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Samospráva tu dokázala vytvoriť pre 
obyvateľov po všetkých stránkach 
podmienky, ktoré motivujú k tomu, 
aby v Gabčíkove našli skutočný do-
mov. Komunálne práce v Gabčíkove 
vykonáva obec. Vzhľadom na to si za-
obstarala aj techniku, ktorá tu slúži. 
Všetko má na starosti pán Ladislav 
Végh a nie je toho veru málo.  „Všet-
ko sa však dá zvládnuť, ak má človek 
k práci vzťah a záleží mu na tom, 
aby bolo všetko v poriadku. Staros-
tovi obce, Istvánovi Fenesovi čistota 
a vzhľad obce leží na srdci. Podľa jeho 
slov, ak bude musieť niekoho upo-
zorniť na nedostatky, už je neskoro“ 
a dodáva: „Preto sa snažíme udržia-
vať v obci čisté komunikácie, chodníky 
a verejné priestranstvá, rovnako tak 
robiť včas a kvalitne údržbu verejnej 

zelene“. Aby išla práca lepšie od ruky, 
pred dvoma rokmi si zaobstarali ko-
munálny traktor Branson 2800 s čel-
ným nakladačom. „Traktor je v práci 
takmer denne, slúži nám najmä pri 
čistení komunikácií a verejných prie-
stranstiev, ale aj pri údržbe verejnej 
zelene a mobiliáru v obci. Hoci zati-
aľ nemáme kabínu, používame ho aj 
v zimných mesiacoch na odhŕňanie 
snehu a posyp ciest. Okrem absolvo-
vanie povinného pravidelného servisu 
opravy nepotrebuje, pracuje napriek 
každodennému nasadeniu bez poru-
chy“, pochvaľuje si tohoto usilovného 
pomocníka Ladislav Végh. 
Traktor Branson 2800 s čelným nakla-
dačom, ktorý dodala spoločnosť  SIP 
SK  s r.o. so sídlom v Turčianskych Tepli-
ciach  patrí k najnižšej modelovej rade 
00, ktorá je vhodná  najmä pre menšie 

firmy, malých hospodárov  a komunál-
ne práce. S trojvalcovým vznetovým 
motorom Cummins s výkonom 28 ks 
zvládne nielen nakladanie a zvoz naj-

rozličnejších materiálov, ale aj zimnú 
údržbu komunikácií a široké spektrum 
iných prác. Hydraulika je dimenzovaná 
dostatočne nielen pre čelný nakladač, 
ale zvládne i nároky bohatého príslu-
šenstva. Branson 2800 možno vybaviť 
napríklad i medzinápravovou kosač-
kou, zadným podkopom, priekopo-
vým mulčovačom, či zametacou kefou. 
Podľa potreby možno použiť kolesá 
priemyslené, alebo pre záhradníkov vý-
hodné trávnikové kolesá. 
Zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu 
si obec zabezpečuje tiež sama, vlastným 
vozidlom na podvozku Scania. Napriek 
tomu, že kúpili už používané vozidlo, 
slúži zatiaľ spoľahlivo. Do budúcnosti 
samozrejme plánujú odpadové hospo-
dárstvo posilniť, najmä s dôrazom na 
separovaný zber odpadov a využitie 
biologicky rozložiteľných odpadov. Na 
vzhľade a príjemnom prostredí v obci 
má samospráva veľký záujem i preto, 

Gabčíkovo je príjemné miesto na život
Gabčíkovo patrí k najstarším uhorským usadlostiam. Už v roku 1102 sa spomína sa v listinách pod 
názvom Beys, neskôr známa ako Bős. Vzhľadom na to, že tu žije prevažne obyvateľstvo maďarskej národnosti, 
názov Bős sa používa ako maďarský názov spolu s názvom Gabčíkovo i dnes. V 13. storočí obec venoval Belo  
IV. Amadeovcom, ktorí sem priviedli v 16. storočí i nemeckých kolonistov na doplnenie obyvateľstva, ktorého 
počet pravdepodobne výrazne poklesol kvôli moru, alebo vojne. V prestavanej podobe tu stojí dodnes 
hradný kaštieľ, pôvodne opevnený s baštami a vodnou priekopou. K histórii Gabčíkova patrí i významný 
maďarský básnik 18. storočia László Amade(1704–1764), ktorý sa tu narodil. Kaštieľ však nakoniec postihol 
osud, spoločný mnohým historickým pamiatkam na Slovensku a umelecké predmety zozbierané počas stáročí, 
aj cenný rodinný archív boli po skončení druhej svetovej vojny rozkradnuté a zničené. Pozoruhodný je aj 
zámocký park, riešený vo voľnom krajinárskom slohu. Nachádza sa v ňom 12 druhov exotických drevín napr. 
sofora japonská, platan orientálny, pavlovnia plstnatá a iné). V obci žije viac ako päťtisíc obyvateľov a vďaka 
neďalekému vodnému dielu patrí k známym a navštevovaným miestam na Slovensku. Hoci má Gabčíkovo 
štatút obce, svojou rozlohou, občianskou vybavenosťou a významom by mohlo byť pokojne mestom.
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Univerzálnym pomocníkom sa stal 
traktor Branson 2800 s nakladačom

Branson 2800 
slúži takmer denne 
pri udržiavaní 
čistej obce
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že Gabčíkovo má vzhľadom na prítom-
nosť  blízkeho vodného diela potenciál 
pre ďalší rozvoj turistického ruchu. Vod-
né dielo Gabčíkovo bolo budované od 
roku 1977, pôvodne ako vodné dielo 
Gabčíkovo-Nagymaros na základe me-
dzinárodnej zmluvy z roku 1977 a pre-
dovšetkým s cieľom zabrániť pravidel-
ným záplavám v tejto oblasti (napr. 1954 
a 1965). Neskôr maďarská strana od 
spolupráce odstúpila, preto bolo dielo 
dokončené iba sčasti, svoj účel však plní 
nielen ako ochrana pred povodňami, 
ale stabilizuje hladinu Dunaja pre účely 
plavby a je i vítaným zdrojom elektric-
kej energie.  Popri Dunaji vedú viaceré 
cyklotrasy a obec Gabčíkovo vybudovala 

pre turistov budovu na mieste prístavu 
kompy, ktorou je možné sa prepraviť na 
druhý breh, do Maďarska a tam sa na-
pojiť na ďalšiu cyklotrasu. 
Hoci Gabčíkovo nakladá s obecným roz-
počtom obozretne, dokázalo sa vybaviť 
technikou, vďaka ktorej tu nenájdete 
zanedbané verejné priestranstvo, alebo 
nečistoty v okolí komunikácií. Nájdete 
tu však dôkaz, že ak samospráve záleží 
na tom, v akom prostredí žijú obyvatelia 
a aký dojem z obce si odnesú návštev-
níci, i malý komunálny traktor akým je 
Branson 2800 dokáže urobiť pri údržbe 
životného prostredia veľa.

Oto Habán
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Gabčíkovo môže ťažiť i zo svojej 
výhodnej polohy pri Dunaji

Obec postavila prístav pre turistov, ktorí chcú využiť kompu, či 
výletnú loď


