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Občasník Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

Newsletter 9 – jar 2015

Občasník Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

 Už po deviaty raz sa Vám budeme prihovárať prostredníctvom ob-
časníka Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. Obdobie, ktorým nám 
bolo umožnené vydávať občasník pomaly končí. Prvé číslo sme vy-
dali v roku 2010, teraz je rok 2015, ten čas nesmierne rýchlo beží. 
Je takmer koniec programového obdobia 2007 – 2013. Koneční pri-
jímatelia pomoci z Programu rozvoja vidieka SR končia s realizáciou 
projektov, pretože už veľa času nemajú. Posledná možnosť podať 
žiadosť na preplatenie projektov bola 30. apríla 2015. 

 Čo sa nám podarilo od leta minulého roka. Zúčastnili sme sa me-
dzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex Nitra 2014, na 
ktorej okrem prezentácie výsledkov mikroregiónu svojím už takmer 
tradičným vystúpením súbory Seniorské srdce z Ludaníc a spevác-
ka skupina Koniarovčanka prezentovali piesne z nášho regiónu. 
Nemalý význam pre náš mikroregión a jeho okolie má realizácia 
projektu spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov“, o ktorom 
sme už písali v minulom roku. Náučné chodníky sme 1. septembra 
2014 otvorili a v rámci otvorenia sme spolu s našimi partnermi Ko-
paničiarskym regiónom - MAS uskutočnili výstup na Veľký Tribeč 
z obce Solčany. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa výstupu zúčast-
nilo viac ako 100 nadšencov turistiky z mikroregiónu a okolia a trasu 
v dĺžke 11,5 km na vrch Tribeča úspešne zdolali. Okrem osadenia 
informačných tabúľ na troch náučných chodníkoch v počte 15 kusov, 
ktoré informujú o zaujímavej a zákonom chránenej faune a fl óre, 
o význame poľovníctva, lesníctva, rybárstva, ochrane prírody, či kul-
túrno-historickom dedičstve, boli zhotovené aj propagačné materiály 
pre návštevníkov: katalóg náučných chodníkov a DVD. 

Týmto sa naša činnosť v roku 2014 nekončila. Priebežne sme sa 
venovali príprave kalendára na rok 2015. V ňom sú umiestnené 
zrealizované projekty, na ktoré obce získali nenávratný fi nančný 
príspevok z prístupu LEADER. Okrem investičných projektov sa 
v kalendári nachádzajú aj zábery z aktivít zo života MAS.

 Rokom 2015 končí programové obdobie z PRV SR 2007 – 2013, 
preto na výročnej členskej schôdzi vo februári sme hodnotili nielen 
aktivity za rok 2014, ale čiastočne sme hodnotili celé obdobie, s čím 
súvisí aj príprava aktivít na rok 2015. Ďalej sme sa zhodli, že po 
úspešnej realizácii projektov a celého procesu implementácie Integ-
rovanej stratégie rozvoja územia Združenia mikroregiónu SVOR-
NOSŤ sa budeme uchádzať o získanie fi nančných prostriedkov 
aj z nového programového obdobia na roky 2014 – 2020.
 Dobrou správou je, že Obecné zastupiteľstvo obce Kovarce uzne-
sením schválilo vstup obce Kovarce do nášho združenia a na člen-
skej schôdzi 24. marca 2015 bola obec Kovarce prijatá za člena.
 V tomto čísle občasníka pokračujeme s prezentáciou ďalších 
ukončených projektov, ktoré zlepšili vzhľad obcí a slúžia občanom 
a tiež návštevníkom nášho regiónu. 
 Verím, že aj tento občasník Vás zaujme, k čomu Vám želám prí-
jemné čítanie.

Darina Gerhátová
 predsedníčka Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ

Belince, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Hrušovany, Chrabrany, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Práznovce, Preseľany, Solčany, Súlovce  
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Z výročnej členskej schôdze
V Solčanoch sa dňa 11. februára 2015 stretli na výročnej členskej 
schôdzi takmer všetci členovia Združenia mikroregiónu SVOR-
NOSŤ, aby vyhodnotili činnosť za rok 2014 a zároveň naplánovali 
aktivity na rok 2015.
Ako ste si všimli, v roku 2014 obce naďalej realizovali svoje projekto-
vé zámery. V máji sme si pripomenuli 15 rokov vzniku mikroregiónu, 
tejto milej udalosti sa zúčastnili aj starostovia, ktorí boli pri zakladaní 
združenia. K dôležitým aktivitám v tomto roku patrilo vybudovanie 
náučných chodníkov v rámci národného projektu spolupráce. Našou 
snahou bolo vydať kalendár na rok 2015, čo sa aj podarilo a tak 
ako sme avizovali, kalendár sme distribuovali na začiatku novembra 

všetkým obciam pre všetky domácnosti. 
Pre rok 2015 sme si naplánovali, okrem vydania občasníkov, účasť 
na výstave Agrokomplex 2015 spolu so speváckymi súbormi. Znovu 
sa zúčastníme aj módnej prehliadky, kde budeme prezentovať kroj 
z nášho regiónu. Pripravíme prezentačnú publikáciu, v ktorej budú 
zverejnené všetky projekty zrealizované z PRV SR 2007 – 2013 
z programu LEADER. A čo je azda najdôležitejšie na výročnej člen-
skej schôdzi všetci členovia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 
schválili prípravu strategického dokumentu na programova-
cie obdobie 2014 – 2020, s ktorým sa budeme uchádzať v súťaži 
o nenávratný fi nančný príspevok na dané obdobie.

Predstavujeme ukončené projekty 
                                 podporené z programu LEADER
Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Názov projektu:  Autobusová zastávka Čermany
Žiadateľ:  Obec Čermany
Výška získaného fi nančného príspevku: 8 417,66 €

Projekt riešil rekonštrukciu autobusovej zastávky v centre obce vrá-
tane priľahlej spevnenej plochy a oporného múru. Plechová kon-
štrukcia pôvodnej autobusovej zastávky bola značne poškodená 
a už nevyhovovala základným požiadavkám, preto bola odstránená 
a nahradená novou murovanou zastávkou. 

Názov projektu:  Športové ihrisko Ludanice
Žiadateľ:  Obec Ludanice
Výška získaného fi nančného príspevku: 45 368,54 € 

Zámerom projektu bola výstavba športového ihriska s vysokou mie-
rou variability s vyznačením pre nasledovné hry: minifutbal, volejbal 
a tenis. Povrch hracej plochy, ktorý pokrýva umelý trávnik, lemujú 
mantinely a ochranná sieť do výšky 5 m. Súčasťou športového ihris-
ka je vonkajšie osvetlenie štyrmi osvetľovacími stožiarmi, 6 ks lavi-
čiek a spevnená plocha zo zámkovej dlažby.

Názov projektu:  Detské ihrisko Obsolovce
Žiadateľ:  Obec Horné Obdokovce
Výška získaného fi nančného príspevku:  20 503,53 €

Predmetom realizácie projektu bola výstavba detského ihriska v are-
áli kultúrneho domu v miestnej časti Obsolovce. Päť hracích zostáv, 
ktorými je nové detské ihrisko vybavené, dopĺňa mobiliár, ktorý pozo-
stáva z 3 lavičiek a smetného koša. 



3

Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Názov projektu:  Obecný rozhlas
Žiadateľ:  Obec Koniarovce
Výška získaného fi nančného príspevku:  6 384,60 €

Predmetom projektu bola rekonštrukcia obecného rozhlasu, ktorá 
pozostávala z výmeny vedenia a výmeny 29 reproduktorov. 

Názov projektu:  Viacúčelové ihrisko 20x40 m Čeľadince
Žiadateľ:  Obec Čeľadince
Výška získaného fi nančného príspevku: 63 586,04 €

Výstavba viacúčelového športového ihriska s hracou plochou 20 x 40 m
spočívala vo vybudovaní novej hracej plochy z umelého trávnika na 
pôvodnej existujúcej asfaltovej ploche tenisového ihriska, po obvode 
ktorej boli osadené mantinely a oplotenie do výšky 4 m. Súčasťou 
projektu bolo vybavenie ihriska športovými prvkami pre futbal, tenis, 
volejbal, basketbal a elektroinštalácia osvetlenia na štyroch 6 m vy-
sokých stĺpoch.

Názov projektu:  Detské ihrisko Ludanice
Žiadateľ:  Obec Ludanice
Výška získaného fi nančného príspevku: 21 128,36 €

Projekt bol zameraný na výstavbu nového detského ihriska v areáli 
Základnej školy. Použitím viacero hracích zostáv ako sú hojdačky, 
preliezky, detská lanová dráha, mostík, trojhradza, prístavná pevnosť 
a veža vzniklo príjemné miesto pre oddych a reakreačné aktivity detí. 
Hracie prvky z agátového dreva dopĺňajú lavičky a smetný kôš. 

Názov projektu:  Autobusové zastávky v Krnči
Žiadateľ:  Obec Krnča
Výška získaného fi nančného príspevku:  17 603,32 €

Cieľom projektu bola modernizácia 3 autobusových zastávok, ktoré 
nahradili pôvodné nadmerne skorodované oceľové prístrešky z dô-
vodu ich nevyhovujúceho stavu.
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Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Názov projektu:  Bezdrôtový rozhlas pre obec Preseľany
Žiadateľ:  Obec Preseľany
Výška získaného fi nančného príspevku:  16 905,00 €

Cieľom projektu bolo vybudovanie moderného bezdrôtového rozhla-
su s použitím digitálneho kódovania prijímačov. Na strechu budovy 
obecného úradu bola pripevnená vysielacia anténa prepojená s vy-
sielačom a vlastným odbavovacím strediskom. Na vybraných mies-
tach bolo upevnených 18 ks bezdrôtových hlásičov a 40 ks tlakových 
reproduktorov. 

Názov projektu:  Detské ihrisko v obci Solčany
Žiadateľ:  Obec Solčany
Výška získaného fi nančného príspevku: 19 164,27 €

Predmetom projektu bola výstavba detského ihriska s oplotením do 
výšky 2 m v športovom areáli obce. Detské ihrisko je členené na 
dve časti. Plocha o rozmeroch 64 m2 je pokrytá umelým trávnatým 
povrchom. Druhú časť ihriska o rozlohe 76 m2 tvorí povrch z gumenej 
dlažby. Pre najmenších je k dispozícii 7 rôznorodých hracích prvkov 
a pre dospelých 5 ks lavičiek.

Názov projektu:  Tržnica - Ludanice
Žiadateľ:  Obec Ludanice
Výška získaného fi nančného príspevku: 11 319,19 €

Projekt riešil vybudovanie tržnice pred obecným úradom, ktorá po-
skytuje obyvateľom obce priestor na prevádzkovanie dočasného 
predaja. Súčasťou projektu bolo vybudovanie spevnenej plochy zo 
zámkovej dlažby, osadenie dvoch predajných drevenných stolov 
a informačnej tabule. 

Názov projektu:  Multifunkčné ihrisko v obci Belince
Žiadateľ:  Obec Belince
Výška získaného fi nančného príspevku:  34 217,75 €

Predmetom projektu bola výstavba multifunkčného športového ihris-
ka o rozmeroch 33 x 18 m, s povrchom hracej plochy z umelého tráv-
nika a oplotenia do výšky 3,5 m. Multifunkčné ihrisko je vyznačené 
čiarami pre futbal, tenis a volejbal.
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Opatrenie 1.1.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Názov projektu:  Autobusová zastávka v obci Čeľadince
Žiadateľ:  Obec Čeľadince
Výška získaného fi nančného príspevku:  9 430,00 €

Projekt bol zameraný na rekonštrukciu autobusovej zastávky nachá-
dzajúcej sa priamo pri ceste II. triedy II/593. Rekonštrukcia pozostá-
vala z demontáže a odstránenia pôvodnej skorodovanej plechovej 
konštrukcie, ktorá bola nahradená novou murovanou autobusovou 
zastávkou. V rámci projektu bola vykonaná aj úprava okolia autobu-
sovej zastávky.

Názov projektu:  Detské ihrisko Horné Obdokovce
Žiadateľ:  Obec Horné Obdokovce
Výška získaného fi nančného príspevku: 19 795,00 €

Projekt riešil výstavbu nového detského ihriska v blízkosti obecného 
úradu. Jednotlivé hracie prvky v podobe hojdačiek, kolotoča a hernej 
zostavy v tvare loďky dopĺňa spevnená plocha z umelej trávy, lavičky 
a smetný kôš.

Názov projektu:  Autobusové zastávky v obci Solčany
Žiadateľ:  Obec Solčany
Výška získaného fi nančného príspevku: 7 843,77 €

V rámci projektu bola realizovaná výmena jednej pôvodnej autobuso-
vej zastávky z dôvodu jej nevyhovujúceho stavu za novú a výstavba 
druhej autobusovej zastávky na mieste, kde absentoval autobusový 
prístrešok. Obe autobusové zastávky sa nachádzajú pri ceste II. trie-
dy II/593. V rámci projektu bola riešená aj úprava okolia.

Názov projektu:  Detské ihrisko v obci Koniarovce
Žiadateľ:  Obec Koniarovce
Výška získaného fi nančného príspevku: 20 120,50 €

V areáli materskej školy v obci Koniarovce bolo vybudované nové 
detské ihrisko zostavené z 5 hracích prvkov. Lezeckú stenu, piesko-
visko, hojdačky a hernú zostavu v tvare loďky dopĺňajú bezpečnost-
né plochy z gumenej vrstvy, trávnik a spevnená plocha zo zámko-
vej dlažby. Príjemnú oddychovú zónu lemuje výsadba stromčekov, 
okrasných kríkov a kvetín. 



6

2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
Názov projektu:  Verejné priestranstvo 
  v centre obce Práznovce
Žiadateľ:  Obec Práznovce
Výška získaného fi nančného príspevku: 20 000,00 €

Zámerom projektu bola obnova verejného priestranstva nachádza-
júca sa v centrálnej časti obce okolo budovy miestnych potravín. Na 
voľnom priestore o rozlohe 578 m2 sa po terénnych úpravách vybu-
dovali nové spevnené plochy, ktoré boli dotvorené výsadbou zelene, 
vybudovaním skalky pokrytej riečnymi valúnmi a doplnené prvkami 
drobnej architektúry (6 lavičiek a 2 smetné koše).

Názov projektu:  Obnova verejného priestranstva 
  vedľa kultúrneho domu v Súlovciach 
  s multifunkčnou plochou 
Žiadateľ:  Obec Súlovce
Výška získaného fi nančného príspevku: 20 480,60 €

Predmetom projektu bola obnova existujúceho verejného priestran-
stva pri kultúrnom dome. V rámci projektu prišlo k odstráneniu sta-
rej betónovej plochy a na jej mieste k vybudovaniu multifunkčného 
priestoru, doplneného sadovými úpravami, parkovým osvetlením
a drobnou architektúrou.

Názov projektu:  Verejné priestranstvo Ludanice
Žiadateľ:  Obec Ludanice
Výška získaného fi nančného príspevku: 21 449,32 €

Realizácia projektu spočívala v dotvorení voľného priestranstva 
v centre obce Ludanice nachádzajúceho sa vedľa  lokality, známej 
cennými archeologickými vykopávkami. V rámci projektu bola vybu-
dovaná relaxačná a informačná zóna s altánkom, sedením, zeleňou 
a prvkami drobnej architektúry. Súčasťou oddychovej zóny sú dve 
informačné tabule, na ktorých je popísaný stav vykopávok a nálezov, 
ktoré doteraz neboli prezentované verejnosti.

Názov projektu:  Revitalizácia verejného priestranstva 
  pred centrálnym parkoviskom v obci Belince
Žiadateľ:  Obec Belince
Výška získaného fi nančného príspevku: 15 112,25 €

Zámerom projektu bola revitalizácia verejného priestranstva pri hlav-
nej ceste I/64 pred centrálnym parkoviskom. Vybudovaním spevne-
ných plôch, výsadbou zelene a osadením zastrešených odpočinko-
vých sedení bol vytvorený priestor pre oddych obyvateľov obce a aj 
návštevníkov.
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2.1.3 Obnova a rozvoj obcí
Názov projektu:  Verejné priestranstvo 
  pri obecnom úrade Ludanice
Žiadateľ:  Obec Ludanice
Výška získaného fi nančného príspevku:  21 017,54 €

Projekt riešil technické a stavebné zásahy na ploche okolo budovy 
Obecného úradu v centrálnej časti obce. V rámci projektu boli rieše-
né nové spevnené plochy z prednej severnej a bočnej západnej stra-
ny budovy, sadové úpravy, výsyp plôch štrkom a doplnenie prvkov 
drobnej architektúry.

Názov projektu:  Revitalizácia verejného priestranstva 
  v centre obce Práznovce
Žiadateľ:  Obec Práznovce
Výška získaného fi nančného príspevku:  20 227,85 €

Projekt revitalizácie verejného priestranstva spočíval v obnove prie-
storu nachádzajúceho sa pred hostincom v centrálnej časti obce. 
Obnovené spevnené plochy a sadové úpravy boli doplnené parkový-
mi lavičkami, osvetlenou informačnou tabuľou, plagátovým nosičom 
a smetnými košmi.  

Názov projektu:  Verejné priestranstvo pri kostole 
  sv. Vendelína v Dvoranoch nad Nitrou
Žiadateľ:  Obec Dvorany nad Nitrou
Výška získaného fi nančného príspevku:  20 828,49 €

Projekt riešil výstavbu verejného priestranstva pri kostole sv. Vende-
lína v centrálnej časti obce Dvorany nad Nitrou. V rámci projektu boli 
vybudované nové spevnené plochy, mulčovacie plôchy a  doplnený 
mobiliár.

Názov projektu:  Verejné priestranstvo 
  v Súlovciach – stavebné úpravy
Žiadateľ:  Obec Súlovce
Výška získaného fi nančného príspevku:  20 468,79 €

Realizácia projektu spočívala v komplexnej úprave plochy vedľa bu-
dovy obecného úradu a kultúrneho domu. Architektonicko-dispozič-
né riešenie vytvorilo farebné variácie spevnenej plochy, sypaného 
kameňa a trávnatej plochy v kombinácii rôznej farebnej dlažby upra-
vovanej do organických tvarov. Sadové úpravy a centrálne umiestne-
ná fontána s cirkulujúcou vodou esteticky dotvorili celý priestor.
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Kontakty na Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Meno Funkcia telefón e-mail
Darina Gerhátová predseda 0917 306 452 svornost@stonline.sk
Ing. Barbora Gerhátová manažér 0917 306 453 info@mrsvornost.sk
Adresa sídla Nitrianska 2/3, 955 01 Chrabrany
IČO: 36103942
Adresa kancelárie Obecný úrad Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany
Internetová stránka www.mrsvornost.sk

Otvorenie náučných chodníkov
 Posledný augustový týždeň v roku 2014 bolo na území Združenia 
mikroregiónu SVORNOSŤ pomerne rušno. Vrcholili posledné prí-
pravy pred otvorením náučných chodníkov, ktoré boli vybudované 
v rámci projektu národnej spolupráce „Spoznávame krásy našich re-
giónov“ s Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou.
 31. augusta 2014 sme privítali na nádvorí oponického kaštieľa 
dvadsať zástupcov z Kopaničiarskeho regiónu. Po prehliadke kaš-
tieľa sme našim hosťom odprezentovali niekoľko projektov reali-
zovaných prostredníctvom programu LEADER a potom sme tieto 
projekty boli aj pozrieť. Následne sme im predstavili ciele a aktivity 
nášho spoločného projektu „Spoznávame krásy našich regiónov“. 
 Otvorenie náučného chodníka zo Solčian na Veľký Tribeč sa ko-
nalo 1. septembra 2014 ráno o 8,00 hodine za kultúrnym domom 
v Solčanoch, kde je umiestnený prvý informačný panel. Po krátkom 
príhovore starostu obce Solčany a predsedníčky Združenia mikrore-
giónu SVORNOSŤ sa skupina účastníkov vydala na cestu po modrej 
turistickej značke ku ďalšiemu informačnému panelu. Postupne po 
trase sme sa dostali až k šiestemu panelu, ktorý sa nachádza pri au-

tobusovej zastávke a odtiaľ až na Veľký Tribeč. Cestou mrholilo, ale 
to na dobrej nálade neubralo. Počas výstupu sme našim partnerom 
predstavili jednotlivé lokality, kde sú panely osadené a oboznamovali 
sme sa s obsahom jednotlivých panelov. Hoci dĺžka trasy bola 11,5 km,
cesta ubiehala jedna radosť. Prestávka na občerstvenie bola na 
Žabici. Zajedli sme si chutného gulášu, vypili kto čo mal a po tro-
che oddychu sme sa pomaly dali na spiatočnú cestu do Solčian. Asi 
o 14,00 hod. sa spustil obrovský dážď a hoci sme boli pripra-
vení aj na takéto počasie, príjemné to nebolo. Veď pred sebou 

sme mali ešte tri hodiny cesty. Napriek tomu sme 
turistickým krokom kráčali dolu do dediny a niekto-
rí občas zbehli do hory po nejaký ten hríb, preto-
že ešte stále trvala hríbová sezóna. Unavení a tiež 
zmoknutí sme sa o 17,00 hodine dostali do Solčian, 
urobili sme si krátku prestávku na občerstvenie 
v reštaurácii Sližár a asi po hodine sme sa s našimi 
partnermi rozlúčili. Sme radi, že vybudovaním náuč-
ných chodníkov sa nám podarilo vytvoriť možnosti ak-
tívneho oddychu pre návštevníkov.


