Obecný úrad Malý Lapáš
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš

Výročná správa obce Malý Lapáš
za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesením č. 162/2018, dňa 31.05.2018.

Základná charakteristika obce
Obec Malý Lapáš je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s
vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je
starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov.
Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien, doplnkov a noviel a Ústavou Slovenskej
republiky.

Identifikačné údaje obce
Názov:

Obec Malý Lapáš

Sídlo:

Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš

IČO:

00611174

DIČ:

2021269668

Právna forma:

právnická osoba

Štatutárny orgán obce:

starosta

Kontaktné údaje obce
Telefón:

037/7889 895

E-mail:

obecnyurad@malylapas.sk

Webová stránka:

www.malylapas.sk

Geografické údaje
Geografická poloha obce je 48°18´10 severnej zemepisnej šírky a 18°10´54 východnej
zemepisnej dĺžky. Celková rozloha obce je 322 ha. Obec Malý Lapáš sa nachádza v
juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenskej
republiky obec Malý Lapáš na úrovni krajov patrí do Nitrianskeho samosprávneho kraja, okres
Nitra. Územie obce Malý Lapáš pozostáva z jedného katastra. Hranica katastrálneho územia
obce susedí s obcami Pohranice na severe, Dolné Obdokovce na východe, Veľký́ Lapáš na juhu,
Nitra – Chrenová na západe a Nitrianske Hrnčiarovce na severozápade.

Územie katastra patrí do Žitavskej pahorkatiny, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny.
Podunajská

nížina

geomorfologicky

patrí

do

systému

vnútroalpských

nížin.

Z

geomorfologického hľadiska má kataster obce Malý Lapáš a jeho okolie charakteristický
pahorkatinný reliéf, ktorý je reprezentovaný plochými chrbtami a prevažne bezodtokovými
úvalinami. K pohoriu Tribeč, ktoré sa tiahne od Zlatých Moraviec po Zobor, sa pripájajú dlhé
terénne vlny, ktoré tvoria Nitriansku tabulu. Sú to nánosy neogénnych náplavov, ktoré naväzujú
na kryštalické horniny Tribča. Základnou horninou sú neogénne íly, medzi ktorými sú
vodonosné vrstvy piesku. Na týchto neogénnych náplavoch sú vrstvy deluviálneho šedožltého
ílu a piesku, na ktorých ležia aluviálne nánosy hlín. V katastri sa nenachádzajú žiadne ložiská
vyhradených nerastov a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských
predpisov. Nie sú tu žiadne objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk. Najvrchnejšiu
časť pôdneho profilu tvorí ornica, ktorá siaha v priemere do hĺbky 40 cm. Stred obce sa
nachádza v nadmorskej výške 170 metrov nad morom, v celom katastri sa nadmorská výška
pohybuje v rozmedzí približne 155 – 246 metrov nad morom.
Obec sa rozprestiera na oboch stranách potoka Kadaň. Hydrogeologické pomery sú odrazom
geologicko-tektonickej stavby územia. Významnejšie sústreďovanie podzemnej vody je
viazané na polohy pieskovcov a ílovitých pieskov. Výskyt a rozšírenie jednotlivých lokalít
podzemných vôd je nepravidelné vo vertikálnom i horizontálnom smere. Hladina podzemnej
vody sa najbližšie k povrchu nachádza v povodí potoka Kadaň. Najnižší stav hladiny spodnej
vody je v západnej časti katastra. Dažďové vody sú odvádzané prevažne povrchovo do potoka
Kadaň. V území sa nevyskytujú žiadne významné pramene ani pramenné oblasti a tiež ani
žiadne významné termálne ani minerálne pramene.
Obec Malý Lapáš sa nachádza v teplej nížinnej oblasti juhozápadného Slovenska. Z
klimatického hľadiska patrí obec do teplej klimatickej oblasti. Priemerné teploty v júli tu
dosahujú úroveň vyše 20 °C, priemerné teploty v januári dosahujú hodnotu -2 °C. Rozdiel
priemerných teplôt najteplejšieho a najchladnejšieho mesiaca je teda vyše 20 °C. Priemerné
množstvo zrážok je približne 600 mm. Početnosť a sila vetrov je určená hlavne orografickými
pomermi, ktoré popisujú charakteristiku reliéfu založenú najmä na jeho vzhľade a najčastejšie
tu prevládajú severozápadné vetry.

História obce
Obec vznikla delením rodového zemianskeho majetku na území Veľkého Lapáša asi v 15.
storočí. Prvá písomná zmienka o Malom Lapáši je z roku 1474. Malý Lapáš sa vyvíjal ako
zemianska obec s poľnohospodárskym charakterom, ktorá nepodliehala zdaneniu.
Obec sa dostala do tureckého ohrozenia od prvého vpádu Turkov na Ponitrie, bola vyplienená
a vypálená a bola im poplatná až do začiatku 17. storočia. V tom období bolo 12 zdanených
rodín a 10 obývaných domov. V 18. storočí bolo v obci šesť zemepánov a boli budované
zemianske kúrie. Na samote Jáger postavil gróf Jánoky kaštieľ. V roku 1768 ušla časť
poddaných z obce pred vysokými poddanskými dávkami. Koncom 18. storočia bolo v obci 36
domov, ktoré obývalo 45 rodín. Bolo sčítaných 212 obyvateľov s domovským právom.
V 19. storočí postihli obec epidémie, neúrodné roky a hladomor. V roku 1831 to bola cholera
s veľkým počtom úmrtí. V tom období mal Malý Lapáš šesť zemianskych usadlostí a len 136
obyvateľov. Veľkú časť majetkov v obci vlastnil poľský šľachtický rod Zamoyskovcov a gróf
Jánoky - Madocsányi. Po vzniku 1. samostatnej Česko-slovenskej republiky v rokoch 19241925 došlo k parcelácii veľkostatkárskej pôdy, ktorú rozdelili medzi 113 obyvateľov Malého
Lapáša. V rokoch 1926 a 1927 bola medzi obyvateľov rozdelená aj časť pôdy z vlastníctva
grófa Jánokyho. Ďalšia časť jeho majetku bola skonfiškovaná po znárodnení v roku 1945 a bola
rozdelená medzi drobných prídelcov v roku 1947. Časť katastra obce Pohranice, ktorá patrila
pôvodne Jánokymu, bola v roku 1954 začlenená do katastra obce Malý Lapáš.
V roku 1960 vytvoril Malý Lapáš spoločne s Veľkým Lapášom obec Lapáš, v roku 1990 sa
Malý Lapáš po úspešnom referende osamostatnil.
Pamiatky, ktoré sa spomínajú:
Kaplnka na majeri Pustý Jáger, pseudrománsko gotická, z konca 19.stor.
Prícestná socha : Sv. Ján Nepomucký, klasicistický z roku 1816
Prícestná socha : Sv. Anna, pseudogotická, z roku 1879.

Demografické údaje
Kategória
Deti mladšie ako 15 rokov
chlapci
dievčatá
Občania starší ako 15 rokov
muži
ženy
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt
muži
ženy

Počet obyvateľov
217
100
117
676
319
357
893
419
474

%
24,30
11,20
13,10
75,70
35,72
39,98
100,00
46,92
53,08

Priemerný vek
6,66
6,63
6,69
41,62
42,28
41,03
33,12
33,77
32,55

Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt k 31. 12. 2017 je 893.

Súčasnosť obce
Obec Malý Lapáš sa nachádza severne od Veľkého Lapáša. Leží na križovatke štátnych ciest
I/51 Bratislava – Nitra – Levice a III/06434 Veľký Lapáš – Pohranice, vo vzdialenosti cca 6 km
východne od Nitry. Veľkosť katastrálneho územia je 322 ha. Stred obce sa nachádza 170 m. n.,
v katastri 155 až 246 m. Obec mala prevažne poľnohospodársky charakter, ktorý sa v súčasnosti
mieša s malým priemyslom a podnikaním. Mnoho obyvateľov pracuje v podnikoch v Nitre
a v priľahlom okolí. Obec má charakter radovej cestnej zástavby. V chotári sa nachádzajú
vinohradnícke domky a pivnice v zhlukovej zástavbe.
V obci je v prevádzke Materská škola, predajňa zmiešaného tovaru /v súčasnosti zatvorená/ a
pohostinstvo spojené s malým kultúrnym domom. V športovom areáli sa nachádza
multifunkčná klubovňa, oddychová terasa s krbom, futbalové ihrisko a univerzálne ihrisko s
umelým povrchom a osvetlením. V obci aktívne pracujú spoločenské organizácie – MS SČK a
DHZ. Spolu s obcou Veľký Lapáš je to FO dospelých, dorastu a benjamínkov. Rímskokatolícky kostol je zasvätený sv. Martinovi a bol postavený v rokoch 1991 až 1996. V jeho
blízkosti je cintorín a Dom smútku.

Symboly obce
Erb obce
Vlajka obce
Pečať obce

Starosta obce
p. Peter Vavro

Hlavná kontrolórka
p. Ing. Magdaléna Dojčanová

Poslanci obecného zastupiteľstva
p. PaedDr. Peter Švec PhD. – zástupca starostu
p. Ing. Daniel Benko – predseda komisie finančnej, správy majetku a sociálnych vecí
p. Vladimír Benko – člen komisie pre mládež, kultúru a šport
p. Ing. Marek Blaško - predseda komisie pre mládež, kultúru a šport
p. Miroslav Együd - predseda komisie na ochranu verejného majetku a ekológie
p. Ing. Marek Kostoláni - člen komisie na ochranu verejného majetku a ekológie
p. Milan Plánka - člen komisie na ochranu verejného majetku a ekológie

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve
Komisia finančná, správy majetku a sociálnych vecí
Komisia na ochranu verejného majetku a ekológie
Komisia pre mládež, kultúru a šport

Obecný úrad
Obecný úrad v Malom Lapáši zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Obecný úrad zabezpečuje chod materskej školy ako organizácie bez právnej subjektivity –
prenesený výkon štátnej správy bez právnej subjektivity.
V rámci podnikateľskej činnosti obec vlastnila a prevádzkovala miestne pohostinstvo –
„Hostinec u Zemanov do konca marca 2017. Od apríla 2017 má budovu pohostinstva
v prenájme spoločnosť Ibiza promotion, s. r. o. v zastúpení p. Ing. Daniela Benka.

Zamestnanci obecného úradu
p. Viola Svitačová - dane, poplatky, pokladňa, účtovníctvo, sociálne veci, korešpondencia
p. Denisa Zemanová - vedúca školskej jedálne, evidencia obyvateľstva
p. Ing. Katarína Jančiová - administratíva, účtovníctvo, miestne poplatky, korešpondencia
p. Anna Husárová – vedúca prevádzky pohostinstvo (do konca marca 2017)
p. Bc. Zuzana Maťová – riaditeľka MŠ
p. Oľga Poláková – učiteľka MŠ
p. Ing. Jana Nagyová - učiteľka MŠ
p. Mgr. Nadežda Kovalinková - učiteľka MŠ
p. Bc. Simona Kreškóciová - učiteľka MŠ
p. Bernadeta Bajanová - učiteľka MŠ
p. Jana Kišacová - kuchárka
p. Marcela Gažová – kuchárka (do 30. novembra 2017)
p. Magda Sklenárová – pomocná kuchárka
p. Jana Kňažeková – pomocná kuchárka
p. Zuzana Halásová Tóthová – školníčka (do 16. novembra 2017)

Spoločný stavebný úrad
p. Ing. Vladimír Ješko

Aktivity obce
V roku 2017, obec prerábala kultúrny dom a budovu obchodu spolu so skladovými priestormi
a archívom, ktoré sa nachádzajú v spodných častiach budovy v hodnote 7 424,23 EUR. Taktiež
spolufinancovala rekonštrukciu pohostinstva v hodnote 2 645,35 EUR. Na jar roku 2017 sa
uskutočnila výsadba čerešní, výsadba pri konečnej autobusovej zástavke a v lete sa zamestnanci
obecného úradu postarali o výsadbu kríkov a kvetov v okolí kostola a pred obecným úradom,
na jeseň bola osadená nová brána na cintorín, to všetko v hodnote 2 289,91 EUR
Obec počas roka 2017 podporovala viaceré organizácie ich akcie – MS SČK, DHZ, OFK 1948
Veľký Lapáš, Jednotu dôchodcov, OSTK, Dychovú hudbu Lapášanka a deň detí KDH. Z akcií
organizovaných v obci je potrebné spomenúť Hetčík, stavanie mája, odber krvi konaný
každoročne v máji,

5. a 6. ročník letnej záhrady, krajské kolo hasičskej súťaže dorastu

a dospelých, 8. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce Malý Lapáš,“ dedinské hody na
sv. Martina a taktiež Vítanie nového roka.

