a vyhotoví sa preložka plynovej prípojky. Na stavbu je vydané stavebné povolenie.
Predpokladané náklady stavby činia 146 tis. EUR. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 1 950,- EUR.
Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.
11. Prestavba športovej haly - vodoliečba a vyhotovenie balkónov :
Projektová dokumentácia, ktorá bola vyhotovená v roku 2004 rieši vybudovanie vodoliečby na prízemí
budovy a vybudovanie vnútorných balkónov pre divákov. Na stavbu je vydané právoplatné stavebné
povolenie. Celkové predpokladané náklady stavby činia 63 tis. EUR. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných
992,50 EUR. Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.
12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nesvady :
V roku 2010 podala obec žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia
v obci vo výške 250 tis. EUR. Projekt riešil výmenu 91 ks osvetľovacích telies verejného osvetlenia na
hlavných cestách v zastavanej časti obce. Naša žiadosť bola v roku 2012 zamietnutá.
V mesiaci február 2015 bola vyhotovená nová projektová dokumentácia vrátane svetelnotechnickej štúdie na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v celej obci (výmena 472 ks osvetľovacích telies, vrátane vzdušného
káblového vedenia a elektromerových rozvádzačov). V mesiaci jún 2015 bola podaná ďalšia žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ na stavbu s celkovými predpokladanými nákladmi vo výške
339 tis. EUR. Naša žiadosť bola schválená a následne bola rekonštrukcia verejného osvetlenia zrealizovaná.
Na prefinancovanie stavby bol obci poskytnutý Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. prechodný
úver vo výške 308 tis. EUR. V súčasnosti prebieha zo strany riadiaceho orgánu kontrola našej žiadosti
o platbu na refundáciu nenávratných finančných prostriedkov. Do konca júna 2016 má byť vyhotovené
svetelnotechnické meranie jednotlivých úsekov verejného osvetlenia a následne bude projekt kompletne
ukončený.
13. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 1. etapa :
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bola vypracovaná v roku 2007 a rieši
rekonštrukciu jestvujúcich miestnych komunikácií v dĺžke 3987 m na uliciach, kde je vyhotovená
kanalizačná sieť. Rekonštrukcia bude pozostávať z vyhotovenia nového asfaltového koberca a úpravy jarkov
pre odvedenie dažďových vôd. Stavebné povolenie bolo vydané v marci 2008. Rozpočtová dokumentácia
bola aktualizovaná v roku 2009. Celkové predpokladané náklady stavby činia 614 tis. EUR. Na akcii
bolo zatiaľ preinvestovaných 3 386,38 EUR. Nakoľko projekty tohto charakteru zatiaľ neboli podporované
Európskou úniou spôsob jeho financovania zatiaľ nie je doriešený.
14. Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV :
Stavba pozostáva zo štyroch častí „Rozšírenie kanalizácie I. etapa, II. etapa, III. etapa a IV. Nesvady“. V
rokoch 1997 až 2013 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 roku 2015 sa vypracovala projektová dokumentácia na zmenu stavby
„ČOV Nesvady, Imeľ-3. etapa“. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 38 852,92 EUR. V mesiaci november
2015 bola podaná ďalšia žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ na stavbu “ Nesvady rozšírenie kanalizácie a ČOV“ s celkovými predpokladanými nákladmi vo výške 18,68 mil. EUR. Naša
žiadosť je v súčasnosti v štádiu posudzovania a zároveň prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa
stavby.
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15. Revitalizácia obecného parku :
V roku 2015 bola na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci miestnej akčnej skupiny MAS
Mikroregión Hurbanovo podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu chodníka v obecnom parku.
Projekt riešil vyhotovenie chodníka zo zámkovej dlažby o výmere 220 m2 (prepojenie Novej ulice
s Novozámockou cestou). Naša žiadosť bola schválená a obdržali sme nenávratnú dotáciu vo výške
6 250,- EUR. V mesiaci október 2015 boli práce vyhotovené príspevkovou organizáciou VPS obce Nesvady
s celkovými nákladmi vo výške 6 710,- EUR. Zároveň bol na náklady obce vyhotovený ďalší prepojovací
chodník zo zámkovej dlažby o výmere 60 m2 (prepojenie obecného parku s Tatranskou ulicou) s celkovými
nákladmi vo výške 2 177,- EUR.
16. Rekultivácia skládky odpadov :
V roku 2000 bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie s predpokladanými nákladmi
stavby vo výške 107 tis. EUR. Projekt rieši rekultiváciu jestvujúcej starej skládky odpadov. V roku 2002 bol
vybudovaný monitorovací systém skládky, ktorý slúži na sledovanie znečistenia podzemných vôd.
Geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod skládkou bol vyhotovený. Po
vysporiadaní pozemkov sa jestvujúca projektová dokumentácia aktualizuje. Na akcii bolo zatiaľ
preinvestovaných 5 029,75 EUR. Samotná rekultivácia sa plánuje v najbližších rokoch. Financovanie
projektu sa predpokladá žiadosťou o nenávratnú dotáciu z Environmentálneho fondu, alebo žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (spolufinancovanie z
prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov obce).
17. Zariadenie na dotriedenie triedeného odpadu:
V roku 2013 sa vypracovala projektová dokumentácia zariadenia, ktoré bude slúžiť na dotriedenie
zhromažďovaného separovaného odpadu a jeho prípravu na transport na recykláciu. Zariadenie bude
umiestnené v areáli Ekodvora a kompostárne a bude pozostávať z prístrešku pôdorysných rozmerov 7m x
16m na uskladnenie zlisovaného odpadu a haly pôdorysných rozmerov 10m x 22m na dotriedenie odpadu.
V rámci stavby sa plánuje zakúpiť triediaci pás a lis. Na stavbu je vydané stavebné povolenie. Predpokladané
náklady stavby činia 132 tis. EUR. V rokoch 2013 a 2014 obec podala na Environmentálny fond žiadosti
o nenávratné dotácie vo výške 132 tis. EUR na financovanie predmetného projektu (obe naše žiadosti boli
zamietnuté). Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 2 400,- EUR. Financovanie projektu sa naďalej
predpokladá žiadosťou o nenávratnú dotáciu z Environmentálneho fondu.
18. Rekonštrukcia učiteľského bytu v ZŠ :
Projektová dokumentácia, ktorá bola vyhotovená v roku 2004 rieši rekonštrukciu nevyužívaného učiteľského
bytu v základnej škole. Rekonštrukcia bude spočívať vo výmene hygienických zariadení, výmene podláh
a obkladov, výmene kuchynského zariadenia. Zároveň sa vyhotoví samostatná plynová prípojka a dorieši sa
oddelenie merania jednotlivých médií (elektrika, vody, plyn) od hlavnej budovy.
Celkové predpokladané náklady stavby činia cca 50 tis. EUR. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných
1 095,40 EUR. Spôsob financovania stavby zatiaľ nie je doriešený.
19. Odkanalizovanie základnej školy :
Z dôvodu nefunkčnosti jestvujúcej vonkajšej kanalizácie bola v roku 2013 vypracovaná projektová
dokumentácia na odkanalizovanie základnej školy. Projektová dokumentácia rieši vybudovanie
prečerpávacej stanice a nového výtlačného potrubia D63 v dĺžke 194 m s napojením na jestvujúcu verejnú
kanalizačnú sieť na ulici Športová. Na stavbu je vydané ohlásenie drobnej stavby. Predpokladané náklady
stavby činia 36 tis. EUR. Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 1 192,- EUR. Nakoľko sa jedná
o havarijný stav obec požiadala v rokoch 2014, 2015 a 2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu. Naše žiadosti z rokov 2014 a 2015
neboli schválené a žiadosť z roku 2016 je v súčasnosti v štádiu posudzovania.
20. Výmena okien a dverí na budove Centra voľného času Nesvady :
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Na predmetný projekt podala obec vo februári 2015 žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 13 500,- EUR
z Ministerstva financií SR. Projekt z dôvodu energetickej úspornosti budovy centra voľného času riešil
výmenu jestvujúcich 28 ks drevených okien a 2 ks drevených dverí za plastové. V mesiaci jún 2015 bola
naša žiadosť schválená a obdržali sme nenávratnú dotáciu vo výške 13 000,- EUR. V mesiaci október 2015
boli práce vyhotovené s celkovými nákladmi vo výške 15 602,- EUR.
21. Vybudovanie kamerového systému :
V mesiaci december 2014 obec podala na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o dotáciu vo výške 5 tis. EUR na
vybudovanie kamerového systému. Projekt riešil inštaláciu 3 ks moderných vonkajších kamier 3Mp (15 fps
2048x1536), IR 60 metrov, ktoré sú umiestnené pri príjazdových cestách do obce a 1 ks kamery 2 Mp (15
fps 19201080), IR 35 metrov, ktorá bola umiestnená k Materskej škole na ul. Sládkovičova.
V mesiaci september 2015 bola naša žiadosť schválená a obdržali sme nenávratnú dotáciu vo výške 5 000,EUR. V októbri až novembri 2015 bol kamerový systém namontovaný s celkovými nákladmi vo výške
6 809,- EUR.
22. Dom služieb a 8 b.j. - rekonštrukcia strešnej krytiny :
Z dôvodu neustáleho zatekania strešného plášťa bola v mesiaci september 2015 uložená na budovu nová
hydroizolačná vrstva z asfaltového pásu s posypom, ktorá sa uložila na jestvujúce asfaltové šindle. Celkové
náklady rekonštrukcie činili 20 700,- EUR.
23. Združené obchodné jednotky - vonkajšia údržba budovy :
V rámci údržby budovy boli v roku 2015 vyhotovené nasledovné práce : nový sokel z akrylátovej omietky,
nový akrylátový náter fasády, rekonštrukcia predného a zadného schodiska, obnova zadného dreveného
zábradlia a vyhotovenie nového uličného oceľového zábradlia s celkovými nákladmi vo výške 14 597,EUR. V roku 2016 je potrebné dokončiť vsakovaciu nádrž na odvod dažďovej vody, náter tatranského
profilu strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Po dokončení kompletnej vonkajšej údržby budovy
bude časť finančných nákladov vyčíslená pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. v zmysle jej spoluvlastníckeho
podielu na budove.
24. Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nesvady :
V mesiaci marec 2015 boli s celkovými nákladmi vo výške 5 499,28 EUR dokončené a schválené Zmeny
a doplnky č. 2 územného plánu obce. Územnoplánovacia dokumentácia rieši zmenu funkčného využitia
časti lokality č. 21 - Kúpeľné a rekreačné centrum z dôvodu vytvorenia podmienok na odpredaj 106
pozemkov pre účely individuálnej rekreácie.
25. Prepojovací chodník medzi ulicou Turecká a obecným cintorínom :
V mesiaci august 2015 sa vyhotovil medzi obecným cintorínom a ulicou Turecká prepojovací chodník zo
zámkovej dlažby o výmere 153 m2. Práce boli vyhotovené príspevkovou organizáciou VPS obce Nesvady s
celkovými nákladmi vo výške 2 836,- EUR. Na vyhotovenie chodníka finančne prispeli poslanci nášho
obecného zastupiteľstva Ing. Marianna Kesziová vo výške 719,- EUR a Mgr. András Kelemen, PhD. vo
výške 719,- EUR.
26. Premiestnenie kríža na obecnom cintoríne :
V mesiaci október 2015 bol premiestnený a obnovený svätý kríž na obecnom cintoríne. Zároveň sa okolo
kríža vyhotovili nové spevnené plochy z betónovej dlažby a boli vykonané sadové úpravy.
Práce boli vyhotovené príspevkovou organizáciou VPS obce Nesvady s celkovými nákladmi vo výške 4
635,-EUR.
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27. Sanácia miest s nezákonným odpadom :
Na predmetný projekt podala obec v mesiaci august 2015 žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške
24 456,- EUR z Environmentálneho fondu. Projekt riešil odstránenie nelegálnych skládok v našom
katastrálnom území. Naša žiadosť nebola schválená a z tohto dôvodu obec odstránila časť týchto nelegálnych
skládok na vlastné náklady vo výške 2 144,- EUR.
28. Propagačný materiál obce :
Na predmetný projekt podala obec v mesiaci október 2015 žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške
1850,- EUR z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Projekt rieši vyhotovenie propagačného materiálu o našej
obci (pohľadníc, magnetiek a brožúr) v štyroch jazykových mutáciách. Naša žiadosť je v súčasnosti v štádiu
posudzovania.
29. Miestna časť Aňala :
V roku 2015 bolo v miestnej časti Aňala vykonaných niekoľko vonkajších úprav. V úseku od kultúrneho
domu – smer Stará Gúta bolo osadené zvislé dopravné značenie s povolenou rýchlosťou 30 km/hod. Na
prístrešku v cintoríne, kde sa konajú pohrebné obrady, sa výsadbou stromov a kríkov uzavrela severná strana
prístrešku. Ďalej bol zrekonštruovaný mobiliár detského ihriska novým farebným náterom, a tiež pomník pri
materskej škole, kde sa vysekali kríky, vymenili sa 2 ks parkových lavičiek, vyhotovil sa chodník zo
zámkovej dlažby a obnovilo sa osvetlenie pomníka.

Záver:
Rok 2015 bol z hľadiska dosiahnutých hospodárskych výsledkov dobrý. Podarilo sa zabezpečiť ďalší
rozvoj obce, najmä v rámci investičnej výstavby. Udržali sme zdravé hospodárenie obce.

Nesvady, 24. 3. 2016

JUDr. Jozef Haris
starosta obce.
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