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ÚVOD
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len „PHSR“) je
strategický strednodobý dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 7 rokov s dlhodobým
výhľadom na 10 až 14 rokov. PHSR spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým
dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb
obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju
predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. PHSR koncepčne,
systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so
zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR
nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na
ktoré mesto nemá peniaze), ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom
dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území.

PHSRmesta Zlaté Moravce na roky 2015 ‐ 2025 je vypracovaný podľa novej
verzie2.0 Metodiky na vypracovanie PHSR obcí, miest a VÚC v zmysle novely zákona č.
539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja.
Tabuľka 1 Formulár č. Ú 1 – Zámer spracovania PHSR

Zámer spracovania PHSR
Názov dokumentu:
Forma spracovania
Riadenie procesu
spracovania

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta Zlaté Moravcena roky 2015‐2025
S pomocou externých odborníkov – úplné spracovanie „na
kľúč“
Riadiaci tím:MVDr. Marta Balážová, PhDr. Marián Takáč,
PaedDr. Klaudia Ivanovičová
Pracovná skupina Hospodárska oblasť:
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, a ďalší...
Pracovná skupina Sociálna oblasť:
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, a ďalší...
Pracovná skupina Environmentálna oblasť:
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, a ďalší...
Subjekty zapojené do spracovania:
Primátor, mestské zastupiteľstvo, zamestnanci MsÚ,
Technické služby mesta, Mestské stredisko kultúry a športu,
Záhradnícke služby mesta
Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:
prostredníctvom dotazníkového prieskumu, informácie na
webstránke mesta, na úradnej tabuli a stretnutia s obyvateľmi
6
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Obdobie spracovania
Financovanie spracovania

na verejných zhromaždeniach
December 2014 – Október 2015
Vlastné zdroje

Tabuľka 2 Formulár č. Ú 2 – Harmonogram spracovania PHSR

Harmonogram spracovania PHSR
Termín
Úvod
Analytická časť
Strategická časť
Programová
časť
Realizačná časť
Finančná časť
Záver

I

II
X
X

III

IV

V

X
X
X

X

X

X
X

X
X

Tabuľka 3Formulár č. Ú 3 – Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR

Metóda
Dotazníky/ prieskumy
verejnej mienky
Webstránka mesta
Oznámenie v rozhlase
Úradná tabuľa
Stretnutia pracovných
skupín
Stretnutia s verejnosťou
Informácia v tlači –
mestské noviny

Informovanie
verejnosti

Získavanie názorov
verejnosti

XX

Zohľadnenie názorov
verejnosti

XXX

X

X

XX

XX

X

XXX

XXX

XXX
X
XX

XX

X – možné, XX – odporúčané/vhodné, XXX – veľmi vhodné, vysoko odporúčané
Tabuľka 4Formulár č. Ú 4 – Zoznam členov pracovných skupín

Zoznam členov pracovných skupín
Funkcia v strategickom plánovaní

Funkcia v pracovnom zaradení

garant
koordinátor
člen riadiaceho tímu
členovia pracovných skupín

primátor mesta
projektový manažér
projektový manažér
poslanci mestského zastupiteľstva, pracovníci mesta

Tabuľka 5Formulár č. Ú 5 – Vzor dohody o partnerstve

7

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA ZLATÉ MORAVCE NA ROKY 2015 ‐ 2025

Názov dokumentu:
Obdobie platnosti
Predmet dohody
Účastníci dohody
Riadenie procesu

Financovanie

Dohoda o partnerstve pri príprave a realizácii PHSR mesta Zlaté
Moravce
roky 2015 ‐ 2025
ciele spolupráce partnerov
zoznam dohodnutých strán – hlavných aktérov
‐ spôsob riadenia procesu spracovania a realizácie PHSR (riadiaci
tím, pracovné skupiny, úlohy jednotlivých aktérov a ich
komunikácia),
‐ zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania (budúci
členovia pracovných skupín) a realizácie PHSR (garanti jednotlivých
opatrení, stále pracovné skupiny napr. pre monitoring a hodnotenie
a pod.),
‐ spôsob zapojenia verejnosti a komunikácie s verejnosťou
(informovanie, dotazníky/ankety, stretnutia s obyvateľmi).
Zoznam spoločných projektov
Zoznam podporovaných aktivít

Tabuľka 6 Formulár č. Ú 6 ‐ Ex‐post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
‐

V prílohe vzhľadom na veľkosť súboru .xls

Tabuľka 7Formulár č. A 7 – Ex‐ante hodnotenie
‐

V prílohe vzhľadom na veľkosť súboru .xls

Tabuľka 8 Formulár č. Ú 7 ‐ Titulná strana dokumentu PHSR

Názov:
Územné vymedzenie:
Územný plán obce/VÚC
schválený:
Dátum schválenia PHSR:

Dátum platnosti:
Verzia:
Publikovaný verejne:

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta Zlaté Moravce na roky 2015 ‐2025
Mesto Zlaté Moravce
Áno
xx.xx.xxxx
Od 2015 do 2025
1
xx.xx.xxxx

Tabuľka 9 Formulár č. Ú 8 ‐ Štruktúra dokumentu

Úvod
 Obsah dokumentu (podľa jednotlivých kapitol)
 Stručný popis kontextu vzniku a chronológie prípravy PHSR
 Stručné zhrnutie východiskových koncepčných dokumentov
8
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týkajúcich sa vymedzeného územia

Časť 1: Analytická časť
 Kompletná analýza vnútorného prostredia na základe overeného
súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát podľa jednotlivých
oblastí vrátane finančnej a hospodárskej situácie
 Ex‐post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane
vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných
projektov k 31. 12. príslušného roku)
 Analýzasilných a slabých stránok územia
 Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber
hlavných faktorov)
 Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území
(zoznam)
 Ex‐post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane
vyhodnotenia rozpracovaných investičných a neinvestičných
projektov realizovaných na národnej, príp. regionálnej úrovni
k 31. 12. príslušného roku)
 Analýza príležitostí a ohrození pre rast a rozvoj územia
(posúdenie hlavných faktorov z hľadiska príležitostí a ohrození)
 Analýza väzieb územia
 SWOT analýza (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov)
 Analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických oblastí
rozvoja
 Identifikácia východísk a možných riešení
 Odhad budúceho možného vývoja

Časť 2: Strategická časť
 Vízia územia
 Formulácia a návrh stratégie
 Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách –
oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna)

Časť 3: Programová časť
 Konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia
k jednotlivým cieľom a prioritám
 Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov vrátane
východiskových a cieľových hodnôt

Časť 4: Realizačná časť
 Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR
 Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie
 Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým
cieľovým skupinám
 Systém monitorovania a hodnotenia
 Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na dva roky (x+2)
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– vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a
projektov

Časť 5: Finančná časť
 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR
 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít
za účasti sociálno‐ekonomických partnerov v území prepojených
na programový rozpočetmesta
 Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov

Záver
 Informácia o schválení a zverejnení PHSR

Prílohy
 Príloha č. 1 ‐ Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín
a partnerov zapojených do spracovania PHSR
 Príloha č.2 – Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR
(Východiskové strategické a koncepčné dokumenty, súvisiaca
legislatíva)
 Príloha č.3 – Zoznam skratiek použitých v PHSR
 Príloha č. 4 – Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2
roky (x+2)
 Príloha č. 5 ‐ Dohoda o partnerstve

ANALYTICKÁ ČASŤ
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OBSAH:
 Komplexné hodnotenie a analýza východiskovej situácie mesta s väzbami na širšie
územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká a ohrozenia vo väzbe na
existujúce relevantné stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu
územia, jeho limitov a rozvoja územia mesta.
Tabuľka 10 Zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych dát

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát
Oblasť dát /téma
Zdroj dát
Webová stránka
História mesta
MsÚ Zlaté Moravce
http://zlatemoravce.eu/
Kultúra
MsÚ Zlaté Moravce
http://zlatemoravce.eu/
Poloha a prírodné
MsÚ Zlaté Moravce
http://zlatemoravce.eu/
podmienky
Enviroportál
http://www.enviroportal.sk
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Demografia
MsÚ Zlaté Moravce
http://zlatemoravce.eu/
Štatistický úrad SR
www.statistics.sk
Bývanie
MsÚ Zlaté Moravce
http://zlatemoravce.eu/
Školstvo a vzdelávanie
MsÚ Zlaté Moravce
http://zlatemoravce.eu/
Zdravotníctvo
MsÚ Zlaté Moravce
http://zlatemoravce.eu/
Sociálna starostlivosť
MsÚ Zlaté Moravce
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1.1 História mesta a kultúrne pamiatky
História mesta
Mesto Zlaté Moravce ‐ centrum Horného Požitavia malo dôležité postavenie už od doby
začiatku formovania uhorského štátu. Dokazuje to tá skutočnosť, že samotné mesto Zlaté
Moravce, ale i ďalšie osady v jeho blízkosti sa spomínajú už v Zoborskej listine z r. 1113, kde kráľ
Koloman daroval niektoré majetky zoborskému kláštoru.Zlaté Moravce sa tu spomínajú ako villa
Morowa. V okolí Zlatých Moraviec boli v tom čase široké dúbravy, spomína sa tu les sv. Hypolita
pod Tribečom.
Osídlenie Zlatých Moraviec je však oveľa staršie, čo dokazujú archeologické objavy.
Prvé stopy po pohybe človeka v tejto oblasti sú z mladého paleolitu, keď sa na naše územie dostali
lovci mamutov.
Dôležitosť zlatomoraveckého regiónu v dobe veľkomoravskej potvrdzuje aj nález zlatého
pektorálneho kríža v Zlatých Moravciach. V blízkej obci Čierne Kľačany sa našli fragmenty pyxidy
zo slonovej kosti, predpokladá sa, že to bola súčasť daru byzantského cisára Michala III.
veľkomoravskému panovníkovi.
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Niektorí historici, ktorí sa zaoberali históriou tekovskej župy dávajú Zlaté Moravce aj do
súvisu s listinou vojvodu Gejzu, neskôr uhorského kráľa z r. 1075, čo však zatiaľ nie je doložené.
Mesto v minulosti veľmi trpelo od nájazdov kočovných kmeňov, či to už boli Tatari, alebo v 16.
storočí Turci, ktorí naše mesto niekoľko krát vypálili a mnoho mladých ľudí odviedli do zajatia.
Mesto v 17. storočí bolo hlavou domínia, ku ktorému patrilo 14 obcí. V 18. storočí sa Zlaté
Moravce natrvalo stávajú sídlom tekovskej župy.
Aj v čase najväčšieho národnostného útlaku, slovenskí politici stále počítali s Tekovom, ale
hlavne so Zlatými Moravcami ako írečitým slovenským krajom. Vyplýva to najlepšie z
Viedenského memoranda z r. 1861, kedy v „Návrhu na privilégium“ na slovenské okolie sa mesto
uvádza medzi šestnástimi slovenskými okresmi ako dvanásty ‐ zlatomoravecký a trvá až do roku
1960. Na základe zákona NR SR sa dňom 24. júla 1996 mesto stáva opäť sídlom okresu.
Najstaršia zmienka o Zlatých Moravciach sa nachádza v listine benediktínskeho Opátstva
sv.Ypolita v Nitre z roku 1113, kde sa mesto spomína ako Morowa. Z roku 1292 pochádza listina
dokazujúca pokresťančovanie pôvodne pohanských Kumánov, niektorí z nich žili v okolí Moraviec.
1386 patrili Moravce do panstva Forgáčovcov a zostali v ňom do r. 1718. V roku 1530 turecké
jednotky pod vedením smederevského bega Mehmeda Jahjapašaoglu vypálili Moravce.
Dokument v roku 1564 obsahoval súpis usadlostí, ktoré nútene splácali dane Turkom
(odovzdávali sa pašovi do Budína), Moravce sú nazývané už oppidum, mestečko. V roku 1634 bolo
mesto násilím podmanené a ovládol ho Aga Omer z Ostrihomu. Turecké nebezpečenstvo sa
zmenilo až v roku 1652 a to vďaka kapitánovi novozámockej pevnosti Adamovi Forgáčovi. Ten od
26. do 29 augusta 1652 bojoval v Nových Vozokanoch s Turkami, vedenými pašom Mustafom.
Turci mali značnú prevahu / asi 4300 vojakov pričom Forgáč len 1260/ no vďaka odhodlaniu
forgáčových vojakov, obyvateľov Vozokán a ďalších 15 obcí Turci prehrali a museli z bojiska utiecť.
Dnes je na mieste bitky postavený dôstojný pamätník, tzv. vozokanský lev. 1720 mali Moravce
právo konať výročné jarmoky a týždenné trhy.
Od 1735 sa stali Moravce, neskôr už Zlaté Moravce stálym sídlom Tekovskej stolice až do r.
1918. Po rozpade Rakúsko‐Uhorska a po vzniku 1.Česko‐Slovenskej republiky až do r. 1922 boli
naďalej sídlom Tekovskej župy.
Od roku 1894 už bolo železničné spojenie od Šurian do Zlatých Moraviec, 1912 trať do
Kozároviec, 1938 do Lužianok. V júni 1919 nastal príchod maďarskej červenej armády do blízkeho
okolia mesta dúfajúc, že sa obnoví staré Uhorsko. V júni 1919 vznikol v meste miestny soviet
zvaný Direktórium. V čase od 2.6. do 7.6.1919 trvali vojenské zrážky medzi jednotkami Direktória
a čs. legionármi. Situácia sa vyriešila až 8.6. keď 35.čs.plzenský pluk pod vedením mjr.Mullera
obsadil mesto. Došlo k prudkým bojom, maďarskí červenoarmejci po boji odtiahli ku
Kozárovciam.
V rokoch 1923 ‐ 1928 sú Zlaté Moravce okresným mestom župy č. XVI. (zvanej Nitrianska).
31.augusta 1944 došlo k prvej bojovej zrážke s fašistami na Beňadickej ceste. Do 1.7.1960 boli
okresným centrom Nitrianskeho kraja. Od 1.7.1960 bol Zlatým Moravciam udelený štatút mesta,
po tomto dátume však prestali byť okresným mestom, postupne sa pričlenili Prílepy (1960) ,
Chyzerovce (1970), Žitavany (1975) čím vznikli nové mestské časti. V rokoch 1991 ‐ 96 je to sídlo
obvodného úradu, od r. 1996 opäť okresné mesto.
Ťažisko hospodárskej aktivity bolo oddávna v poľnohospodárstve, kde nachádzala obživu
väčšina obyvateľov mesta a jeho okolia. I keď mesto zaznamenalo rast remesiel (boli rozvinuté
tkáčske, obuvnícke, mlynárske, kožušnícke , krajčírske a neskôr i kováčske, kolárske a zámočnícke
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remeslá), ktoré prerástli do manufaktúr, priemyselná výroba sa začala vyvíjať pomaly. Hoci v 19.
storočí bolo niekoľko pokusov o založenie priemyselných podnikov, ako napr. cukrovar, pivovar,
výroba majoliky a kachieľ, mesto si naďalej zachovalo poľnohospodársky ráz.
Po vojne okrem opravy vojnou poškodených budov sa začali stavať podniky,
najvýznamnejšími sa stali Továreň na chladničky (rok 1949 v 60 rokoch premenovaná na Calex),
Závody 29. augusta (1952), Kovoplast, Nová teheľňa (1960), Západoslovenské kameňolomy a
štrkopiesky.
Od r. 1975 prebiehala dlhodobá výstavba sídlisk Žitava a Zlatňanka na Hviezdoslavovej ul.
V 90‐tych rokoch sa v našom meste intenzívne buduje kanalizácia, mestské komunikácie,
plynofikujú sa ďalšie ulice. Najzávažnejšou investíciou v poslednom období bola rekonštrukcia
Župnej ulice a Námestia Andreja Hlinku, ktoré skrášlili historické jadro.
Obrázok 1 Symboly mesta – vlajka a erb

Zdroj: MsÚ Zlaté Moravce, 2015

Kultúrnohistorické hodnoty územia
Veľmi dávne osídlenie územia Zlatých Moraviec a okolia potvrdzujú identifikované nálezy
(osídlenie v neolite ‐ sídlisko volútovej a lengyelskej kultúry, žiarové pohrebisko lužickej kultúry z
ml. doby bronzovej, germánske sídlisko z 2. ‐ 3. stor., slovanské sídlisko z 11. ‐ 13. stor, a iné).
Najstaršia zmienka o Zlatých Moravciach je v listine benediktínskeho Opátstva sv. Ypolita
vNitre z roku 1113, kde je mesto uvedené ako Morowa. Z r. 1292 pochádza dokument dokazujúci
kristianizáciu pôvodne pohanských Kumánov v okolí Moraviec. V roku 1386 patrili Moravce do
panstva Forgáčovcov až do roku 1718. V roku 1530 tureckéjednotky vypálili Moravce. V tom čase
sú Moravce nazývané už oppidum, mestečko. V roku 1634bolo mesto dobyté Agom Omerom z
Ostrihomu. Turecké nebezpečenstvo ustúpilo až v roku 1652vďaka kapitánovi novozámockej
pevnosti Adamovi Forgáčovi. Vďaka odhodlaniu Forgáčovýchvojakov, obyvateľov Vozokán a
ďalších 15 obcí Turci prehrali a ustúpili. Na mieste bitky je dnespamätník, tzv. Vozokanský lev. Od
roku 1735 sa stali Moravce , neskôr už Zlaté Moravce stálymsídlom Tekovskej stolice až do r. 1918.
Po rozpade Rakúsko ‐ Uhorska a po vzniku 1.Cesko‐Slovenskej republiky až do r. 1922 boli naďalej
sídlom Tekovskej župy. Janko Král pôsobil vZlatých Moravciach od 22.februára 1862 ako
prísediaci súdu Tekovskej stolice. Zomrel 23. mája1876.
Aj v čase najväčšieho národnostného útlaku, slovenskí politici stále počítali s Tekovom, ale
hlavne so Zlatými Moravcami ako írečitým slovenským krajom. Vyplýva to najlepšie
z Viedenskéhomemoranda z r. 1861, kedy v „Návrhu na privilégium“ na slovenské okolie sa mesto
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uvádza medzišestnástimi slovenskými okresmi ako dvanásty ‐ zlatomoravecký a trvá až do roku
1960. Dňom 24.júla 1996 sa mesto stáva opäť sídlom okresu.
Medzi historickými pamiatkami sú najzaujímavejšie Mestské múzeum, Kaštieľ rodiny
Migazzi, Kostol sv. Michala Archanjela, Mauzóleum rodiny Migazzi. Župný dom, židovský
cintorín,Pomník Janka Kráľa.
Tabuľka 11Kultúrne a historické zariadenia v meste

zariadenie
kultúrny dom

počet
3

Kostol ‐ rímsko‐katolícky

4

Kostol ‐ evanjelický
pamätná izba

1
1

kaplnka

11

Božie muky

19

archeologické náleziská

3

cintorín

4

sochy

5

kúrie
chránené územia

1
2

pamätné miesta

významné hroby
zvonice
zaujímavosti a iné pamiatky
ďalšie zariadenia

2
1

poznámka
Zlaté Moravce, Prílepy a Chyzerovce
Farský, Kláštorný‐ Bratov tešiteľov, Chyzerovce –
Sedembolestnej panny Márie, Prílepy – Povýšenie sv. Kríža
Štefánikova u.l, Zlaté Moravce
J. Kráľa
Chyzerovce – 4
Zlaté Moravce – 5
Prílepy ‐ 2
8x Chyzerovce,
7x Zlaté Moravce
4x Prílepy
Námestie A. Hlinku, pri výstavbe OD Jednota na ul. J. Kráľa,
v Mestskom parku
3 kresťanské, 1 židovský
Svätý Ján Nepomúcky 2x, Božské srdce Ježišovo 1x, Panna
Mária 1x, Matka s chlebom, Zrod života, Zdravie od Vojtecha
Markup – Zlaté Moravce, Golgota na Námestí A. Hlinku
Prílepy
Pietny park, Park J. Kráľa
Pamätník partizána na Námestí Hrdinov, na ul. SNP –
Beňadická cesta, Pamätný stĺp na Námestí Andreja Hlinku
pred Farským kostolom, Pamätník J. Kráľa, pamätný dom J.
Kráľa, kalvária,
Hrob padlých vojakov z 2. Svetovej vojny, hrob padlých
hrdinov z 1. Svetovej vojny, Hrob rumunským vojakom, Hrob
padlým vojakom maďarskej republiky Rad, hrob nemeckým
vojakom v Pietnom parku, Hrob J. Kráľa,
Prílepy, Chyzerovce,
Mauzóleum, Župný dom
Telovýchovná jednota –horolezecká stena, 2 x štadióny, 33
detských ihrísk

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ Zlaté Moravce, 2015

Významné osobnosti mesta
Tabuľka 12 Významné osobnosti mesta Zlaté Moravce
14

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA ZLATÉ MORAVCE NA ROKY 2015 ‐ 2025

Významné osoby, ktoré sa narodili alebo pôsobili v meste
Emil Agoston – architekt 17.2.1876 – 15. 6. 1921. Projektoval hotel Astor v Budapešti, secesné
mešťanské domy na Gemeri, rímske kúpele Hungária.
Ján Dudek – 22. 7. 1858 – 19. 4. 1916. Univerzitný profesor, cirkevný spisovateľ, titulárny opát.
Dr. Ľudovít Benke – 1839 – 1919. Hlavný lekár tekovskej župy, kráľovský radca, zakladateľ župnej
nemocnice v Chyzerovciach, ktorá bola v roku 1875 presťahovaná do Zlatých Moraviec.
Štefan Lipovnícky – 18. 8. 1814 – 12. 8. 1885. Biskup ORADEI (Veľký Varadin v Rumunsku), nositeľ
Radu sv. Štefana.
Dr. Štefan Rakovský – 8. 7. 1904 – 15. 7. 1996. Stredoškolský profesor, riaditeľ mestského múzea
v Zlatých Moravciach.
Adolf Nemčan – 1702 – 22. 9. 1757. Profesor, básnik, spisovateľ, predstavený uhorskej piaristickej
provincie.
Prof. ThDr. Jozef Sanasa – 30.9. 1928 – 20. 8. 1912. Jagerský arcibiskup (Eger), kardinál, poslanec
Národného zhromaždenia za okres Zlaté Moravce.
Dr. František Skovajsa – 1883 . Riaditeľ gymnázia v Zlatých Moravciach – 1914 – 1938. Zaslúžil sa
o postavenie súčasnej budovy gymnázia v rokoch 1922 – 1924.
Janko Kráľ – 24. 4. 1822 – 23. 5. 1876, štúrovský básnik, písal romantické básne, veľký revolucionár
proti maďarskému útlaku, prísediaci sirotskej stolice pri Tekovskej župe.
Viliam Migazzi – 20. 2. 1830 – 28. 8. 1896. Tekovský župan, poslanec Národného zhromaždenia,
predseda Karpátsko‐ turistického spolku v Starom Smokovci, predseda uhorského rybárskeho
spolku, vyznamenaný radom sv. Štefana.
Gustáv Moezs – 1846 – 1873. Mykológ, botanik, riaditeľ botanickej zbierky Národného múzea
v Budapešti.
Anton Bartolomej Krištof Migazzi – 20.10.1714 – 14. 4. 1803. Majorátny pán Zlatých Moraviec,
mecenáš mesta, Vácovský biskup, viedenský arcibiskup, pápežský vyslanec. V Zlatých Moravciach
pôsobil počas letných mesiacov 23 rokov. Postavil tu viacej budov (prestaval kaštieľ, farský kostol,
rozšíril ulice, začal budovať park, ktorý v rokoch 1938 – 1950 bol rozparcelovaný.)
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ Zlaté Moravce, 2015

Janko Kráľ
V meste býval básnik štúrovskej generácie Janko Kráľ, je po ňom pomenovaný park,
pomník, gymnázium.
Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 v Liptovskom sv. Mikuláši v rodine
mäsiara a krčmára, zomrel 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach. Detstvo
strávil a základné školy vychodil v rodnom meste. Ďalšie štúdiá absolvoval
na levočskom lýceu, v Kežmarku a na bratislavskom Evanjelickom lýceu.V
štúrovskom ovzduší sa Janko Kráľ činne zapájal do národnobuditeľskej
aktivity mladej inteligencie a tu aj začínal tvoriť svoje prvé básnické pokusy.
Odtiaľto sa v marci 1844 vybral s ďalšou skupinou študentov na protest proti
násilnému zosadeniu Ľudovíta Štúra z profesorského miesta do Levoče.
Putoval po jánošíkovských stopách, bol praktikantom v advokátskej kancelárii v Pešti, žil v Báčke
na Dolnej zemi, občas sa vrátil na Slovensko a potom odišiel na Dolnú zem, odtiaľto náhle zmizol
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a podľa legendy bol v Besarábii. O jeho pobyte na Slovensku sa zachovali správy z roku 1847. Opäť
sa vrátil do Pešti, kde ho zachytili revolučné udalosti v roku 1847. Vrátil sa na Slovensko a s
príbetským učiteľom Jánom Rotaridesom búril hontiansky poddaný ľud, za čo bol uväznený v
Šahách a v Pešti. Po vyslobodení v r. 1849 sa ešte zúčastňoval revolučných bojov, zorganizoval
povstalecký oddiel, po novom uväznení odišiel do Viedne, potom na Moravu, zúčastňoval sa
bojov v Krupine. Po skončení bojov sa dostal Janko Kráľ do štátnej služby. Pracoval v Balašských
Ďarmotách, Čadci (1854), Martine, Kláštore pod Znievom. Za trest ho 25.februára 1862 preložili
za prísediaceho súdu Tekovskej župy do Zlatých Moraviec. V roku 1867 bol Janko Kráľ zo štátnej
služby prepustený. V roku 1868 si musel narýchlo urobiť advokátsku skúšku a ďalej biedne živoril v
Zlatých Moravciach ako výpomocný prísažný pravotár a pisár.Predčasná smrť prišla 23. mája 1867
– zomrel na červený týfus a preto ho vraj pochovali aj so slamníkom a jeho hrob zasypali vápnom.
Už v roku 1900 nepoznali a ani dodnes nepoznáme presné miesto, kde bol pochovaný na
zlatomoraveckom cintoríne – je to približne okolo pomníka, ktorý bol odhalený v r. 1966. To sú
základné údaje o Kráľovej tragickej životnej ceste. Jej stavba sa však výrazne doplňuje jeho
nesmrteľnou poéziou, ktorá súzvučne znie všetkými významnými a prevratnými míľnikmi jeho
života. V Zlatých Moravciach býval postupne na troch miestach. Najskôr na Župnej ulici 18, potom
na Keglevichovej ulici 7 (teraz Robotnícka ulica) a nakoniec na Ulici Zeleného stromu 5 (teraz ulica
J. Kráľa).
V Ponitrianskom múzeu ‐ pobočka Zlaté Moravce je inštalovaná Pamätná izba Janka Kráľa.
Prejavom úcty Jankovi Kráľovi bola odhalená pamätná tabuľa na dome v Ulici Janka Kráľa v roku
1966, premenovanie bývalého gymnázia na Československé štátne reálne gymnázium Janka
Kráľa v r.1919 a pri príležitosti 150. výročia narodenia básnika v roku 1972 premenovanie na
súčasné gymnázium Janka Kráľa, ako aj pomenovanie parku na Park Janka Kráľa s jeho bustou a
pomníkom postaveným v r.1962, ktorého autorom je akademický sochár Ján Kulich.
Janko Kráľ natrvalo pôsobil v Zlatých Moravciach od 22.februára 1862 ako prísediaci súdu
Tekovskej stolice. Po rakúsko‐uhorskom vyrovnaní roku 1867 bol zo štátnych služieb prepustený.
Počas života sa Jankovi Kráľovi nedostávalo úcty, zlatomoravské panstvo v ňom videlo skôr
nebezpečného pansláva. Zomrel 23.5.1876.
Krištof Bartolomej Anton Migazzi
Gróf z Wallu a Sonnethurmu sa narodil 20.10.1714 v Triente ako
syn Vincenta Migazziho a jeho manželky barónky Barbary de Prato
Segunsana. Mal dvoch bratov a sestru.Ako mladík bol prijatý medzi
pážatá arcibiskupa kardinála Lamberga v Pasau.
Strednú školu absolvoval v Triente a Insbrucku. V roku 1732
študoval teológiu v Ríme na kolégiu Germanicum – Hungaricum. Z Ríma
sa vrátil ako doktor teológie a filozofie. Za kňaza bol vysvätený 7.4.1738,
Za kanonika bol vymenovaný v Brixene a Olomouci. Cisár Karol VI. ho
vymenoval za auditora pri Rota – Romana za nemecko – rímsku ríšu. Dňa
10.10.1751 bol konsekrovaný za biskupa. V r. 1752 ho Mária Terézia
vymenovala za vyslanca španielskemu kráľovi Ferdinandovi VI. V r. 1751 ho
pápež vymenoval za pomocného biskupa Mechelu /Belgicko/. V r. 1756 ho Mária Terézia
vymenovala za biskupa vo Vacove, ale už 18. apríla 1757 ho vymenovala za arcibiskupa vo Viedni.
Arcibiskupom bol do r. 1803 a pápež Klement XIII. ho 23. novembra 1761 vymenoval za kardinála.
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Kardinál Migazzi mal vážne rozpory s cisárom Jozefom II., lebo zasahoval do cirkevných
záležitostí, obmedzoval sviatky, rušil kláštory a cirkev chcel podriadiť štátu. V roku 1771 po
vymretí zlatomoraveckého rodu Paluškovcov kúpou od eráru získal panstvo Zlaté Moravce.
Ako majorátny pán Zlatých Moraviec upravil kaštieľ, park a v r. 1785 úplne prestaval a
zväčšil rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela. Počas letných mesiacov pravidelne
navštevoval mesto, tu aj úradoval, vydával obežníky a nariadenia. Zomrel 14. apríla 1803 v 89.
roku života na náhlu mozgovú príhodu. Pôsobil 52 rokov ako biskup a 46 rokov ako najväčší
cirkevný hodnostár Viedne. Pochovaný je v Dóme sv. Štefana vo Viedni.
Kultúrne a historické pamiatky
Mauzóleum rodiny Migazzi
Bolo postavené v r. 1887 v neorománskom slohu. Dal ho postaviť tekovský župan Viliam
Migazzi pre svoju manželku Antóniu Marczibányiovú a pre seba. Ich telá sú uložené v
mramorových sarkofágoch z čierneho mramoru. Okolo mauzólea je priľahlý parčík.Je to
sadovnícka kompozícia špecifickej zelene cintorínov a urnových hájov, na Slovensku ojedinelá.
Previsnuté smreky (Picea abies inversa) zaštepené tri metre nad zemou vytvárajú jedinečnú
architektonicky dokonalú formu smútočného smreka. Previsnuté smreky boli vysadené Viliamom
Migazzim v r. 1887 ‐ 1896. Sadenice stromčekov si zaobstaral z parku Sanssouci pri Potsdame.
Park si v podstate aj po vyše sto rokoch zachoval pôvodný architektonický výraz i dendrologickú
skladbu. Mauzóleum i park sú zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.
Mauzóleum je otvorené na požiadanie, okrem toho každoročne 21. apríla, 28. augusta, 1. a
2. novembra v tomto čase rímsko‐katolícka cirkev celebruje zádušné sv. omše. Park je otvorený
denne od 7,00 do 18,00 hod. v zimných mesiacoch a od 7,00 do 21,00 hod. v letných mesiacoch.
Obrázok 2Mauzóleum rodiny Migazzi

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ Zlaté Moravce, 2015

Kaštieľ rodiny Migazzi
Budova je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Je to jednoposchodová
barokovo‐klasicistická budova s dvoma krídlami orientovanými do pôvodného parku ‐ dnes je z
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neho zachovaná už len malá časť. Budova bola prestavaná Krištofom Migazzim, viedenským
kardinálom a arcibiskupom v r. 1789. Jeho erb je na prednom štíte kaštieľa. Západné krídlo
kaštieľa so zamurovanými arkádami má pravdepodobne neskoro renesančný pôvod z obdobia
druhej polovice 17. storočia. Majiteľmi zlatomoraveckého panstva boli vtedy Paluškovci, ktorí v
tom čase vykonávali vysoké kráľovské úrady (súdna tabuľa).
Juraj Paluška bol radca miestodržiteľstva. Anton Paluška v roku 1730 bol cirkevným
prísediacim. V roku 1745 bol arcibiskupským palatínom, spravoval zjednotené vrábelské a
svätojurské sídla, ktoré boli pod správou ostrihomského arcibiskupstva. Na nádvorí kaštieľa je
pomník Janka Kráľa postavený v roku 1962 z bieleho bulharského mramoru akad. sochárom
Jánom Kulichom. Na pamiatku tomuto veľkému štúrovskému básnikovi, ktorý žil v našom meste
od r. 1862 až do svojej smrti v r. 1876 bola odhalená v r. 1928 pamätná doska na dome, v ktorom
žil na Ul. Janka Kráľa. Na mestskom cintoríne, kde bol pochovaný má pomník z travertínu.
V budove kaštieľa sídli v súčasnosti Mestské kultúrne stredisko, ktorého súčasťou je aj
mestská knižnica a kino Tekov.
Obrázok 3 Kaštieľ rodiny Migazzi

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ Zlaté Moravce, 2015

Tabuľka 13 Zoznam kultúrnych pamiatok podľa pamiatkového ústavu SR

Pamiatkový
objekt

Zaužívaný názov PO

POMNÍK
KOSTOL
NEMOCNICA
POMNÍK

boje 31.8.1944
farský kostol sv.Michala
bývalá župná nemocnica
1822‐1876,básnik
pamätná tabuľa umučených
TABUĽA PAMÄTNÁ
antifašistov
KAŠTIEĽ
kaštieľ Migazziovcov,múzeum
HOSTINEC
zájazdný hostinec,hotel
PRÍCESTNÝ
POMNÍK
pomník SNP
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Bližšie urč. PO

Číslo
ÚZPF

SNP
r.k.sv.Michala
solitér
Kráľ Janko

1577
1585
11899
1582

umučení antifašisti

1579
1583

radový

10834

SNP

1578
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Pamiatkový
objekt

Zaužívaný názov PO

Bližšie urč. PO

DOM PAMÄTNÝ
TABUĽA PAMÄTNÁ
MAUZÓLEUM
PARK
MÚR OHRADNÝ
DOM ŽUPNÝ

1822‐1876,básnik
1822‐1876,básnik
mauzóleum Migazziovcov
park pri mauzóleu
ohradný múr
župný dom

Kráľ Janko
Kráľ Janko
rod.Migazzi
kamenný
nárožný

Číslo
ÚZPF
1580
1580
10966
10966
10966
1584

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z Pamiatkového úradu SR, 2015

1.2Poloha a prírodné podmienky
Mesto vzniklo na sútoku riečky Žitavy a Hostianskeho potoka (Zlatnianky) na styku troch
významných geologických a geomorfologických jednotiek ‐ pásma jadrových pohorí vnútorných
Západných Karpát (Tribeč), neovulkanických pohorí vnútorných Západných Karpát(Pohronský
Inovec) a Panónskej panvy reprezentovanej Podunajskou nížinou. Patrí do teplej a mierne teplej
klimatickej oblasti: priemerná ročná teplota 9,46 °C, priemerne 582 mm zrážok za rok.
Poloha ‐ Západné Slovensko, Nitriansky kraj, 29 km východne od Nitry, 48o 23´s.š. , 18o
24´v.d. Nadmorská výška: 196m, kataster mesta sa rozprestiera v nadmorských výškach 170 ‐ 714
m n. m.
Mestské časti: Zlaté Moravce, Chyzerovce, Prílepy
Výmera katastra: 27,154 km2
Obrázok 4 Letecký pohľad na mesto Zlaté Moravce

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ Zlaté Moravce, 2015
r

Vzdialenosťmesta k pólom lokálneho ekonomického rozvoja:
 Topoľčianky– 5 km
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 Tesárske Mlyňany – 6 km
 Tlmače – 16 km
Vzdialenosťmesta od okresného, krajského a hlavného mesta:
 Nitra – 29 km
 Bratislava – 120 km
Poloha mesta k pólom ekonomického rozvoja širšieho regionálneho významu:
 Vráble – 20 km
 Levice – 27 km
 Topoľčany – 40 km
 Žarnovica – 36 km
Lokalita mesta vzhľadom k pólom ekonomického rozvoja medzinárodného významu:
 Viedeň – 197 km
 Brno – 215 km
 Budapešť – 129 km
Obrázok 5Poloha mesta Zlaté Moravce
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Zdroj: maps.google.com

Blízkosť mesta Zlaté Moravce k pólom regionálneho a medzinárodného významu
predstavuje veľkú výhodu pri budúcom rozvoji mesta a vytvára podmienky pre jeho rast a kvalitu
života jeho obyvateľov uspokojovaním ich potrieb.

Prírodné podmienky
Prírodné podmienky vytvárajú predpoklady pre ekonomický rozvoj a vplývajú na kvalitu
života lokálneho obyvateľstva.
Geomorfologické podmienky
Podľa geomorfologického členenia Slovenska patrí mesto Zlaté Moravce do
Alpskohimalájskej sústavy, podsústavy Panónska Panva, provincie Západopanónskej panvy,
subprovincie Malá Dunajská Kotlina, oblasti Podunajská nížina a celku Podunajská pahorkatina
a oddielu Žitavská niva. Reliéf záujmového územia je rovinný, mierne zvlnený a smerom k
pohoriam Tríbeč a Pohronský Inovec sa mení z mierne na stredne zvlnený. Oblasť sa zaraďuje do
nížinného pahorkatinového typu. Zlaté Moravce sa nachádzajú v nadmorskej výške 196 m n. m.
Geologické podmienky
Podľa IG mapy SR patrí územie do regiónu neogénnych tektonických kleslín v
oblastivnútrokarpatských nížin – Podunajskej nížiny. Na geologickej stavbe širšieho okolia
dotknutéhoúzemia sa podieľajú horniny kryštalinika a mezozoika pohoria Tribeč a Pohronského
Inovca asedimenty neogénu a kvartéru Nitrianskej pahorkatiny. Na geologickej stavbe
záujmového územia sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru. Vo všeobecnosti je predpoklad,
žepredmetné záujmové územie je budované nivnými sedimentmi t. j.: vrstvou náplavových ílov
ahlín rôznych mocností. Neogén je zastúpený ílmi, slieňmi a štrkopiesčitými súvrstviami
s horizontami artézskej vody. Povrchovú vrstvu tvoria štvrtohorné spraše, hliny a riečne
uloženiny. V zmysle regionálnej inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska patrí záujmové
územie do rajónu údolných riečnych náplavov a taktiež do rajónu deluviálnych
sedimentov.Neogén v podloží kvartéru je vyvinutý väčšinou v ílovitom vývoji, tvorený
pestrofarebnými ílmi, slienitými ílmi s polohami pieskov. Kvartér je reprezentovaný
predovšetkýmvrstvou najmladších holocénnych fluviálnych sedimentov – ílovitých zemín, pod
nimi prechodsedimentácie piesčitých zemín zahlinených, či zaílovaných.
Z geologického hľadiska je záujmové územie súčasťou výbežku Podunajskej pahorkatiny,
ktorá je zo severu ohraničená kryštalickým pohorím Tribeč a z východu neovulkanitmi pohoria
Pohronský Inovec. Podunajská pahorkatina predstavuje rozsiahlu depresiu vyplnenú horninami
neogénu a kvartéru. Podľa podrobnejšieho regionálneho geologického členenia Západných
Karpát leží záujmové územie v severnej časti komjatickej priehlbiny trnavsko‐dubnickej panvy.
Podľa STN 73 1001 sú jednotlivé genetické typy sedimentov kategorizované nasledovne:
∙ fluviálne sedimenty ‐ piesčité íly ‐ trieda F4 (symbol CS)
∙ fluviálne sedimenty ‐ štrky ‐ trieda G5‐ ílovitý a G3 ‐ piesčitý.
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Pedologické podmienky
Pôdny kryt je v súčasnosti podmienený a značne ovplyvňovaný abiotickými
prírodnýmifaktormi. Niva Žitavy je predovšetkým tvorená a dominujú na nej fluvizeme glejové,
hlboké, ťažké(ílovohlinité). V poľnohospodársky využívanom území prevažujú kvalitné hlboké
hlinité hnedozeme. V údolí rieky Žitavy sa vyskytujú nivné pôdy stredneťažké až ťažké.
Tabuľka 14 Štruktúra pôdneho fondu

Katastrálne územie
Hoňovce

Prílepy

Zlaté Moravce

Druh pozemku
Orná pôda
Vinice
Trvalé trávne porasty
Vodné plochy
Zastavané plochy
Ostatné plochy
spolu
Orná pôda
Vinice
Záhrady
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
Vodné plochy
Zastavané plochy
Ostatné plochy
spolu
Orná pôda
Vinice
Záhrady
Ovocné sady
Trvalé trávne porasty
Vodné plochy
Zastavané plochy
Ostatné plochy
spolu

Výmera parciel v m2
439 268
56 537
230 634
8 257
3 997
14 211
752 904
4 355 756
20 614
220 032
1 042 079
1 030 794
70 119
342 153
67 602
7 149 149
10 350 795
531 282
1 374 736
24 181
1 824 686
303 304
2 671 029
2 172 694
19 252 707

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ, 2015

V súčasnosti má Mesto Zlaté Moravce platný územný plán (ÚPN),ktorý bol spracovávaný v
rokoch 1998 – 2001 a schválený MsZZlaté Moravce 15.3.2001.Obstarávanie nového územného
plánu bolo schválené uznesením MsZZlaté Moravce dňa 22.9.2011.Postup spracovania územného
plánu, teda jednotlivé postupové krokya podmienky ich uskutočnenia – tzv. procesnosť
územnéhoplánovania podrobne upravuje Stavebný zákon.
Hlavnými etapami, spojenými s grafickými a textovými výstupmi, súnasledujúce etapy:
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 Prípravné práce
 Prieskumy a rozbory
 Zadanie
Zadanie bolo schválené uznesením MsZ dňa 23.2.2012 a stanovujehlavné ciele a
požiadavky na riešenie, vrátane požiadaviek nasamotnú úpravu, formu a rozsah dokumentu.O
termíne spracovania ďalších etáp, teda Konceptu a Návrhurozhodne vedenie mesta a MsZ.
Hydrologické podmienky
Povrchové vody reprezentujú vodné toky a vodné plochy. Územie mesta patrí do povodia
rieky Žitava, ktorú možno v podmienkach Slovenska zaradiť medzi menšie vodné toky.Samotný
regulovaný,
s
vybudovanými
protipovodňovými
hrádzami.
tok
je
z
časti
V neregulovanýchčastiach je charakteristický prirodzeným tokom s bohatými prirodzenými
porastmi. Rieka Žitava ‐najvýznamnejší ľavostranný prítok Nitry, je orientovaná severojužným
smerom, pramení na severozápadných svahoch Pohronského Inovca vo výške okolo 625 m n. m.,
jej riečna sieť je vejárovitá. Vodný tok Žitava je v zmysle vyhlášky č. 211/2005 Z. z.
vodohospodársky významnýmvodným tokom.Vo svojej dĺžke 99,3 kilometra preteká cez Zlaté
Moravce, Tesárske Mlyňany, Vráble,Maňa a ďalšie obce. Na rieke bolo v minulosti vybudovaných
viac ako 30 vodných mlynov. Vlieva sa do rieky Nitry pri obci Martovce v nadmorskej výke 107
metrov nad morom. Povodie Žitavy má rozlohu 1244 km štvorcových a patrí do úmoria Čierneho
mora.
Hostiansky potok prameniaci v pohorí Tribeč v nadmorskej výške cca 520 m n. m. Je to
významný pravostranný prítok rieky Žitavy, meria cca 24,5 km. Hostiansky potok je
v zmyslevyhlášky č. 211/2005 Z. z. vodohospodársky významným vodným tokom.
Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska, širšie okolie územia patrí do
hydrogeologického rajónu QN 071‐Neogén Nitrianskej pahorkatiny. Okolie územia jeprevažne
budované kvartérnymi sedimentmi a to piesčitými štrkmi, pieskami a ílmi,
v nadložínachádzajúcimi sa hlinami a piesčitými hlinami. V záujmovom území predkvartérne
podložie vytvárajú sedimenty pliocénu, zastúpenéprevažne piesčitými ílmi. Jedná sa o veľmi slabo
priepustné sedimenty, ktorévytvárajú izolátor horizontu podzemných vôd viazaných na
povrchovú vrstvu kvartéru.Kvartér je v záujmovom území reprezentovaný aluviálnymi náplavami
rieky Žitavya jej prítokov. Jedná sa o komplex piesčitých štrkov, ktoré sú prekryté vrstvou
ílovitopiesčitýchhlín. V petrografickom zložení prevládajú andezity s veľkosťou valúnov 1‐5 cm,
ojedinelé 15‐20 cm. Celková mocnosť kvartéru v záujmovom území dosahuje 7,0‐7,5 m.Celková
hrúbka kvartéru je do 14 m.
Hladina podzemnej vody je v bezprostrednej hydraulickej súvislosti s povrchovýmivodami
vodných tokov. Hladinypodzemnej vody sa pohybujú v rozmedzí 1 – 3,2 m. Ich kolísanie v
priebehu roka súvisí s klimatickými a hydrologickými podmienkami. Smer prúdenia podzemnej
vody je naviazanýna smer toku rieky Žitava, t.j. smer severojužný. Výdatnosť jednotlivých vrtov sa
pohybuje od 1 do 8 l/s, ojedinele do 20 l/s. V dotknutom území sa nepredpokladajú zložité
hydrologické pomery, nakoľko nie je predpoklad výraznejšieho kolísania hladiny podzemnej vody.
Zásoby podzemnej vody sú dopĺňané atmosférickými zrážkami a pri vysokých stavoch
brehovou infiltráciou z povrchových tokov. Najvyššie vodné stavy sú obvyklé v jarných mesiacoch
počas topenia snehu a v letných mesiacoch pri dlhšie trvajúcich výdatných zrážkach. Minimálne
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úrovne hladín sú obyčajne v jesenných a zimných mesiacoch. Podzemná voda prúdi subparalelne
so sklonom údolia.
V území nie sú známe a nevyskytujú sa žiadne zdroje termálnych a minerálnychvôd, ani ich
ochranné pásma.
Klimatické podmienky
Podľa údajov v Atlase krajiny SR 2002 patrí územie do teplej oblasti, pričom prevažná
južná časť patrí okrsku teplému, miene suchému s miernou zimou, a severná časť dookrsku
teplého, mierne vlhkého s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu sa na väčšineúzemia
pohybuje v rozmedzí 9 až 10 °C, v severnej časti 8 až 9 °C s priemerným množstvomzrážok 630
mm. Územie patrí vďakasvojej polohe medzi najteplejšie miesta na Slovensku.Najchladnejším
mesiacom je január (‐ 2,6°C).
Vodné zrážky v sledovanej oblasti sú dosť nerovnomerne rozdelené a priemerný ročný
úhrn zrážok je 662 mm. V celom území mesta spadne od 550 do 660 mm atmosférických zrážok.
Najväčšieúhrny zrážok sa vyskytujú v letných mesiacoch ‐ jún a najnižšie úhrny zrážok sú
vseptembri a zimných mesiacoch, Priemerný úhrn zrážok za roky 1966‐1996 bol 582 mm. V
porovnaní s rokmi 1931‐1960 je to o 23 mm menej.V zimnom období sa v tuhých, prevažne
snehovýchzrážok vytvára na zemskom povrchu snehová pokrývka, ktorá má v oblasti Zlatých
Moraviec krátke,v priemere 35 dňové trvanie.
V záujmovom území prevládajú východné a severozápadné vetry, čo jepodmienené
morfológiou terénu. Je vidieť silnejší vplyv priebehu doliny Žitavy nasmerovanie vetra.
Nerastné suroviny
Na území Zlatých Moraviec a okolia sú zastúpené len energetické a nerudné suroviny.
Nachádzajú sa prevažne v centrálnej a severovýchodnej časti okresu Zlaté Moravce. Na území
Zlatých Moraviec sa nachádzajú v súčasnosti a využívajú ložiská tehliarskej hliny s ročnou
kapacitou ťažby cca 100 tis.m3 suroviny, perspektívne ložiská keramických surovín boli overené v
širšom okolí (Kostoľany, Žikava), ložiská stavebného kameňa (Obyce, Kľačany, Hostie), rašeliny
(Kostoľany, Nevidzany).
Rastlinstvo a živočíšstvo
Fytogeograficky patrí územie do oblasti Panónskej flóry obvodu eupanónskejxerotermnej
flóry zastúpenej v prevažnej miere teplomilnými druhmi. Alúviá riek sú porastenélužnými lesmi na
naplaveninách vodných tokov. V súčasnosti sú zachované už len vo formefragmentu. Prevažná
časť týchto porastov je v súčasnosti poľnohospodársky využívaná.
Potenciálna prirodzená vegetácia v dotknutom území a jeho širšom okolí:
‐ lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso‐incane) – združuje pobrežné jelšové a
jaseňovo‐jelšové lužné lesy. Jedná sa o lesné spoločenstvá na fluviálnych sedimentoch v údolných
nivách potokov a riek
‐ dubovo‐cerové lesy (Quercum petreae‐cerris) – xerotermné dubové lesy na alkalických
podložiach
‐ dubovo nátržníkové lesy (Potentillo albae‐Quercion) – dubové lesy na plošinách
a miernychsklonoch pahorkatín s príkrovmi sprašových hlín a ílov, zväčša na neogénnych
útvaroch
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‐ dubové kyslomilné lesy (Genisto germanicae‐Quercion dalechampii) – sú paralelou so
spoločenstvami zväzu Quercionpubescinti‐petreae na kyslých podložiach
‐ bukové lesy kvetnaté (Eu‐Faginion) – mezotrofné spoločenstvá s prevahou buka, rozšírené v
nižších polohách
‐ dubovo‐hrabové lesy karpatské
‐ dubovo‐hrabové lesy panónske (Quercorobori‐Carpenenion betuli) v najteplejších oblastiach
K najčastejším druhom patria: pŕhľava dvojdomá (Urticadioica), balota čierna (Ballota
nigra), pýr plazivý (Agropyron repens), pichliač roľný (Cirsium arvense), pupenec roľný
(Convolvulus arvensis), palina obyčajná (Artemisia vulgaris) a iné. Mnohé z týchto druhov
predstavujú známe alergény.
Nelesná drevinná vegetácia je tvorená ojedinelými stromami alebo skupinkami stromov a
krov rôznorodého zloženia, príp. tvorí zapojené línie stromov a krov zväčša pozdĺžvodných tokov
a líniových antropogénnych objektov (medze, ploty, cesty, železnice).
Typicky bývajú vyvinuté krovinné porasty triedy Rhamno‐Prunetea, v ktorých sauplatňujú
najmä druhy trnka slivková (Prunus spinosa), bršlen európsky (Euonymuseuropaea), rešetliak
prečisťujúci (Rhamnus cathartica), javor poľný (Acer campestre) aniektoré ďalšie druhy.
Zoogeograficky podľa členenia Slovenska patrí spomínané územie do provincie Karpaty
oblasti Vnútrokarpatské zníženiny, obvodu juhoslovenského, okrsku dunajského,
podokrskupahorkatinového. V dotknutom území a v jeho bezprostrednom okolí sa nachádzajú
výlučneantropogénne biotopy, ako nepôvodné sekundárne biotopy, ktoré nahradili pôvodné
spoločenstvá.
Vznikajú postupne ako dôsledok zámernej činnosti človeka, často ako neželaný produkt
jeho aktivít. Charakter živočíšnych spoločenstiev je teda typicky mestský s výraznou prevahou
synantropných druhov s nízkou druhovou diverzitou a abundanciou. Ich výskyt je viazaný
namestskú a záhradnú zeleň, plevelné plochy ako aj okolitú poľnohospodársku kultúrnu krajinu.
V okolitom území sa môžu rozmnožovať druhy ako bažant poľovný (Phasianus colchius),
škovránok poľný (Alauda arvensis), zajac (Lepus europaeus) a najmä rôzne druhy hlodavcov.
Ochrana prírody
V širšom záujmovom území sú chránené územia:
 Chránený areál (CHA) Arborétum Mlyňany
 CHA Kostolianske lúky
 CHA Topoľčiansky park,
 CHA Topoľčianska zubria zvernica
 Národná prírodná pamiatka Včelár
 Prírodná pamiatka Veľký Inovec
 Chránený strom ‐ Platan v Zlatých Moravciach
Ekologická stabilita územia je nízka, čo je v extraviláne spôsobené najmä výmerou
poľnohospodárskych plôch a v intraviláne mestským prostredím s nízkym zastúpením zelených
plôch a pôsobiacimi stresovými faktormi. Územie je v porovnaní s pôvodným stavom zmenené,
zastúpenie pôvodných prvkov je minimálne. Agrocenózypredstavujú biotopy, ktorých ekologická
stabilita a rovnováha je umelo udržiavaná sústavným dodávaním energie človekom. Podľa RUSES
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okresu Nitra, ktorý zahŕňa aj súčasný okres Zlaté Moravce je koeficient ekologickej stability v k. ú.
Zlaté Moravce nízky a dosahuje hodnoty 0,11‐0,2.
Najbližšie existujúce veľkoplošné osobitne chránené územie predstavuje severne až
severozápadne situované CHKO Ponitrie (2.stupeň ochrany). Najbližšími maloplošnými osobitne
chránenými územiamiboli do roku 2011 CHA park Janka Kráľa apark pri hrobke Migazziovcov v
Zlatých Moravciach (4. stupeň ochrany), ktoré boli vyhláškou Krajského úradu životného
prostredia v Nitre ako chránené areály v roku 2011 zrušené
Zo živočíchov bol sledovaný iba príležitostnývýskyt resp. sezónny migračný pohyb najmä
drobných spevavcov (Passeriformes) ‐sýkorky (Parus sp.), lastovičky ‐ belorítka domová (Delicon
urbica) a lastovička domová(Hirundo rustica), drozdy (Turdus sp.), trasochvost biely {Motacilla
alba), žltochvostdomový (Phoenicurus ochruros).
V širšom záujmovom území rastie chránený strom Platan východný. Solitérne rastúci
platan javorolistý (Platanus acerofilia) sa nachádza na Župnej ulici. Patrí knajvzácnejším a k
najhodnotnejším stromom na území mesta, nakoľko jeho vek saodhaduje na 120 rokov.
Životné prostredie
Koeficient ekologickej stability (KES) tohto územia sa pohybuje v rozmedzí 0,9 – 2,89 čo
predstavuje kategóriu – harmonická krajina. Na území katastra sa nachádzajú dva lokálne
biokoridory: rieka Žitava a lesný masív Pohronského Inovca. Tieto biokoridory predstavujú
hlavnúmigračnú cestu medzi oblasťami nadregionálneho a regionálneho ekologického významu.
V širšom okolí, v dostatočnej vzdialenosti od záujmového územia, sa nachádzajú
nasledovné prvky ÚSES:
 Zoborské vrchy – Tríbeč – nadregionálny biokoridor, prepájajúci nadregionálne biocentrá
aďalšie biotopy Tríbeča,
 Rieka Žitava – nadregionálny biokoridor, prepája biotopy Žitavskej pahorkatiny
s biotopmipohorí Pohronský Inovec a Vtáčnik,
 Patianska cerina – Včelár – Vtáčnik – nadregionálny biokoridor, prechádza cez
xerotermnébiocentrá JZ svahov Pohronského Inovca a napája sa na biocentrá
Vtáčnika,Obyce ‐ regionálne biocentrum, významné lesné spoločenstvá dubín s typickou
faunou,
 Hostiansky potok – regionálny biokoridor, tvorí súčasť biokoridorov povodia Žitavy –
jednása o hydricko‐terestrické biokoridory, prepájajúce biocentrá Žitavskej pahorkatiny s
biocentrami pohorí Pohronský Inovec a Vtáčnik.

1.3 Štruktúra obyvateľstva
Rozvoj socio‐ekonomickej oblasti obcí a miest závisí okrem iných faktorov aj od toho, ako
napreduje rozvoj ľudských zdrojov, pretože práve tie sú hlavnou súčasťou regiónu a jeho hybnou
silou. Socio‐ekonomický rozvoj podporujerast ekonomických hodnôt z podnikateľského hľadiska
a z hľadiska spotreby tovarov a služieb. Obyvateľstvo je pre mesto nielen významným sociálnym
kapitálom, ale predstavuje preň aj dynamický element vzhľadom na zmeny v jeho počte,
štruktúre, priestorovom rozložení a iné znaky.
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Vývoj počtu obyvateľov
Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2014 zaznamenalo12 559 obyvateľov, z toho v mestskej časti
Prílepy zaznamenali 437 obyvateľov (234 žien, 203 mužov) a v mestskej časti Chyzerovce
zaznamenali 750 obyvateľov (383 žien, 367 mužov). Obyvateľstvo v Zlatých Moravciach je v počte
11 372, z čoho je 5856 žien a 5516 mužov.
Tabuľka 15 Vývoj počtu obyvateľov

Rok
Počet
obyvateľov

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13 293

13 220

13 113

13 077

12 973

12 843

12 713

12 559

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu (ďalej len „ŠÚ“), MsÚ 2015

Na základe uvedených hodnôt v tabuľke má vývoj počtu obyvateľstva klesajúci trend.
V súčasnosti má mesto11855obyvateľov (k 24.2.2015). V meste počet obyvateľov z roka na rok
klesá, čo má za následok zhoršujúcu sa demografickú štruktúru obyvateľstva a tým aj rozrastanie
sa mesta a pokles jeho rozvojového potenciálu. Pokles počtu obyvateľov v meste bol hlavne na
základe toho, že sa kopíruje trend presunu na vidiek mimo ruchu mesta ‐ obyvatelia miest sa
sťahujú do rodinných domov priľahlých satelitov vďaka rozmachu developerských projektov na
podporu komplexnej a individuálnej bytovej a domovej výstavby. K tomuto trendu prispieva aj
priaznivý vývoj na trhu s hypotékami.
Obrázok 6 Vývoj počtu obyvateľov
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ, MsÚ 2015

Obrázok 7 Vývoj počtu obyvateľov – ženy a muži
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ, MsÚ 2015

Migrácia obyvateľstva
Migrácia obyvateľstva predstavuje pohyb obyvateľstva v meste a ovplyvňuje demografickú
situáciu mesta. Na vývoj migrácie pôsobia predovšetkým možnosti získania bývania a
zamestnania.
V rámci migrácie obyvateľstva v meste Zlaté Moravce sa eviduje prirodzený prírastok,
migračné saldo a celkový prírastok.
Prirodzený prírastok predstavuje rozdiel medzi natalitou a mortalitou. V sledovanom
období 2007 až 2014 má prirodzený prírastok prevažne pozitívny vývoj.
Migračné saldo vyjadruje rozdiel medzi počtom imigrantov a emigrantov. V rokoch 2007 ‐
2014 predstavuje migračné saldo zápornú hodnotu, na základe ktorej vyplýva odliv obyvateľstva z
mesta.
Celkový prírastok znázorňuje súčet prirodzeného prírastku a migračného salda.
V sledovanom období dosahuje ukazovateľ negatívne hodnoty, ktoré vyjadrujú odliv obyvateľov
z mesta a celkový pokles obyvateľstva v priebehu rokov 2007‐2014. Celkovo sa dá skonštatovať,
že počet obyvateľov v meste z roka na rok klesá a veľkou mierou sa na tom podieľa práve
migrácia.
Tabuľka 16Migrácia obyvateľstva
Rok
2007
2008

Prirodzený
prírastok/úbytok
9
7
28

Migračné saldo

Celkový prírastok

‐69
‐84

‐60
‐77

2009

‐14

‐115

‐129

2010

2

‐100

‐98

2011

13

‐84

‐71

2012

‐6

‐110

‐116

2013

2

‐134

‐132

2014

4

‐152

‐148

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ, MsÚ 2015

Obrázok 8Migrácia obyvateľstva v meste Zlaté Moravce

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ, MsÚ 2015

Hustota obyvateľov
V sledovanom období bola dosiahnutá najväčšia hodnota 489,54 v roku 2007, ktorá
predstavovala 489 obyvateľov na km². Z nasledovnej tabuľky je možné konštatovať, že ide o
priamu úmernosť ‐ sklesajúcim počtom rokov klesá aj hustota obyvateľstva, keďže na nemeniacu
sa rozlohu mestapripadá každým rokom menší počet obyvateľov.
Tabuľka 17 Hustota obyvateľov

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Hustota
obyvateľov na
km²

489,54

486,85

482,91

481,58

477,75

472,96

468,18

462,51

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ, MsÚ 2015
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Veková štruktúra obyvateľov
Obrázok 9 Veková štruktúra obyvateľstva

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ, 2015

V porovnávanom období rokov 2007 a 2014 boli zaznamenané zmeny vo vekovej štruktúre
obyvateľstva. V roku 2014 predproduktívna zložka obyvateľstva zaznamenala pokles oproti roku
2007. Situácia sa opakuje aj pri produktívnej zložke obyvateľstva, kde sledujeme v roku 2014
pokles oproti roku 2007. V oboch rokoch (2007 aj 2014) je stav produktívnej zložky dominantný.
V poproduktívnej zložke obyvateľstva nastal pokles v roku 2014 oproti roku 2007.
Priemerný vek obyvateľa v meste Zlaté Moravce je 41,88 roka a index starnutia je 118,19,
z čoho vyplýva, že prevláda počet poproduktívnej zložky nad predproduktívnou, tzn. populácia
starne.
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Štruktúra pohlavia
Obrázok 10 Vekovo pohlavná pyramída

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ, MsÚ 2015

Vekovo pohlavná pyramída predstavuje podiel určitej vekovej skupiny obyvateľstva mesta
k celkovému počtu obyvateľov v percentách. V roku 2014 sa jedná regresívny typ vekovej
pyramídy, t.j. počet predproduktívnej zložky obyvateľstva nedosahuje poproduktívnu zložku. Pre
tento typ pyramídy je charakteristická nižšia natalita a vysoký počet ľudí v poproduktívnom veku,
čo naznačuje, že obyvateľstvo starne.
Ekonomická aktivita
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v meste je podľa údajov zo SODB 2011 v počte
6225,z toho 2845 tvoria ženy a 3380 muži. Prehľad ekonomickej aktivity obyvateľstva zobrazuje
nasledovná tabuľka.
Tabuľka 18 Ekonomická aktivita obyvateľstva

Osoby ekonomicky aktívne
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Počet osôb
6225

Osoby na rodičovskej dovolenke
Nepracujúci dôchodcovia
Ostatní nezávislí
Osoby závislé‐ študenti
Ostatní závislí, nezistení

298
2615
104
2691
404

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ, SODB 2011

Vzdelanostná štruktúra
Obrázok 11 Vzdelanostná štruktúra

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ, SODB 2011

Vzdelanie predstavuje základnú ľudskú činnosť, ktorá vplýva na výrobu a počet firiem
v danom území. Vzdelanostnú úroveň tvorilo v roku 2011 predovšetkým 24,33% obyvateľov s
úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou, skupinu bez vzdelania predstavovalo 13,3%
obyvateľstva a 13,63% bolo obyvateľov s učňovským bez maturity. Vysokoškolsky vzdelaných ľudí
bolo v súhrnnom počte až 15,2%. Základné vzdelanie dosahoval 12,17% obyvateľov. Zvyšné
skupiny nepresahovali 10%.

Národnostná štruktúra
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Obrázok 12 Národnostná štruktúra

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa SODB, 2011

Na základe údajov zo sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2011 sa k obyvateľstvu
slovenskej národnosti prihlásilo 94,95%. Ostatné národnosti sú zastúpené veľmi malým
podielom, ktorý neprevyšuje 1%. Nezistenú národnosť malo 3,2% obyvateľstva.

Religiózna štruktúra
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Obrázok 13 Náboženská štruktúra

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa SODB, 2011

Z religiózneho hľadiska nie je mesto možné charakterizovať ako homogénne, vzhľadom
k tomu, že síce prevažnú časť tvorí obyvateľstvo rímskokatolíckeho vierovyznania, ale je to len
77% z celkového počtu. Až 12,09% obyvateľov sa nehlási k žiadnej cirkvi a je teda bez vyznania.
U 7,38% obyvateľstva nebolo vyznanie zistené.Druhé najrozšírenejšie vyznanie je evanjelická
cirkev augsburského vyznania. Ostatné vyznania sú v menšom ako 1%‐nom zastúpení.

1.4Ekonomická štruktúra
Miera nezamestnanosti
K hlavným faktorom miery nezamestnanosti patrí predovšetkým nevytváranie pracovných
miest, zvýšený prítok uchádzačov o zamestnanie (ďalej len„UoZ“) v súvislosti s evidenciou
absolventov škôl, nesúlad medzi štruktúrou voľných pracovných miest a štruktúrou UoZ.

Obrázok 14 Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR
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Zdroj: www.núp.sk, 2014

Ekonomická aktivita obyvateľstva
Ekonomické činnosti ovplyvňujú najmä socio‐ekonomickú úroveň miest a obcí.Predstavujú
zdroj verejných príjmov, pracovných príležitostí, produkujú tovary a služby, a tak ovplyvňujú
dopyt obyvateľstva.
Tabuľka 19 Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
Pracujúci (okrem dôchodcov)
5024
Pracujúci dôchodci
222
Osoby na materskej dovolenke
48
Osoby na rodičovskej dovolenke
298
Nezamestnaní
922
Študenti SŠ
468
Študenti VŠ
450
Osoby v domácnosti
9
Dôchodcovia
2615
Ostatní nezávislí, nezistení
508
35

Deti do 16 rokov
Z toho ekonomicky aktívni
Spolu

1773
6 225
12 337
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa SODB, 2011

Na základe údajov zo sčítania obyvateľov domov a bytov v roku 2011 bolo v meste Zlaté
Moravce z celkového počtu 12 337 obyvateľov ekonomicky aktívnych 6 225, čo v percentuálnom
vyjadrení predstavuje 50,46 %. Pre mesto Zlaté Moravce je vyššia miera nezamestnanosti
(10,04%), avšak je pod priemerom Slovenska – 13,2% (údaj k 31.12.2014).
Tabuľka 20Odvetvia ekonomickej činnosti
Odvetvie ekonomickej činnosti

Ekonomicky aktívne osoby

Zlaté Moravce
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva
Ťažba uhlia a lignitu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba

muži

ženy

spolu

z toho
dochádza do
zamestnania

97
26
4
0
13
24
11
5
13
11
33

64
8
2
1
8
21
9
8
21
20
12

161
34
6
1
21
45
20
13
34
31
45

108
24
1
0
21
26
13
8
18
17
29

5
10
2
21
1
108
35
16
131
93
66
188
128
1
9
13
39
127
26

5
6
3
13
2
47
16
9
57
91
55
97
105
1
7
21
4
26
5

10
16
5
34
3
155
51
25
188
184
121
285
233
2
16
34
43
153
31

7
12
4
27
3
113
37
15
161
140
93
251
196
2
10
30
37
139
27

predmetov zo slamy a prúteného materiálu

Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, úprava a dodávka vody
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Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Pozemná doprava a doprava potrubím
Vodná doprava
Letecká doprava
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Poštové služby a služby kuriérov
Ubytovanie
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Nakladateľské činnosti
Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie

9
66
107
160
52
152
202
152
2
2
50
16
17
44
5
1

3
15
11
25
9
97
331
34
0
3
18
23
25
85
4
2

12
81
118
185
61
249
533
186
2
5
68
39
42
129
9
3

9
63
104
156
52
206
417
155
1
5
51
34
34
100
7
3

13
40
5
21
4

7
14
1
34
8

20
54
6
55
12

18
46
5
46
9

8
28
24
15
39
9
10
8
7
2
10
15

15
39
42
19
12
4
8
6
1
4
18
6

23
67
66
34
51
13
18
14
8
6
28
21

19
55
57
30
39
11
15
12
8
5
23
19

38
38
9
214
140
106
12
6
2
2
4
16
18
4

9
19
13
263
349
175
51
41
4
6
6
6
15
6

47
57
22
477
489
281
63
47
6
8
10
22
33
10

40
52
16
405
435
248
54
42
4
8
6
21
24
8

zvukových nahrávok

Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho
poistenia

Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Právne a účtovnícke činnosti
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Veterinárne činnosti
Prenájom a lízing
Sprostredkovanie práce
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a
súvisiace činnosti

Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Činnosti herní a stávkových kancelárií
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Činnosti členských organizácií
Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
37

Ostatné osobné služby
Nezistené

19

Spolu

33

52
201 18
2

48
38
3

3
2
6
380 845 225

233
5 027

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa SODB, 2011

V roku 2011 predstavovala zložka ekonomicky aktívneho obyvateľstva 6 225 obyvateľov.
Z toho počet dochádzajúcich za prácou tvorilo 5 027 obyvateľov.Najviac obyvateľov je
zamestnaných v odvetví verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie a v odvetví
vzdelávanie.
Tabuľka 21 Evidencia podnikateľských subjektov
P.č.

Obchodné
meno FO/PO

1.

Karin Hasprová

8.

Slavomír Páleník

9.

CALEX‐KOV,
s.r.o. – konateľ
Marián Pavkov

10.

Anna Minárová

11.

Alojzia Kováčová

12.

GEODÉZIA
Bratislava a.s.

13.

Viera Pechová ‐
Sv. Michal

14.

WANG SHI. s.r.o.

15.

Lenka
Geiszlerová

16.

NPL S s.r.o.

17.

Eva Jaseková,
NECHTOVÉ
ŠTÚDIO

18.

PROTETIKA, a.s.

19.

Emília Páleniková
‐ DAMI

Miesto
podnikania
95191 Hosťovce,
Hlavná 40
95301 Zlaté
Moravce, Hečkova
1215/10
95301 Zlaté
Moravce,
Bernoláková 53
95195 Obyce,
Partizánska 563
95193 Machulince,
Obycká 26
83404 Bratislava‐
Nové Mesto, Pekná
cesta 15
95301 Zlaté
Moravce, 1.mája
1317/28
94002 Nové
Zámky, S. H.
Vajanského
5438/44
95301 Zlaté
Moravce,
Nitrianska 1868/11
95301 Zlaté
Moravce,
Továrenská 54
95301 Zlaté
Moravce,
Hviezdoslavova 44
82365 Bratislava‐
Nové Mesto,
Bojnická 10
95301 Zlaté
Moravce,
Tajovského 49

IČO

Adresa
prevádzkarne

Premet podnikania v ohlásenej
prevádzkarni

37322311

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 183

Kadernícke služby
Maloobchod v rozsahu voľných živností

40334503

95301 Zlaté Moravce,
Sládkovičova 3

Maloobchod v rozsahu voľných živností

31449280

95301 Zlaté Moravce,
Bernoláková 53

Podnikanie v oblasti nakladania s iným než
nebezpečným odpadom

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 183
95301 Zlaté Moravce,
1.mája 22

Poradenská činnosť v oblasti zdravého
životného štýlu, MOOB, VOOB

95301 Zlaté Moravce,
Sládkovičova 3

Vykonávanie geodetických a
kartografických prác

43222200

95301 Zlaté Moravce,
Bernoláková 4

Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľných živností

36326976

95301 Zlaté Moravce,
Župná 34

Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi
v rozsahu voľných živností (maloobchod)

35101733

95301 Zlaté Moravce,
Továrenská 46

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
v spojení s predajom na priamu konzumáciu

35917385

95301 Zlaté Moravce,
Továrenská 54

43146716

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 41

31322859

95301 Zlaté Moravce,
Bernolákova ul.
2042/24

43399380

95301 Zlaté Moravce,
Janka Kráľa 41

40330265
40333272

31321704

38

Vedenie účtovníctva

Výroba kovových výrobkov
MOOB, VOOB, Sprostredkovanie obchodu
a služieb
Nechtové štúdio
Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľných živností
Nákup a predaj protetických výrobkov,
zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok,
ochranných pomôcok.
Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľných živností

20.

Zberné suroviny
a.s.

01001 Žilina,
Kragujevská 3

35701986

95301 Zlaté Moravce,
Továrenská 51

21.

Ľudmila
Vojtelová

95196 Jedľové
Kostoľany 514

44113994

95301 Zlaté Moravce,
J. Kráľa 43

22.

ENTER Computer
spol. s r.o.

95301 Zlaté
Moravce,
Dobšinského 7

31439063

Zlaté Moravce,
Sládkovičova 1

Ing. Eva
Hudecová
23.
EKONSERVIS

95193 Machulince,
Zlatňanská 253

37323725

95301 Zlaté Moravce,
Nám. A. Hlinku 11

Podnikanie v oblasti nakladania s
nebezpečným odpadom
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ‐
výkup, zber, triedenie a úprava
využiteľných odpadov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľných živností
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na
regeneráciu a rekondíciu,
MOOB,VOOB
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
v spojení s predajom na priamu
konzumáciu, MOOB
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na
regeneráciu a rekondíciu
Masérske služby

24.

H2G, s.r.o.

95305 Čierne
Kľačany 387

36562378

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 64

25.

Ing. Tatiana
Bednárová
EKONSERVIS

95301 Zlaté
Moravce, Karola
Kuzmányho
3131/10

43328288

95301 Zlaté Moravce,
Robotnícka 4

95301 Zlaté
Moravce,
Odbojárov 6

34397965

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 183

Vedenie účtovníctva
Realitná činnosť

96601 Hliník nad
Hronom, SNP 124

10932844

95301 Zlaté Moravce,
Nám.A.Hlinku 19

Záložňa

26.

27.

Ing. Radmila
Fogadová
TEKOVSKÁ
REALITNÁ
KANCELÁRIA
Ladislav Tencer ‐
Koncesia "B"
záložňa

28.

dm drogerie
markt, s. r. o.

83106 Bratislava‐
Rača, Na pántoch
18

31393781

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 39

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej
živnosti – MOOB, VOOB

29.

Ján Mištík
AUTODOPRAVA
‐ PREDAJŇA
JANO

95301 Zlaté
Moravce, Pribinova
1244/60

34392564

95301 Zlaté Moravce,
Chalúpkova 12

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných
živností

30.

DENTAMAX,
s.r.o.

35975792

95301 Zlaté Moravce,
J.Kráľa 16

31.

Erika Blahová ‐
EJA SPORT

43391150

95301 Zlaté Moravce,
Nám. A. Hlinku 9

32.

Adriana Petríková

43411274

95301 Zlaté Moravce,
Továrenská 20

Kaderníctvo
Maloobchod v rozsahu voľných živností

33.

Alena Belianska

95301 Zlaté Moravce,
Chalúpkova 29

Maloobchod v rozsahu voľných živností

95301 Zlaté
Moravce, J. Kráľa
16
95301 Zlaté
Moravce, Kollárová
13
95301 Zlaté
Moravce,
Svätoplukova 24
95185 Skýcov,
Športová 417

43431097

34.

OREGON SK,
s.r.o.

95301 Zlaté
Moravce, Nám.
Andreja Hlinku 26

36769614

953 01 Zlaté
Moravce,
Nám. A. Hlinku 26
95301 Zlaté
Moravce,
E. M. Šoltésovej 53

35.

AXIS computers
s.r.o.

95301 Zlaté
Moravce, Janka
Kráľa 51/A

36532169

95301 Zlaté Moravce,
Janka Kráľa 51/A

39

Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľných živností

Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Pohostinská činnosť
MOOB, VOOB,
MOOB, Opravy a údržba elektrických
strojov a prístrojov a elektrických strojov a
prístrojov pre domácnosť

36.

Eugen Jančo ‐
PROFI ELEKTRO

37.

Róbert Kováč
MOBIL SHOP

38.

I.V.J., s.r.o.

39.

Ing. Ján Mášik
MAJÁK

40.

Darina Bollová ‐
DAMI

41.

Erika Kozolková

42.

NBM, s.r.o.

43.

František
Rakovský
FERITHERM

44.

Jaroslav Krajči
Motorsport Zubor

45.

Zdenka
Zachariašová ‐
INA

46.

Vlasta Sasáková ‐
D.J.‐ka MIMA

47.

Pavol Čepček
BEST FOTO

48.

95301 Zlaté
Moravce,
Kalinčiakova 1730/4
95197 Žitavany,
Kňažická 864/86
95301 Zlaté
Moravce, Župná 54
95301 Zlaté
Moravce,
Nitrianska 1894/12
95301 Zlaté
Moravce, Ľ.
Podjavorinskej 89
95301 Zlaté
Moravce, Brezová
16
95301 Zlaté
Moravce,
Šoltésovej 36
95301 Zlaté
Moravce,
Továrenská 17
95176 Tesárske
Mlyňany,
Kapusničky 182/4

95301 Zlaté
Moravce,
Chyzerovecká
324/79

95197 Žitavany, 9.
mája 545/28

95301 Zlaté Moravce,
Továrenská 3

35104074

95301 Zlaté Moravce,
Chalúpkova 52
95301 Zlaté Moravce,
Župná 54

40332543
36535966

Maloobchod v rozsahu voľných živností
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Maloobchod a servis ‐ športové a cyklistické
potreby

30073421

95301 Zlaté Moravce,
Robotnícka 5

43402844

95301 Zlaté Moravce,
Župná 41

Maloobchod v rozsahu voľných živností

43060838

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 41

Maloobchod v rozsahu voľných živností

36546186

95301 Zlaté Moravce,
Župná 312/18

43121063

95301 Zlaté Moravce,
Továrenská 17

30934753

95301 Zlaté Moravce,
J.Kráľa 3015

35104031

95301 Zlaté
Moravce,
Hviezdoslavova 37
Zlaté Moravce,
Chalúpkova
ul.,stánok 13
Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 35
95301 Zlaté
Moravce,
Hviezdoslavova 29

34394087

Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 41

95197 Žitavany,
Kňažická 23

34395342

95301 Zlaté Moravce,
Janka Kráľa 43

FENESTRA Sk,
spol. s r.o.

95301 Zlaté
Moravce,
Priemyselná 17

36521451

95301 Zlaté Moravce,
Priemyselná 17

49.

ARRIVA Slovakia
a.s.

94944 Nitra,
Štúrova 72

35811439

50.

Ing. Roman
Geiszler

95301 Zlaté
Moravce,
Nitrianska 11

35105623

95301 Zlaté Moravce,
Nám. Hrdinov 5

51.

Mária Komárová ‐
BEAUTY LINE

95193 Topoľčianky,
Holešovská 1016/30

43580238

95301 Zlaté Moravce,
Duklianska 4

95301 Zlaté Moravce,
Staničná 27

40

Služby súvisiace so skrášľovaním tela
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na
regeneráciu a rekondíciu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľných živností
Maloobchod v rozsahu voľných živností

Maloobchod v rozsahu voľných živností,
VOOB,
Kopírovacia a faxová služba,
Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Pohostinská činnosť a výroba hotových
jedál pre výdajne

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných
živností
Fotografické služby, Spracovanie farebných
filmov a fotografií, Výroba pohľadníc,
Kopírovanie dokumentov, MOOB,
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
Výroba tovaru z plastov
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Tvarovanie a spracovanie plochého skla
Opravy cestných motorových vozidiel
Oprava karosérií
Pneuservis, VOOB
Predaj tepelne rýchlo upravovaných
mäsových výrobkov,
bezmäsitých jedál a nápojov na priamu
konzumáciu /do 8 miest/, MOOB
Nechtový dizajn
Prevádzkovanie solária
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
MOOB, VOOB

52.

ISD Zlaté
Moravce,
spol. s r.o.

95301 Zlaté
Moravce,
Štefánikova č. 34

36612189

95301 Zlaté Moravce,
Sládkovičova 1

53.

Zdena Hodošiová

95197 Žitavany,
Žitavská 201/39

43626378

95301 Zlaté Moravce,
Chalúpkova 7

95196 Jedľové
Kostoľany 188

43328148

95301 Zlaté Moravce,
Bernoláková 24

95176 Choča 26

41722302

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 41

54.
55.

Dana Potocká
DANIELA
Bc. Marianna
Švábová ‐ COOL
MODA

56.

Jozef Šabík ‐
MIDOXS

95301 Zlaté
Moravce, Rázusova
1584/20

57.

Pharm. Dr.
Marián Krcho
LEKÁREŇ IRIS

95301 Zlaté
Moravce, K.
Kuzmányho 5

58.

Drahomíra
Ostatníková

59.
60.

Ing. Zuzana
Porubcová ‐
CORA
Andrea Červená
LAURA ŠTÚDIO

61.

Petr Ferenc

62.

MIMI ‐ Plus, s.r.o.

63.

64.

65.

NOVOPRINT
SLOVENSKO
s.r.o.
Ing. Ivan
Rubaninský, Výr.
a predaj ovoc.
a okras. drevín
Katarína Gáliková
K‐R

95301 Zlaté Moravce,
SNP 5
95301 Zlaté Moravce,
Nám. A. Hlinku 26
95301 Zlaté Moravce,
Nám. A. Hlinku 2159

34397167

Administratívne služby, Polygrafická
výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,
Vydavateľská činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v
rozsahu voľných živností
Predaj nápojov na priamu konzumáciu,
MOOB
Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľných živností
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
v spojení s predajom na priamu
konzumáciu,
MOOB, VOOB, ...

34001425

95301 Zlaté Moravce,
Továrenská 49
Zlaté Moravce,
Nám. A. Hlinku 8

MOOB, VOOB

35101814

95301 Zlaté Moravce,
Nám. A. Hlinku 9

MOOB, VOOB

35101083

95301 Zlaté Moravce,
Duklianska 2A

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na
regeneráciu a rekondíciu, solárium, MOOB

95301 Zlaté Moravce,
Robotnícka 7
Zlaté Moravce, Janka
Kráľa 47

Kaderníctvo, Nechtový dizajn, MOOB,
Manikúra, ...
Občerstvenie – bar, MOOB,
Predaj nápojov na priamu konzumáciu

36553484

Zlaté Moravce,
Robotnícka 60

MOOB, VOOB, ...

31416578

95301 Zlaté Moravce,
Robotnícka 4

Výroba tlačív, Sieťotlač, ofsetová tlač,
VOOB

95195 Obyce 76

31197337

95301 Zlaté Moravce,
Ul. Továrenská
par.č.2871

MOOB, VOOB, Sprostredkovanie,
Prenájom poľnohospodárskych strojov a
zariadení

95193 Machulince,
Obycká 41

35103001

Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 41
95301 Zlaté Moravce,
Nám.A.Hlinku 24
Zlaté Moravce,
Bernolákova 4
95301 Zlaté Moravce,
Nám.A.Hlinku 9,
Chalúpkova 45
Duklianska 2A
Zlaté Moravce,
Šoltésovej 40
Zlaté Moravce, A.
Hlinku 9
Zlaté Moravce,
Župná 51

Vykonávanie kaderníckych a holičských
prác, MOOB

95301 Zlaté
Moravce,
Slavianska 1074/10
95301 Zlaté
Moravce,
Hurbanova 3164/10
95194 Hostie 441
95171 Sľažany,
Dolné Sľažany 429
95301 Zlaté
Moravce,
Robotnícka 60
95301 Zlaté
Moravce,
Robotnícka 4

43183387
35104732

66.

Mária
Varhaníková
OČNÁ OPTIKA

95301 Zlaté
Moravce,
Bernolákova 24

30759838

67.

Helena Havettová
BUTIK HELKA

95301 Zlaté
Moravce, M.Benku
2037/5

35100770

68.

Ing.Ľubomír
Rajnoha ‐
ROSTAR

95301 Zlaté
Moravce, Tolstého
575/19

41044991

69.

BRS trade s.r.o.

95162 Nevidzany
27

36788171

41

Očná optika

Maloobchod v rozsahu voľných živností
Vypracovanie dokumentácie a projektu
jednoduchých stavieb, drobných stavieb a
zmien týchto stavieb, MOOB,VOOB,
(realitná činnosť)
Realitná činnosť

70.

71.

Ing. Miroslav
Hatala ‐ Hatala a
syn, ARMY SHOP
SK
Alica
Jakubovičová
SALÓN CALME

96801 Brehy 37
95301 Zlaté
Moravce, Staničná
7
94002 Nové
Zámky, S. H.
Vajanského
5438/44
90501 Senica,
Vajanského 24

72.

WANG SHI. s.r.o.

73.

HÍLEK STK
Senica, s.r.o.

74.

PETVAL ZDNR,
s.r.o.

95501 Topoľčany,
Krušovská 2093

75.

Eva Pavlíková
Fluorit

95176 Tesárske
Mlyňany, Hlavná
460/25

76.

BLACHOTRAPEZ,
s.r.o.

77.

Emil Krajčík, s.r.o.

78.

Júlia Pivarčiová
‐ Reštaurácia ‐
RIO

79.

FLOS SLOVAKIA,
s.r.o.

80.
81.
82.

83.

PAKE, spol. s r.o.

Robert Greguš
Anton Fabuš ‐
Peter Fabuš ‐
FABUŠ
Lidl Slovenská
republika, v.o.s.

14208601

95301 Zlaté Moravce,
SNP 55

43419691

95301 Zlaté Moravce,
Rázusova 8
95301 Zlaté Moravce,
Župná 34

36326976

Nákup a predaj zbraní a streliva,
MOOB, VOOB
Kozmetické služby, Poskytovanie služieb v
oblasti vizáže, Manikúra, MOOB

MOOB

36233366

95301 Zlaté Moravce,
Janka Kráľa 45

Prevádzkovanie autoškoly v rozsahu
osvedčenia o registrácii

36550892

Zlaté Moravce,
Bernolákova 24

Doprava do zdravotníckeho zariadenia
alebo zo zdravotníckeho
zariadenia

34503854

95301 Zlaté Moravce,
Sládkovičova 1

Výroba bižutérie a suvenírov,
MOOB, VOOB

02744 Tvrdošín,
Vojtaššákova 604

36423416

95301 Zlaté Moravce,
Továrenská 1348/31

MOOB

90501 Senica, Dlhá
1424/47

36246204

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 41

MOOB

33334595

95301 Zlaté Moravce,
Sládkovičova 37

Pohostinská činnosť bez ubytovacích
služieb

36018121

95301 Zlaté Moravce,
HM TESCO
Hviezdoslavova 3

MOOB

34128433

95301 Zlaté Moravce,
Župná 54

MOOB, ...

02314 Skalité, Č.
1111

37209647

Zlaté Moravce,
Župná ulica 15

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných
živností

01853 Borčice 37

31038981

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 2106

MOOB, VOOB

82102 Bratislava‐
Ružinov,
Ružinovská 1E

35793783

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 41

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

95301 Zlaté
Moravce,
Sládkovičova 37
98401 Lučenec,
Ľ.Podjavorinskej
19/A
95301 Zlaté
Moravce, Župná 54

84.

Miloš Kabát ‐
Pekáreň pekný
deň

93522 Kozárovce,
Školská 805

34280324

95301 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova ulica

85.

Oliver Škopec

97101 Prievidza,
Energetikov 200/16

14259745

95301 Zlaté Moravce,
Nám. A. Hlinku 4

86.

FRUCTOP, s. r. o.

95634 Ostratice
144

34106022

95301 Zlaté Moravce,
Bernolákova 17

87.

DATA‐ZDROJ a.s.

88.

MAKYTA, akciová
spoločnosť,

94901 Nitra,
Dolnočermánska 38
02001 Púchov, 1.
mája 882/46

Nákup, predaj, sprostredkovanie v rámci
voľných ohlasovaných
živností v maloobchodnej a veľkoobchodnej
činnosti
Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných
živností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

34113240
95301 Zlaté Moravce,
Bernolákova 1

31599168
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Maloobchod so zmiešaným tovarom v
rozsahu voľných ohl.živn.

skrátene
MAKYTA a. s.
89.

AGSING, s.r.o.

94901 Nitra,
Štúrova 140

36548146

90.

COOP Jednota
Nitra, SD

94901 Nitra,
Štefánikova 54

00168874

91.

Ing. Milan Kajzar ‐
VINAHA

95501 Topoľčany,
Krušovská 2302/50

33561214

LONG TAI, s.r.o.

95301 Zlaté
Moravce, A. Kmeťa
637/2

92.

95301 Zlaté Moravce,
Tehelná 3
95301 Zlaté Moravce,
J.Kráľa 53
95300 Zlaté Moravce,
Hviezdoslavova 64
95301 Zlaté Moravce,
Chalúpkova 25
95301 Zlaté Moravce,
Nám. A.Hlinku 3

44046065

Informatívne testovanie, meranie, analýzy
a kontroly
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi
/maloobchod v rozsahu voľných živností/
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
alebo iným prevádzkovateľom živností
(veľkoobchod)

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov MsÚ 2015

Medzi najväčších zamestnávateľov v meste Zlaté Moravce patrí Mesto Zlaté Moravce,
Mestská nemocnica, Danfosss, Secop, Wieneberger, Vion, Vodohospodárske stavby, Mestské
podniky, Školy, Fenestra, Vodrážka, Agrostyro, Agrostav a iné.
Zoznam najväčších zamestnávateľov a ich sídlo v okrese Zlaté Moravce:
 DANFOSS s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
 Secop s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
 NPLS s.r.o., Továrenská 52, 953 01 Zlaté Moravce
 ESTAMP SLOVAKIA s.r.o., Továrenská 50, 953 01 Zlaté Moravce
 FENESTRA SK s.r.o., Priemyselná 9, 953 01 Zlaté Moravce
 WIENERBERGER s.r.o., Tehelná 5, 953 01 Zlaté Moravce
 DELFINGEN SK –Nitra s.r.o., Továrenská 58, 953 01 Zlaté Moravce
 AD SPECTRUM, Župná 30, 953 01 Zlaté Moravce
 VION a.s. Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
 KAMEŇOLOMY A ŠTRKOPIESKOVNE, Bernolákova 61, Zlaté Moravce
 KANVOD s.r.o., Hviezdoslavova 10, 953 01 Zlaté Moravce
 STAVEX – PÁNIK, Topoľčianska 9, 953 01 Zlaté Moravce
 HP STROJÁRNE s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
 VODRÁŽKA s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce
 ANEKO SK s.r.o., Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
 VODOSTAV PLUS s.r.o., Železničiarska 24, 953 01 Zlaté Moravce
 HASS s.r.o., Priemyselná 3096, 953 01 Zlaté Moravce
 ELEKTROSYSTÉMY s.r.o., Viničná 1, 953 01 Zlaté Moravce
 EMINENT spol. s.r.o., Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 MESTSKÁ NEMOCNICA Prof. MUDr.Korca, Bernolákova 4, Zlaté Moravce
Priemysel a poľnohospodárstvo
Mesto Zlaté Moravce je centrom zlatomoraveckého regiónu Horné Požitavie. Zlaté
Moravce, podobne ako ostatné mestá na Slovensku, majú polyfunkčný charakter.
Lokalizované priemyselné jednotky v meste predstavujú jadro priemyselného potenciálu
celého okresu. Oblasť horného Požitavia nemá výrazné priemyselné tradície.
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Zlaté Moravce patria medzi stredne veľké priemyselné centrá, kde dominoval priemysel na
výrobu elektrických zariadení pre domácnosť a obuvnícky priemysel. Výroba a skladové
hospodárstvo v rámci sídelného útvaru Zlaté Moravce sú sústredené najmä pozdĺž dvoch
dopravných osí (štátna cesta a železnica).
V súčasnosti hlavnými spoločnosťami v priemysle sú firmy Wienerberger Slov. Tehelne,
Secop, Danfoss, Agrostav, Agrostyro, Axsson, Estamp, NPLS. Zo stavebnýchspoločností má silné
zastúpenie spoločnosť ViOn, ktorá má rozsiahlu stavebnú činnosť po celomSlovensku.
Vybavenosť mesta službami pozostáva z administratívnych, obchodných, obslužných,
ubytovacích a stravovacích služieb a ostaných výrobných a nevýrobných služieb.
Poľnohospodárska výroba je ovplyvnená vhodnými prírodnými podmienkami, tradíciu tu
má pestovanie obilnín, olejnín a krmovín. V živočíšnej výrobe prevláda chov hovädzieho dobytka
a výroba mlieka,šľachtiteľský chov koní a chov ošípaných.
Celková výmera ornej pôdy v Zlatých Moravciach predstavuje 2 720 ha a lesné pozemky 1
256 ha.

1.5 Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra je dôležitým prvkom vplývajúcim na sociálny a ekonomický
rozvoj. Predstavuje technickú obsluhu daného územia. Ovplyvňuje životné prostredie, vytvára
limity v podobe rôznych ochranných, bezpečnostných a hygienických pásiem a zabezpečuje
podmienky pre fungovanie ostatných systémov v danej spoločnosti. Technická infraštruktúra
zabezpečuje prepájanie nielen výrobcov a spotrebiteľov, ale ajpracovníkov, služieb a tovarov.
Technická infraštruktúra bezprostredne podmieňuje alokáciu firiem, ich výkonnosť a efekty.
Technická a dopravná infraštruktúra
Dopravná poloha Zlatých Moraviec je voči hlavným ťahom excentrická. Práve preto mesto
Zlaté Moravce zohráva dôležitú a náročnú úlohu uzla vo vnútroregionálnej doprave
HornéhoPožitavia, ale aj prepojenie regiónu s celým Slovenskom.
Železnice ‐ v súčasnosti význam železníc v regióne upadá a postupne sa redukuje intenzita
prepravy. Cez mesto už jazdia len regionálne linky, ktoré sú však pomerne slabo vyťažené. Južnou
časťou územia prechádza elektrifikovaná železničná trať č. 141 Leopoldov – Zbehy – Kozárovce so
stanicou Dražovce. Ide o jednokoľajovú, neelektrifikovanú trať, ktorá má svoj uzlový bod v stanici
Nitra – Zbehy. V budúcnosti sa zo strany železničnej správy predpokladá elektrifikácia tejto trate
v systéme 25 kV/50Hz so zachovaním jednokoľajného usporiadania. JJZ smerom od mesta vedie
trať č. 151 Zlaté Moravce – Vráble ‐ Úľany nad Žitavou a SSV smerom trať č. 143 Zlaté Moravce ‐
Topoľčianky.
Cesty – Najdôležitejšou trasou v území je rýchlostná cesta R1 Beladice ‐ Tekovské Nemce,
na ktorom je mimoúrovňová odbočka ku Zlatým Moravciam. Automobilovú dopravu v území
zabezpečujú štátne cesty I/65 Nitra – BanskáBystrica, II/511 Zlaté Moravce ‐ Veľké Uherce.
Doplnkovú sieť z hľadiska širších vzťahovtvoria cesty III/6433, III/06441, III/5110, III/5119, III/5118.
Všetky tietocestné ťahy sú využívané osobnou aj nákladnou dopravou.

44

Miestne komunikácie
Miestne komunikácie funkčnej skupiny A až D spolu sú miestne komunikácie (MK)
funkčnej skupiny A – D. Za samostatné miestne komunikácie sú považované aj všetky chodníky
pri cestách I., II, a III. triedy a miestnych komunikáciách funkčnej skupiny A – C oddelené od cesty
obrubníkom. Miestnymi komunikáciami nie sú prieťahy ciest I., II. a III. triedy obcami. Miestne
komunikácie sa delia na:
 Miestne komunikácie funkčnej skupiny A (r. 2) sú rýchlostné miestne komunikácie (MR)
(spravidla s neobostavanými úsekmi v prímestskom alebo mestskom priestore), s funkciou
dopravno‐spájacou a s funkčnými triedami A1, A2, A3. Majú plniť spájaciu funkciu pre
rýchlu vnútornú a vonkajšiu dopravu prevedením všetkých druhov motoristickej dopravy.
Môžu zahŕňať aj okruhy s obmedzeným prístupom s mimoúrovňovými križovatkami
s napojením na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.
 Miestne komunikácie funkčnej skupiny B (r. 3) sú zberné miestne komunikácie (MZ) ‐
s obostavanými úsekmi v mestskom priestore, s funkciou dopravno‐obslužnou a
s funkčnými triedami B1, B2, B3. Majú plniť spájaciu a dopravnú funkciu prevedením na
vonkajšiu cestnú sieť alebo na rýchlostné miestne komunikácie. Môžu slúžiť ako hlavné
trasy mestskej hromadnej dopravy.
 Miestne komunikácie funkčnej skupiny C (r. 4) sú obslužné miestne komunikácie (MO) –
s obostavanými úsekmi, s funkciou obslužnou a s funkčnými triedami C1, C2, C3. Majú
plniť obslužnú funkciu priamou obsluhou priľahlého územia. Navrhujú sa tak, aby sa
nevytvorili zbytočné prejazdy obytnými súbormi a miestami vyžadujúcimi upokojenie
dopravy. Spájacia funkcia sa pripúšťa iba výnimočne.
 Miestne komunikácie funkčnej skupiny D (r. 5 – 8) sú nemotoristické miestne komunikácie
(MN) s vylúčeným alebo obmedzeným prístupom motorovej dopravy, s funkciou
pobytovou a obslužnou a s funkčnými triedami D1 (upokojené komunikácie), D2
(cyklistické komunikácie), D3 (komunikácie pre chodcov). Ich funkciou je umožniť pohyb
chodcov a cyklistov. Za samostatné miestne komunikácie funkčnej skupiny D, funkčnej
triedy D3 sú považované aj všetky chodníky pri cestách I., II, a III. triedy a miestnych
komunikáciách funkčnej skupiny A – C oddelené od cesty obrubníkom.
– funkčná trieda D1 ‐ upokojené komunikácie, sú miestne komunikácie, z ktorých je
úplne alebo čiastočne vylúčená motoristická doprava, za určitých podmienok môže
plniť funkciu cieľovej alebo obslužnej dopravy (pešie zóny, obytné ulice, obytné
zóny),
– funkčná trieda D2 ‐ cyklistické komunikácie, sú samostatné cestičky pre cyklistov
alebo spoločné cestičky pre chodcov a cyklistov so spoločnou alebo oddelenou
prevádzkou, t.j. označené jednou z nasledovných značiek C8, C12, C13 alebo len
príslušným vodorovným dopravným značením (napr. cyklistické pruhy alebo pásy
vyznačené na cestičke pre chodcov, prípadne na chodníku v obytnej zóne).
– funkčná trieda D3 ‐ komunikácie pre chodcov, sú nemotoristické komunikácie
určené len pre chodcov, môže to byť chodník, cestička pre chodcov, priechod,
koridor, schody. Za samostatné miestne komunikácie funkčnej triedy D3 sú
považované aj všetky chodníky pri cestách I., II, a III. triedy a miestnych
komunikáciách funkčnej skupiny A – C oddelené od cesty obrubníkom.

45

Miestne komunikácie funkčnej skupiny A až D spolu v meste Zlaté Moravce sú: dĺžka
83,870 km, plocha 408 634 m2. Z toho Miestne komunikácie funkčnej skupiny A až C spolu sú v
dĺžke 33,600 km, plocha 164 317 m2a Miestne komunikácie funkčnej skupiny D (chodníky) spolu sú
v dĺžke 50,270 km, plocha 244 317 m2.
Mesto Zlaté Moravce disponuje vo svojom katastrálnom území autobusovými zastávkami
v počte 39.
Technická infraštruktúra
Zlaté Moravce a ich miestne časti sú zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu
Gabčíkovo (prívod vody do vodovodnej siete v obciach ochranného pásma JE Mochovce).
Jestvujúci rozvod vody v záujmovom území je napojený z mestského vodovodu. Pitný vodovod v
areáli zásobuje pitnou vodou všetky objekty a tiež slúži ako požiarny vodovod pre zásobovanie
vnútorných a vonkajších požiarnych hydrantov.
Priemyselný areál firmy Calex je zásobovaný z vodného zdroja „Pod vinicami" v k.ú.
Hoňovce situovanej v severozápadnej časti SÚ Zlaté Moravce a má výdatnosť 3,0 l/s.
SÚ Zlaté Moravce má vybudovanú kanalizáciu s napojením na ČOV, ktorá jesituovaná v
juhozápadnej časti intravilánu, nad sútokom Žitavy a Hontianského potoka.. V UO č. 5 ‐ Priemysel
Sever je vybudovaná dažďová kanalizácia, ktorá odvádza povrchové dažďové vody do recipientov
Žitavy a Hostianskeho potoka. Na území sú dva systémy kanalizácie – jednotná kanalizácia a
splašková kanalizácia. Do jednotnej kanalizácie sú zaústené vody z povrchového odtoku a
technologické vody. Do splaškovej kanalizácie sú zaústené jednotlivé odvody splaškovej
kanalizácie z objektov. Jednotná kanalizácia je zaústená do vodného toku Hostiansky potok
ľavobrežne v rkm 4,9. Splašková kanalizácia areálu je zaústená do mestskej ČOV.
Odpady sú vyvážané na skládku pre nie nebezpečný odpad Pod Kalváriou
v ZlatýchMoravciach, ktorú prevádzkujú Technické služby mesta Zlaté Moravce. Kapacita
skládkyje 120 000 m3. Mesto uvažuje s vybudovaním zberného dvora odpadov. Okrem toho je v
okrese v prevádzke ešte jedna skládka v obci Mankovce, ktorá slúži pre potreby 2 obcí. V Zlatých
Moravciach pôsobí spoločnosť Waste recycling, ktorá sa zaoberá zberoma čiastočne aj
recykláciou vybraných druhov odpadov.
Zlaté Moravce sú zásobované elektrickou energiou z transformovní 22/0, 42 kV,ktoré sú
napojené zo 11 0 kV rozvodne TR 110/22 kV, R 8115, 43+40 MVA ZlatéMoravce nasledovnými 22
kV vývodmi: č.306, 1053, 377, 349, 376, 247, 321, 248, 240, 369, 246. Rozvodňa TR 110/22 kV, R
8115 je napojená 1 1 0 kV vzdušnýmvedením 3x150 č 8798 a 8823.V blízkosti Zlatých Moraviec
prechádza medzištátny VTL plynovod Bratstvo DN 700 ‐ PN 55, z ktorého je vedená odbočka ‐
VTL prípojka DN 150 ‐ PN 25 k regulačnejstanici plynu RS ‐ 2 ‐ VTL/STL 3000 m3/h, vybudovanej v
areáli Slovenských tehelníWienerberger. Od RS ‐ 2 pokračuje VTL plynovod DN 150 ‐ 25 do
regulačnej staniceplynu RS ‐ 3 ‐ VTL/STL ‐10 000 m3.hod‐1 v blízkosti Slovenských tehelní a
Calexu.
V blízkosti Zlatých Moraviec prechádza medzištátny VVTL plynovod Bratstvo DN 700 ‐ PN
55, z ktorého je vedená odbočka ‐ VTL prípojka DN 150 ‐ PN 25 k regulačnej stanici plynu RS ‐ 2 ‐
VTL/STL 3000 m3.h‐1, vybudovanej v areáli Slovenských tehelní Wienerberger. Od RS ‐ 2
pokračuje VTL plynovod DN 150 ‐ 25 do regulačnej stanice plynu RS ‐ 3 ‐ VTL/STL ‐ 10 000 m3.h‐1
v blízkosti Slovenských tehelní a priemyselného areálu.

46

Súčasný stav kvality životného prostredia
Súčasný stav kvality životného prostredia hodnoteného územia je predovšetkým
výsledkomprírodných podmienok a civilizačných vplyvov. Záujmové územie predstavuje typickú
poľnohospodársko‐priemyselnú krajinu. Kvalita životného prostredia okresu Zlaté Moravce je
určená prevahoupoľnohospodárskeho využívania jeho územia bez veľkých znečisťovateľov a v
slovenskom kontexte sa dáhodnotiť ako priemerná.Lokalita Zlatých Moraviec patrí k oblastiam s
relatívne menej rozvinutýmpriemyslom v porovnaní s ostatnými oblasťami Slovenska.
Kvalita životného prostredia v širšom záujmovom území je daná spôsobom
využitiaúzemia, ktoré má typický antropogénny charakter. Na znečisťovaní ŽP regiónu sa podieľa
priemyselná činnosť, poľnohospodárstvo,doprava, ukladanie odpadov a osídlenie. V zmysle POH
SR do roku 2015 a na podkladeenvironmentálnej regionalizácie najviac narušené prostredie je v
Nitrianskom a Trnavskom kraji.
Aktuálna
environmentálna
regionalizácia
Slovenskej
republiky
diferencuje
územieSlovenska do 5 stupňov z hľadiska stavu životného prostredia:
1. prostredie vysokej úrovne
2. prostredie vyhovujúce
3. prostredie mierne narušené
4. prostredie narušené
5. prostredie silne narušené
Podľa kritérií environmentálnej regionalizácie Slovenska okolie mesta Zlaté Moravce spadá pod 2.
stupeň kvality prostredia , t.j. ide o prostredie vyhovujúce.
Znečistenie povrchových a podzemných vôd
Povrchovými vodami nachádzajúcimi sa v širšie posudzovanom okolí sú Hostiansky potok
a rieka Žitava. K celkovému znečisteniu rieky Žitava prispievajú predovšetkým producenti
odpadových vôd Vinárske závody s. r. o. Topoľčianky, ZVS a. s. Topoľčianky, odpadové vody
zoškrobární, ČOV Zlaté Moravce a ČOV Vráble.
V území bola potvrdená environmentálna záťaž v areále bývalého Calexu. Podzemné vody
v území nie sú používané ako zdroj pitnej vody. Nenachádzajú sa tu žiadne zdroje minerálnych a
termálnych vôd.
Ovzdušie
Okrem spoločnosti Wienerberger, ktorá je označená ako významný znečisťovateľ NOx,
prevádzky okresu Zlaté Moravce nepatria v Nitrianskom kraji medzi výrazných znečisťovateľov
pre TZL, SO2 a NOx. Napriek tomu však pre CO patria k najväčším znečisťovateľom so
zastúpením dvoch subjektov. Kvalita ovzdušia v Zlatých Moravciach je ovplyvnená malými a
strednými zdrojmiznečisťovania ovzdušia, cestnou dopravou a prenosom emisií z okolia.
Hluk
Hluk patrí medzi významné rizikové faktory ohrozujúce kvalitu životného prostredia.
Nepriaznivo vplýva na zdravotný stav obyvateľstva. Hlavným zdrojom hluku záujmového územia
jehluk z cestnej dopravy.
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Odpadové hospodárstvo
Zdrojom komunálnych odpadov v meste sú občania a podnikateľské subjekty, ktoré majú
na územímesta svoje prevádzky. V meste je zavedený zber zmesových komunálnych odpadov
a separovanýzber nasledovných odpadov: papier, plasty, sklo, bioodpad, elektroodpady, batérie,
veľkoobjemovýodpad, stavebné odpady, nebezpečné odpady, kovy a iné odpady.
Nasledovný obrázok zobrazuje trend vývoja produkcie odpadov v meste Zlaté Moravce.
Obrázok 15 Trend vývoja produkcie odpadov v Zlatých Moravciach za obdobie 2006‐2013

Zdroj: POH Zlaté Moravce

Zber zmesového komunálneho odpadu, plastov, skla, stavebných odpadov, bioodpadu
a veľkoobjemového odpadu vykonávajú Technické služby mesta Zlaté Moravce. Komunálny
odpad sa zneškodňuje na skládke odpadov ‐ Technické služby mesta ZlatéMoravce. Zber papiera
vykonáva: Technické služby mesta Zlaté Moravce a školské zbery. Zber elektroodpadov,
batériía nebezpečných odpadov vykonávaWaste Recycling ZM.
Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (skládky odpadov):
 Technické služby mesta Zlaté Moravce
 Sita – Kalná nad hronom
 Tekovská ekologická spoločnosť – Nový tekov
 ENVI‐GEOS Nitra
 Mesto Vráble
 Brantner Kolta
Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (spaľovne odpadov):
 Duslo šala
 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov:
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 Envigeos Nitra
 RACHER
 INVEST Servis
 Nitrianske Komunálne služby
 Ofir, Plastcom, Plastika,
 Pumpkin, Regra plast,
 Remarkplast, BKP,
 Práčovne a čistiareň,
 Slovakia Asfalt, Slovizol,
 Štátny poľnohospodársky podnik, VÚSAPL,
 BH Metal, Ekol, Forsa
 SITA Slovensko
 Mestské služby Nitra
V rámci osvety medzi obyvateľmi je potrebné zvyšovať povedomie obyvateľov v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, či
o prínosejeho zhodnocovania a negatívach jeho zneškodňovania. Mesto sa zaväzuje minimálne
jeden krát doroka využiť kampane a osvetové činnosti vedúce k podporu triedeného zberu a to
použitím niektorejz nasledujúcich foriem: letáky, web stránka, semináre, prednášky, mestské
noviny, či oznamy naúradných tabuliach.

1.6 Sociálna infraštruktúra
Sociálna infraštruktúra sa zameriava predovšetkým na uspokojovanie potrieb
obyvateľstva. Jej rozmiestnenie závisí od štruktúry osídlenia a veľkosti sídiel. Vplýva aj na
rozmiestnenie niektorých výrob. Sociálna infraštruktúra zabezpečuje priestorovú, časovú
a proporcionálnu dostupnosť sociálnych služieb a aktivít zameraných na rozvoj človeka
(zdravotníctvo, školstvo, šport, kultúra, bývanie, obchodné siete a sieť verejnej správy).
Domový a bytový fond
Zástavba mestskej aglomerácie je značne rozmanitá.Nachádzajú sa tu objekty hromadnej
bytovej zástavby i rodinných domov. Mesto mápredpoklady pre ďalší rozvoj predovšetkým svojou
polohou, demografickou skladbou,sústreďovaním školstva, kultúry a podnikateľských aktivít
regionálneho významu, svojimivýrobnými kapacitami a pod.
V bytových domoch (v celkovom počte 4905) eviduje mesto 7648 žijúcich obyvateľov, v
rodinných domoch (v celkovom počte 2240) eviduje mesto 5325 žijúcich obyvateľov a k 31.12.2012
mesto eviduje 12 čiastočne alebo úplne zateplených bytových domov v správe Službytu
(Mojmírova 1‐3‐5, Školská 3‐5‐7, Duklianska 2‐4 a Kalinčiakova 2‐4‐6‐8‐10), v správe Bytového
družstva Zlaté Moravce (1.mája 26‐28, Duklianska 6‐8, Mojmírova 7‐11, Nitrianska 1‐3,
Hviezdoslavova 66‐70, Nitrianska 2‐6, Hviezdoslavova 58‐60, Nitrianska 8‐12).
Predaných bytov bolo 766, nepredaných vo vlastníctve mesta 230. Podľa kategorizácie
bytov sa v rámci predaných bytov 704 bytov zaraďuje do 1. kategórie a 62 do 2. kategórie, z toho 4
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byty 1. posch., 74 bytov 2. posch., 22 bytov 3. posch., 80 bytov 4. posch., 367 bytov 7. posch., 141
12. posch. a 78 bytov 13. posch.
Nepredané byty boli kategorizované v počte 136 do 1. kategórie, 93 v 2. kategórii a 1 vo 4.
kategórii, z toho 1 byt na prízemí, 93 bytov na 2. posch., 21 bytov 4. posch., 114 bytov na 7. posch.
a 1 byt na 12. posch. Všetky byty sú obývané.
Priemerný vek domov v správe mesta je 47,5 rokov. Byty prvej kategórie sú napojené na
plyn. Verejný vodovod, kanalizáciu a splachovací záchod s kúpeľňou majú všetky byty.
Nedostatok bytového fondu sa môže v meste prejaviť odlivom obyvateľstva z mesta.Preto
sa uvažuje o výstavbenových nájomných bytov.
V meste Zlaté Moravce je niekoľko evidovaných voľných (nevyužitých) budov vo
vlastníctve mesta Zlaté Moravce a v jeho katastrálnom území.
Nasledujúca tabuľka eviduje zoznam nevyužitých a voľných priestorov.
Tabuľka 22 Zoznam nevyužitých a voľných budov v meste ZlatéMoravce
Zoznam nevyužitých a voľných budov v meste Zlaté Moravce

Administratívna budova, Hviezdoslavova
1330/183
‐ postavená na pozemku ‐ parcele KN reg. „C“,
č. p. 1129/2 o výmere: 1211 m² /druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria/, zapísanej
v katastri nehnuteľností v k. ú. Zlaté Moravce na
LV č. 3453

Voľné nebytové priestory nachádzajúce sa na III. poschodí:
● 17,50 m˛ ‐ kancelária č. 304
● 4,84 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,34 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,50 m˛ ‐ kancelária č. 305
● 4,84 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,34 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,50 m˛ ‐ kancelária č. 306
● 4,84 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,34 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,50 m˛ ‐ kancelária č. 307
● 4,84 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,34 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,50 m˛ ‐ kancelária č. 308
● 4,84 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,34 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,87 m˛ ‐ kancelária č. 309a
● 4,94 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,81 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,87 m˛ ‐ kancelária č. 309b
● 4,94 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,81 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 18,00 m˛ ‐ kancelária č. 310
● 4,98 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,98 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,75 m˛ ‐ kancelária č. 311
● 4,91 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,66 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,50 m˛ ‐ kancelária č. 312
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● 4,84 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,34 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,50 m˛ ‐ kancelária č. 313
● 4,84 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,34 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,50 m˛ ‐ kancelária č. 314
● 4,84 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,34 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 17,50 m˛ ‐ kancelária č. 315
● 4,84 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,34 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
Voľné nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí:
● 20,41 m˛ ‐ kancelária č. 100
● 4,22 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 24,63 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 34,54m˛ ‐ kancelária č. 101 a č. 103
● 6,26 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 40,80 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 18,40 m˛ ‐ kancelária č. 106
● 3,80 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 22,20 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 41,07 m˛ ‐ kancelária č. 108 a č. 109
● 8,48 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 49,55 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 36,57 m˛ ‐ kancelária č. 110
● 7,56 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 44,13 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
● 22,26 m˛ ‐ kancelária č. 113
● 4,60 m˛ ‐ ostatné nebytové priestory /rozpočítaná chodba a WC/
Celková výmera priestorov: 26,86 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iný účel
Voľné nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí:
● 7,11 m˛ ‐ nebytový priestor č. 002
Celková výmera priestorov: 7,11 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: kancelária, sklad, iné využitie
● 17,25 m˛ ‐ nebytový priestor č. 008 /garáž/
Celková výmera priestorov: 17,25 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: garáž, sklad
Voľné nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí, Duklianska 2/A:
Celková výmera priestorov: 84,84 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad, iný účel
Budova SOV, Duklianska 1572/2A, 2B
‐ postavená na pozemku ‐ parcele KN reg. „C“,
č. p. 2490/2, zapísanej v katastri nehnuteľností v
k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.

Voľné nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí, Duklianska 2/B:
Celková výmera priestorov: 45,89 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad, iný účel
Celková výmera priestorov: 35,00 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad, iný účel
Celková výmera priestorov: 54,00 m˛
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Budova „CENTRUM ŽITAVA“, Hviezdoslavova
2087/64
‐ postavená na pozemku ‐ parcele KN reg. „C“,
č. p. 1078/2, zapísanej v katastri nehnuteľností v
k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537.

Areál Viničná, Viničná č. 1 /súpisné čísla: 1873,
3282, 3283, 3284, 3285, 3286/
‐ budova postavená na pozemku ‐ parcele KN
reg. „C“, č. p. 2606/2, 2606/3, 2606/4,2606/5,
zapísanej v katastri nehnuteľností v k. ú. Zlaté
Moravce na LV č. 4537.
‐ budova postavená na pozemku ‐ parcele KN
reg. „C“, č. p. 2606/8, zapísanej v katastri
nehnuteľností v k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
4537.
‐ budova postavená na pozemku ‐ parcele KN
reg. „C“, č. p. 2606/6, zapísanej v katastri
nehnuteľností v k. ú. Zlaté Moravce na LV č.
4537.

Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad, iný účel
Voľné nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí:
Celková výmera priestorov: 14,20 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad, iný účel
Voľné nebytové priestory nachádzajúce sa na I. poschodí:
Celková výmera priestorov: 75,00 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: sklad, iný účel
Celková výmera priestorov: 73,90 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad, iný účel
Voľné nebytové priestory:
Celková výmera priestorov: 70,20 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, kancelária, sklad, iný účel
Celková výmera pozemku: 102,49 m˛ /prislúchajúca časť dvora/
Účel využitia prenájmu priestorov: nepodnikateľské účely
Celková výmera priestorov: 135,00 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad, výrobné priestory, iný účel
Celková výmera pozemku: 197,10 m˛ /prislúchajúca časť dvora/
Účel využitia prenájmu priestorov: nepodnikateľské účely
Celková výmera priestorov: 101,00 m˛
Účel využitia prenájmu priestorov: obchod, sklad, výrobné priestory, iný účel
Celková výmera pozemku: 147,46 m˛ /prislúchajúca časť dvora/
Účel využitia prenájmu priestorov: nepodnikateľské účely

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ, 2015

Využitie budov a pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce je nasledovné – mesto
poskytuje na prenájom pre užívateľov za poplatok 65 záhradiek, 47 pozemkov a 103 budov
a priestorov na rôzne účely.

Služby obyvateľstvu
V meste Zlaté Moravce sa z hľadiska uspokojovania potrieb obyvateľstva
nachádzakomplexná štruktúra prvkov terciárnej sféry typická pre okresné mesto.Mesto Zlaté
Moravce je vybavené širokou škálou zariadení lokálneho, mestského, okresného, regionálneho
významu v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, telovýchovy a športu, sociálnej starostlivosti,
ako aj zariadení obchodu a služieb. Základná vybavenosť je vyhovujúca.Juhovýchodne od
záujmového územia sa nachádza futbalový športový areál.
Rýchlo sa rozvíjajú také druhy veľkoobchodu, maloobchodu a služieb, ktoré pokrývajú
denné potreby občanov. Zároveň je však možné konštatovať, že aj v komerčnej sfére ešte chýba
nákladnejšia a kvalitnejšia vybavenosť, napr. ubytovacie a stravovacie zariadenia vyššieho
štandardu, kryté športové a relaxačné zariadenia, náročnejšie areály športu a zotavenia.
V susedstve lokality i v jej širšom okolí sa nachádzajú rôzne objekty poskytujúce služby ako
napr. čerpacia stanica pohonných hmôt, colnica, SOUP, hotel VION a iné). Zoznam podnikateľov
a prevádzok poskytujúcich konkrétne služby je uvedený v kapitole 1.4 Ekonomická štruktúra.
Čo sa týka základných zariadení, ktoré sa v meste nachádzajú, mesto Zlaté Moravce
disponuje knižnicou, denným centrom, farským úradom a múzeom. V rámci jeho katastrálneho
územia je občanom k dispozícii tiež kaštieľ, 5 parkov a 3 domy smútku. Zoznamy zariadení
rozdelených podľa zamerania sa nachádzajú nižšie v jednotlivých podkapitolách.Kultúrne a
historické zariadenia v meste sa nachádzajú v kapitole 1.1 História mesta.
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Školstvo a vzdelanie
Z hľadiska predškolskej a školskejvýchovy sa na území mesta Zlaté Moravce nachádzajú
predškolské a školské zariadenia, umelecké školy a centrum voľného času.
Vzdelávanie detí a mládeže zabezpečuje 6 materských škôl, 4 základné školy,
1gymnázium, 4 stredné odborné školy a učilištia, 1 pobočka súkromnej vysokej školy. Na území
mesta sa nachádza Spojená škola, Základná umelecká škola, ktorá ponúka na štúdiumhudobný,
výtvarný, tanečný a literárno‐dramatický odbor.
Nasledovná tabuľka zobrazuje prehľadne informácie o týchto zariadeniach.
Tabuľka 23 Zoznam predškolských, školských zariadení a zariadení voľného času
Zariadenie, sídlo

Súkromná materská
škola, Štúrova ul.č. 15,
953 01 Zlaté Moravce

Materská škola

Materská škola,
Slnečná 2

Informácie o službách, ktoré poskytuje
V materskej škole pracuje 5 zamestnancov, 4 učiteľky, 1 upratovačka. 1 učiteľka je na materskej
dovolenke. Súkromná materská škola má prevádzku v priestoroch materskej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Zlaté Moravce, na základe nájomnej zmluvy. Materská škola má kapacitu 24 detí. V
súčasnosti materskú školu navštevuje 22 detí vo veku od 2 do 6 rokov. Školský dvor je takisto prenajatý,
je na ňom zriadené detské ihrisko ‐ terasa, pieskovisko, preliezky pre väčšie deti, preliezky pre menšie
deti a trávnatú plochu na voľný pohyb. Vnútorné priestory pozostávajú zo spálne, herne, jedálne, šatne
a umyvárne s toaletami. V prenajatých priestoroch sa vykonali určité stavebné úpravy‐modernizáciu a
opravu. Okná sú pôvodné, bolo by ich vhodné vymeniť nielen kvôli funkčnosti, ale aj izolačným
vlastnostiam, čím by sa znížili náklady na vykurovanie priestorov. Jedlo pre deti a zamestnancov
odoberá zo školskej kuchyne. Škôlka je vybavená všetkým potrebným nábytkom, hračkami i
didaktickými pomôckami. Zameriavame sa na výuku anglického jazyka počas celého dňa. Deti v rámci
pohybovej výchovy a zdravia pravidelne trénujú tenis s profesionálnym trénerom a navštevujú soľnú
jaskyňu. Využívajú mestské dopravné ihrisko a deti navštevujú aj klzisko počas zimy.
III oddelenia ‐ počet zaradených detí 48
Školský dvor: 2 pieskoviská, preliezky, trávnatá plocha na rekreačnú a športovú činnosť
Interiér tried: audiovizuálna technika ‐ televízor v každom oddelení ‐ CD prehrávač v každom oddelení
‐ DVD prehrávač v každom oddelení
digitálne technológie ‐ PC v každom oddelení
‐ tlačiareň v dvoch oddeleniach
‐ 2 interaktívne tabule s príslušenstvom
(notebook + tlačiareň )
‐ 2 digitálne fotoaparáty
‐ notebook a tlačiareň v riaditeľni
Nachádza sa mimo centra mesta, v tichom prostredí bokom od hlavnej cesty v blízkosti mestskej štvrte
Chyzerovce. Celý areál má štyri samostatné pavilóny a hospodársky pavilón, kde je kotolňa, kuchyňa
a v byte pre školníka je v súčasnosti sídlo Komunitnej a sociálnej práce. Pre potreby materskej školy
slúžia dva pavilóny. V súčasnosti sú v prevádzke dve triedy s počtom detí 26 od 2,5 do 6 rokov. 1.
trieda má svoju herňu, spálňu a hygienické príslušenstvo – umyvárka detí a WC, ktoré je po kompletnej
rekonštrukcii. 2. trieda je v zadnom pavilóne, kde je spolu s herňou zabezpečené spanie pre desať detí,
ostatné majú lôžka v spálni prvej triedy. V druhom pavilóne je spoločná telocvičňa so základným
vybavením na pohybové aktivity detí. Stravovanie je zabezpečené v jedálni, kde sa stravujú aj deti zo
ŠZŠ, ktoré majú svoje triedy v prvom pavilóne. Štvrtý pavilón sa momentálne nevyužíva. Všetky
budovy sú prepojené spojovacími chodbami. V uplynulom období boli opravené strechy nad pavilónmi
MŠ a hospodárskom pavilóne. Je potrebné opraviť aj strechu nad ostatnými budovami. Materská škola
je v prevádzke od roku 1984 a zatiaľ nebola robená žiadna rozsiahlejšia rekonštrukcia. Pre zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností budov je nevyhnutné vymeniť okná, opraviť, prípadne zatepliť, fasádu
budov, opraviť terasy a podhľady. Zariadenie materskej školy je štandardné, vyhovuje požiadavkám
detí. Edukačný proces je vybavený kvalitnými pomôckami a dostatočnou IKT technikou. Súčasťou
materskej školy je ihrisko a rozsiahla záhrada s kopcom, ktorý sa v zime využíva na bohaté sezónne
činnosti. Ihrisko nezodpovedá požiadavkám a normám EU. Je potrebná výmena piesku, úprava
prípadne výmena preliezačiek. Prevádzku zabezpečujú tri pedagogické pracovníčky, jedna
upratovačka, ktorá zabezpečuje aj pranie bielizne, kuchárka, ktorá varí aj pre deti ŠZŠ, vedúca ŠJ na
polovičný úväzok, údržbár jeden týždeň v mesiaci na 5 hodín. Kúrenie zabezpečuje pracovník mesta.
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Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu Putujeme so slniečkom., ktorý
preferuje výchovu a vzdelávanie v kľudnej, rodinnej atmosfére so zameraním sa na komplexný rozvoj
dieťaťa predškolského veku a jeho prípravu na primárne vzdelávanie. Materská škola je zapojená do
projektu Škola podporujúca zdravie, kde rozvíja tak duševné ako aj telesné zdravie, vedie deti
k výchove zdravého životného štýlu a v rámci prevencie proti obezite k podpore návykov pravidelného
športovania. Projekt BECEP pomáha pri výchove zodpovedného účastníka cestnej premávky.
Kidssmart so svojimi výučbovými programami pomáha pri osvojovaní si základov IKT a robí edukačné
aktivity atraktívnymi. Materská škola dlhé roky pracuje s učebňou Lego Dacta, má odborne vyškolenú
pracovníčku v tejto oblasti. Školská záhrada sa využíva pri realizácií cieľov environmentálnej výchovy.
Nadané deti majú možnosť realizovať sa v krúžkoch výtvarnej výchovy a anglického jazyka. Svojimi
prácami sa prezentujú na rôznych výstavách. V spolupráci s rodičmi pripravujeme pre deti jesenné,
zimné aj jarné tvorivé dielne, ktoré sú zamerané na oboznamovanie sa s ľudovými tradíciami
a získavanie zručností v rôznych výtvarných a pracovných technikách. Tradíciou materskej školy sú
oslavy Dňa rodiny a slávnostné vyraďovanie predprimárov.
Celková rekonštrukcia zariadenia by výrazne zlepšila kvalitu života v materskej škole a umocnila by aj
záujem o umiestnenie detí do materskej školy v tejto oblasti.
Materská škola
Kalinčiakova
Materská škola
Žitavské nábrežie
Materská škola
Štúrova
Materská škola Prílepy
Základná škola
Mojmírova
Základná škola
Pribinova
Základná škola
Robotnícka
Základná škola sv.
Don Bosca

Základná umelecká
škola, Janka Kráľa 4,
953 01 Zlaté Moravce

Centrum voľného času
Zlaté Moravce,
Rovňanova 7, Zlaté
Moravce

Počet žiakov ‐ 486
Stav budov ‐ škola má dve budovy:
1. Budova ZUŠ na ulici Janka Kráľa 4 – budova je zastaralá bez akejkoľvek rekonštrukcie, potrebná je
výmena okien, ktoré sa rozpadávajú a taktiež strecha a fasáda potrebujú opravu.
2. Budova ZUŠ na ulici Župná 315 – na budove je urobená čiastočná rekonštrukcia (len vymenené
okná), v budove je elektrické vykurovanie, ktoré je finančne veľmi nákladné ‐ akumulačné kachle
postupne vypadávajú a náhradné diely už nie je možné dostať preto je potrebná plynofikácia budovy.
Ďalej strecha na budove je v havarijnom stave, je potrebná jej rekonštrukcia a aj fasáda budovy si už
vyžaduje opravu. Na ulici Župnej je zrekonštruovaná koncertná sála.
Forma výchovy: denná
Počet vychovávateľov ‐ interní: 5
Počet vychovávateľov ‐ externí: 5
Počet učební v priestoroch šk. zariadenia: 7
Počet vysunutých pracovísk: 2
Počet elokovaných pracovísk: 0
Krúžok anglického jazyka a doučovanie, krúžok digitálnej fotografie a videokamery, tanečné krúžky,
stolnotenisový krúžok, strelecký krúžok, šachový krúžok, krúžok džuda, armwrestlingový krúžok,
krúžok zumby

Gymnázium Janka
Kráľa
Stredná odborná škola
technická, Ul. 1.mája
22, 953 01 Zlaté
Moravce

Študijné odbory:
4 – ročné
Učebné odbory:
3 – ročné
Nadstavbové štúdium: 2 – ročné
logistika
mechanik počítačových sietí
mechanik mechatronik
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
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Stredná odborná škola
polytechnická
Ul. SNP 2, 953 30
Zlaté Moravce

nástrojár – experiment
nástrojár
strojný mechanik
technicko‐administratívny pracovník
elektromechanik – silnoprúdová technika
elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
podnikanie v remeslách a službách
technicko‐ekonomický pracovník
V súčasnosti školu navštevuje 250 žiakov denného štúdia. Škola pripravuje žiakov v strojárskych,
elektrotechnických a ekonomických odboroch. V roku 2014 sa škola stala pilotnou školou duálneho
vzdelávania v projekte „Young stars“. Súčasťou školy sú učebne TV, dielne PV, jedáleň, telocvičňa,
ihrisko s umelou trávou, školský park. Je školiacim centrom pre Slovenský zväz chladiacej
a klimatizačnej techniky v Rovinke a Centrom odbornej prípravy a vzdelávania pre chladiacu
a klimatizačnú techniku. Škola poskytuje výučbu nemeckého, anglického a ruského jazyka, ako
i možnosť získania osvedčenia elektrotechnickej spôsobilosti.
Škola zabezpečuje výmenné študijné pobyty žiakov v partnerskej SŠ COPT Kroměříž v ČR. Žiaci oboch
škôl sa stretávajú na rôznych športových a kultúrnych podujatiach. Škola má dlhoročnú úspešnosť
v medzinárodných projektoch Leonardo da Vinci. Na škole aktívne pracuje 13 krúžkov rôzneho
zamerania: cudzie jazyky, odborné zručnosti, IKT, šport, žurnalistika a pod.
Žiaci dlhodobo dosahujú výborné výsledky v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. V súťaži Enersol SK
2014 v celoštátnom finále získali 3.miesto. V rámci výstavy Mladý tvorca 2014 škola získala 1.miesto
„Cenu za inováciu a technickú tvorivosť“. Škola je súčasťou projektu Požitavskej futbalovej akadémie.
V priestoroch školy sa nachádza kuchyňa a školská jedáleň. Škola poskytuje možnosť stravovania. Žiaci
počas štúdia podpisujú učebnú zmluvu s firmou zapojenou do duálneho vzdelávania a získavajú
motivačné štipendiu. Po ukončení štúdia môžu pokračovať v štúdiu na VŠ. Firmy a výrobné spoločnosti,
ktorých zameranie je orientované na výrobu strojárskych a elektrotechnických výrobkov majú
eminentný záujem o zamestnanie našich absolventov po ukončení štúdia. Ponúkajú im zaujímavé
pracovné pozície.
Študijné odbory: 4 ‐ ročné
Učebné odbory: 3 ‐ ročné
Nadstavbové štúdium:2 – ročné
elektrotechnika ‐ počítačové systémy
technika a prevádzka dopravy
technické lýceum
mechanik elektrotechnik
grafik digitálnych médií
podnikateľ pre rozvoj vidieka
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
autoopravár – mechanik
agromechanizátor, opravár
elektromechanik – silnoprúdová technika
stolár
murár
inštalatér
elektrotechnika – elektronické zariadenia
drevárska a nábytkárska výroba
dopravná prev. so zam. na cest. a mest. dopravu
stavebníctvo
poľnohospodárstvo
Škola má viac ako 60 ročnú históriu. Významným úspechom školy je jej medzinárodná spolupráca s 11
strednými školami z krajín EÚ, výmena študentov a pedagógov. Škola je pilotným centrom pre
Združenie automobilového priemyslu pre učebný odbor autoopravár, študenti získavajú významné
ocenenia v odborných súťažiach napr. ZENIT, Autoopravár, Murár a na Mladom tvorcovi v Nitre –
ocenenie za zavádzanie inovatívnych technológií. Škola je po komplexnej modernizácií, má nové
prístrojové vybavenie dielní, 6 nových laboratórií PC a iné v hodnote 300 000 €.
Na škole sa vyučujú cudzie jazyky: anglický, nemecký a ruský. Škola spolupracuje s jazykovou školou
Aspect, kde študenti môžu získať certifikáty zo znalostí cudzích jazykov na rôznych úrovniach.
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Škola má dlhoročnú tradíciu v účasti v medzinárodných projektoch, ako sú Comenius, Leonardo da
Vinci, Nadácia Bosch. V súčasnom období škola realizuje v spolupráci s SAAIC výmenné projekty
študentov a pedagógov v rámci programu Comenius a Leonardo da Vinci so školami v Belgicku,
Holandsku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku, Litve a Taliansku. V rámci týchto programov realizujú študenti
a pedagógovia stáže v zahraničných školách, ktoré sú hradené z prostriedkov EÚ. Škola medzinárodné
aktivity neustále rozširuje a v súčasnosti pripravuje nové aktivity v Erasmus + zamerané pre mobility
študentov na zahraničných školách.
Na škole pracuje vyše 23 krúžkov podľa záujmu žiakov.
Škola má pre športové využitie žiakov k dispozícií modernú telocvičňu, ktorá má olympijské rozmery.
V nej sa uskutočňujú predovšetkým súťaže v loptových hrách ako je futbal, basketbal, volejbal, ale aj
možnosti cvičenia sebaobrany a gymnastiky. Žiaci majú k dispozícií školský bazén v ktorom sa
uskutočňuje plavecký výcvik. Škola má vlastné rekreačné zariadenie v Korytnici, odkiaľ sa každoročne
organizuje lyžiarsky výcvik na Donovaloch.
Škola poskytuje stravovanie v školskej jedálni.
Absolventi majú dobré uplatnenie v praxi, alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách či v 2 ročnom
nadstavbovom štúdiu kde získajú maturitné vysvedčenie.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ, 2015

Sociálne služby v meste Zlaté Moravce
Sociálne služby slúžia na uspokojenie individuálnych potrieb občanov a preto poskytované
sociálne služby by mali byť pružné a mali by sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám rodín
a občanov, ktorí sú na ne odkázaní.
Tabuľka 24Druhy sociálnych služieb a zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú sociálne služby na
území mesta Zlaté Moravce
Druhy sociálnych služieb a zariadenia sociálnych
Kapacita
služieb
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
295 klientov
Komunitné centrum
15 klientov
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
15 klientov
Opatrovateľská služba (OS)
‐
Dom opatrovateľskej služby (DOS)
112 bytov
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci –
‐
domáce tiesňové volanie
Odľahčovacia služba
‐
Denné centrum
100 klientov
Práčovňa
‐
Stredisko osobnej hygieny (SOH)
‐
NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych
38 klientov
služieb, n. o., Zlaté Moravce
Úsmev DSS, n. o., Zlaté Moravce
57 klientov
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ, 2015

Terénna sociálna služba krízovej intervencie je súbežne vykonávaná so sociálnou službou:
Komunitné centrum. Komunitné centrum sa nachádza v areáli MŠ Slnečná, ul. Slnečná 2 v Zlatých
Moravciach. V rámci komunitného centra sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
poskytujú odborné činnosti, vykonávajú sa preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová
činnosť. V komunitnom centre je vykonávaná komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
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V Zariadení opatrovateľskej služby na Ul. Rovňanovej 3 v Zlatých Moravciach sa poskytujú
sociálne služby na prechodný čas občanom ťažko zdravotne postihnutým alebo dôchodcom, ktorí
sú na tieto služby odkázaní. Je to hlavne vtedy, keď ich prepustia z nemocnice a nie sú doliečení,
prípadne potrebujú ďalšiu odbornú starostlivosť. Môže to byť aj počas dovolenky, vážnej choroby
a liečenia alebo mimoriadneho pracovného zaneprázdnenia rodinných príslušníkov toho
opatrovaného, ktorému inak pomoc zabezpečuje rodina a to v prípade napr. väčších úprav v byte,
pri prestavbe na bezbariérové bývanie a pod. V zariadení sú zabezpečené odborné, obslužné
a ďalšie činnosti. Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím
na vek a zdravotný stav občanov, ktorým sa poskytuje. Pre ľahšie ošetrovanie klientov je
zariadenie vybavené vonkajšou pasívnou rampou, kyslíkovým koncentrátorom, zdvižným
zariadením GULDMAN, schodiskovou plošinou SP 150 a hygienickou stoličkou CALYPSO. Do
roku 2007 bolo v zariadení 10 lôžok a v roku 2008 z dôvodu veľkého záujmu o tieto služby sa
zariadenie rozšírilo na 13 lôžok. V roku 2012 sa rozšírilo o ďalšie dve lôžka na celkový počet 15
lôžok.
Opatrovateľská služba sídli na Rovňanovej 3 v Zlatých Moravciach. Poskytuje sociálne
služby fyzickej osobe ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy,
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opatrovateľská
služba je terénna sociálna služba. Popri týchto činnostiach OS zabezpečuje v prípade potreby
opatrovaného aj aplikovanie inzulínu, intramuskulárnych injekcií a jednoduché preväzy. Tieto
služby sú vykonávané opatrovateľkami opatrovateľskej služby a zdravotnými sestrami zariadenia
opatrovateľskej služby aj v teréne. V roku 2014 sa mesto zapojilo do Národného projektu ‐
Podpora opatrovateľskej služby. V rámci tohto projektu zamestnáva 1 opatrovateľku. Domáca
opatrovateľská služba sa poskytuje 90 klientom.
V Dennom centre na Mojmírovej 6 v Zlatých Moravciach sa poskytuje sociálna služba
počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi
s vnukom alebo vnučkou.
V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.
Tieto sociálne služby sa poskytujú bezplatne. Zároveň sú tu vytvorené podmienky na záujmovú a
kultúrnu činnosť. Slúži všetkým obyvateľom mesta na spoločné stretávanie, oddych a vzájomnú
komunikáciu. Pravidelne sa tu poriadajú rôzne prednášky, besedy, výstavy, posedenia, a pod.
Mesto zdarma poskytuje tieto priestory pre zväzy, ktoré ich využívajú na svoju činnosť (schôdze,
poradné dni).
Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v meste Zlaté Moravce
 NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, n. o., Zlaté Moravce
 Úsmev DSS n. o., Zlaté Moravce
Zdravotná starostlivosť
Na území mesta sa nachádza Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., ktorá
poskytuje zdravotnú starostlivosť nielen občanom mesta, ale celému zlatomoraveckému regiónu.
Tiež sa v meste nachádza zdravotnícke stredisko. Oddychovo vzdelávacie centrum Mami Oáza v
Kláštore u bratov Tešiteľov jezaložené hlavne pre matky na materskej dovolenke a ich deti. Pre
najstaršiu generáciu slúžiapriestory Denného centra na Mojmírovej ulici.
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Tabuľka 25Tabuľka Zoznam zdravotných zariadení v meste Zlaté Moravce

Druh zariadenia

Názov zariadenia

Lekáreň ALTEA
Lekáreň IRIS
Lekáreň OLIVA
Lekárne
Lekáreň TULIP
Lekáreň u ŠKORPIÓNA
Lekáreň u ZLATÉHO HADA
Diabetologické ambulancie (1)
Gynekologické ambulancie (1)
Interné ambulancie (6)
Reumatologické ambulancie (1)
ORL ambulancie ‐ ušné, nosné, krčné (1)
Psychiatrická ambulancia(1)
Pľúcna ambulancia (1)
Imunologická ambulancia(1)
Ambulancie
Kožná ambulancia (1)
Očná ambulancia (1)
Zubná ambulancia (1)
Diabetologická ambulancia (1)
Sono ambulancia(1)
Kardiologickáambulancia(1)
Ortopedickáambulancia(1)
Ambulancia úrazovej chirurgie(1)
Anestéziologickáambulancia(1)
Praktický lekár pre dospelých (10)
Zubní lekári ‐ praktickí zubní lekári Stomatologické ambulancie (18)
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ, 2015

Kultúrne a spoločenské vyžitie
V mestskom kultúrnom stredisku je možnosť kultúrneho a spoločenského vyžitia pre
všetkých obyvateľov mesta. V budove sa nachádza divadelná sála a obradná sieň, kde
okremsobášov usporadúvajú rôzne spoločenské akcie, recepcie, prezentačné podujatia a výstavy.
Sídli tu aj ponitrianske múzeum v rámci ktorého je zriadená pamätná izba Janka Kráľa.
K ďalším kultúrnym strediskám mesta patria kultúrne domy v mestských častiach
Chyzerovce a Prílepy, mestská knižnica a kino. Ku kultúrnemu životu mesta patrí aj množstvo
folklórnycha hudobných súborov, chrámové zbory, tanečné a hudobné skupiny, mažoretky,
ochotníckedivadlo a iné telesá, ktoré reprezentujú naše mesto nielen doma, ale aj v zahraničí. Pre
organizovanie kultúrnych podujatí je v letných mesiacoch sprístupnený amfiteáter, na
ktoromorganizuje mesto každoročne Festival kultúry.
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Tabuľka 26 Podujatia v meste a pravidelné kultúrno‐spoločenské akcie

Mesiac

Názov podujatia

Organizácia /usporiadateľ

február

Fašiangy

Mesto a MSKŠ

Medzinárodný deň žien

Mesto a MSKŠ

marec

apríl
máj

jún
júl
august
september
október
december

Oslobodenie mesta
Mesto a MSKŠ
Vansovej lomnička
MSKŠ
Deň učiteľov
Mesto a MSKŠ
Deň zeme
Mesto a MSKŠ
Stavanie mája
Mesto a MSKŠ
Deň matiek
Mesto a MSKŠ
Deň víťazstva nad fašizmom
Mesto a MSKŠ
Ocenenie najlepších športovcov
Mesto a MSKŠ
Deň detí
Mesto a MSKŠ
Dni Cyrila a Metoda
Matica Slovenská, Mesto a MSKŠ
Folklórny festival
FS Inovec, Mesto a MSKŠ
SNP
Mesto a MSKŠ
Zlatomoravecký jarmok
Mesto a MSKŠ
Úcta k starším
Mesto a MSKŠ
Vianočný koncert
ZUŠ
Ukončenie starého roka – Nový rok Mesto a MSKŠ
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z MsÚ, 2015

Organizácie a združenia
V meste sa nachádzajú rôzne spolky, združenia a organizácie: Únia žien, Denné centrum,
Matica Slovenská, OZ‐Prílepčianka, Asociácia nepočujúcich, Združenie kresťanských seniorov
Slovenska,
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO, Slovenský zväz zdravotne
postihnutých – ZO, Slovenský zväz záhradkárov, Jednota dôchodcov – ZO, DOS a ZOS, DD a DSS
Nádej, Klub slovenských turistov, MC MAMI‐OÁZA, OZ MAJÁK, OZ Zlatňanka, OZ Platan, OZ
Chyzerovce, Kynologický klub Zlaté Moravce, OZ Priateľov dobrej knihy, Zlatomoravecký
ochotnícky kolektív, FS Inovec, Carmina Vocum – spevácky zbor, Detské jasle Vikorka, n.o., OZ
Šípkari, OZ Zdravá Zlatomoravecko, spevácky zbor Cantus a ďalšie (časť Prílohy).
Mesto Zlaté Moravce je členom Požitavského regionálneho združenia.
Mesto Zlaté Moravce komunikuje so svojimi obyvateľmi prostredníctvom mestského
úradu, kde sú občanom poskytnuté rôzne služby a informácie či už na úradnej tabuli,
prostredníctvom novín, letákov, rozhlasu alebo webovej stránky. Nasledovná tabuľka odráža
počet pracovníkov mesta.
Tabuľka 27 Počet pracovníkov mesta Zlaté Moravce k decembru 2014

Mestský úrad
Komunitné pracovníčky
59

53
2

Mestská polícia
Opatrovateľka ‐ UP projekt
ZOS
DOS
Chránená dielňa
Koordinátor ‐ UP projekt
Denné centrum
Občianska hliadka
MŠ Prílepy
MŠ Štúrova
ŠJ Štúrova
MŠ Slnečná
ŠJ Slnečná
MŠ Žitavské nábrežie
ŠJ Žitavské nábrežie
MŠ Kalinčiakova
ŠJ Kalinčiakova
CVČ
SPOLU

12
1
8
17
4
1
1
4
3
9
2
4
2
16
4
19
5
6
173

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ, 2015

Rekreácia, cestovný ruch a šport
Prírodné podmienky územia regiónu a jeho kultúrno‐historický potenciál umožňujú
celoročný cestovný ruch a rekreáciu s prevahou letnej sezóny. Potenciál územia charakterizujú
rozvinuté podmienky pre cestovný ruch, turistiku, cykloturistiku arekreáciu, vidiecky turizmus a v
menšej miere aj zimné športy. Významnými centramituristického ruchu v širšom okolí sú napr.
oblasť Tríbečského a Inoveckého pohoria.
Rekreačné zázemie Zlatých Moraviec ponúka využitie nasledovných priestorov na
zotavenie:
 Obyce
 Olichov – Čaradice
 Topoľčianky
 Zlaté Moravce ‐ Čertov vrch
 Velčice
 Arborétum Tesárske Mlyňany
V samotnom meste priestory pre mestskú a prímestskú rekreáciu a oddych poskytuje
vnútorný mestský systém zelene a parkov, športových plôch a zariadení,vodné plochy v sídle a v
zázemí, záhradkárske kolónie, vinice a pod. Mestom vedie ajPonitrianska cyklomagistrála. V
oblasti cestovného ruchu plní mesto hlavné funkcie z hľadiska rekreačných činností v súvislosti so
zabezpečením potrieb najmä bývajúcehoobyvateľstva.

60

Zo športových zariadení sa v okolí nachádzajú najmä ihriská a štadióny (Štadión TJ Calex,
ŠtadiónFC Vion), nábrežia Hostianskeho potoka a Žitavy.
Správa športových zariadení zabezpečuje prevádzku a údržbu zverených
športovýchzariadení na Mestskom štadióne. K dispozícii sú 2 trávnaté ihriská, 5 tenisových
kurtov,škvarová atletická dráha, telocvičňa T‐18, posilňovňa a pomocné trávnaté plochy. Celý
areálmá rozlohu 7,5 ha a ponúka priestory ako pre organizovaný šport, tak aj pre
individuálnešportovanie a aktívny oddych počas celého roku. V roku 2010 pribudlo nové
multifunkčnéihrisko pri ZŠ na Robotníckej ulici. Mestské kúpalisko ponúka prenávštevníkom 50 m
plavecký bazén a dva detské bazény, avšak mestské kúpalisko aktuálne nefunguje. Umelá ľadová
plocha na zimnomštadióne je využívaná na rekreačné korčuľovanie a hokejové zápasy. Na svoje si
prídu ajvyznávači horolezectva, ktorým je k dispozícii umelá lezecká stena. Centrum voľného
časuSpektrum vytvára priestor a podmienky pre záujmovú, rekreačnú a relaxačnú činnosť detía
mládeže. Záujemcovia sa môžu realizovať v tanečnom, streleckom a stolnotenisovomkrúžku.
Ďalej v centre funguje krúžok anglického jazyka, výpočtovej techniky a džuda.

Tabuľka 28 Ubytovacie zariadenia s počtom prenocovaní za rok 2014

Názov ubytovacieho
zariadenia
1.
2.
3.
4.
5.

Hotel Eminent ***
Hotel ViOn***
Penzión Byron**
Penzión pod kalváriou
Penzión HOBEX
Domov mládeže pri SOŠ
6. technickej
Spolu
Celkový počet prenocovaní

počet
počet
počet
Kategorizá prenocovaní prenocovaní prenocovaní
cia
‐ hostia zo
‐ hostia zo ‐ neuvedený
SR
zahraničia
štát*
hotel***
hotel***
penzión**
penzión
penzión
ubytovňa,
internát

619
1 427
368

2 796
1 010
583
827
44

2 414

4 389
18 260

10 586
11 457

*ubytovacie zariadenie neuviedlo, či sú hostia zo zahraničia alebo zo SR
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ, 2015

Počet ubytovacích zariadení v meste Zlaté Moravce a ich kapacitu k 31.12.2014 znázorňuje
nasledovná tabuľka.
Tabuľka 29 Zoznam ubytovacích zariadení

Ubytovacie zariadenia

Kapacita

HOTEL ViOn ***
Továrenská 64,953 01 Zlaté Moravce

83 miest
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HOTEL EMINENT ***
Bernolákova 1, 953 01 Zlaté Moravce
Penzión Byron **
Námestie Andreja Hlinku 30, 953 01 Zlaté Moravce
SOŠ technická
Ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
Penzión Hobex
Janka Kráľa 4, 953 01 Zlaté Moravce
Jozef Vlčko J.V. – TRANS NEU
Tehelná ul. 3527/17, 953 01 Zlaté Moravce
*N/A – nedostupná informácia

kapacita 72 miest
kapacita 20 miest
N/A
N/A
N/A

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ, 2015

Tabuľka 30 Zoznam stravovacích zariadení

Stravovacie zariadenia
Gurmán u HOFFERA
Župná 42, 953 01 Zlaté
Moravce
HOTEL EMINENT – hotelová
reštaurácia
Bernolákova 1,
HOTEL ViOn – hotelová
reštaurácia
Továrenská 64, 953 01 Zlaté
Moravce
Pizzeria ŽUPAN
Župná 8, 953 01 Zlaté
Moravce
Reštaurácia u Petyho
Prílepská 2, 953 01 Zlaté
Moravce
Restaurant FÁRO
Beňadická cesta 1/808, 953 01
Zlaté Moravce
Reštaurácia RIO
Sládkovičova 37, 953 01 Zlaté
Moravce
Reštaurácia PRIMA
Janka Kráľa 13, 953 01 Zlaté
Moravce
Oregon pub
Nám. A. Hlinku 25, 953 01
Zlaté Moravce

Bary, kaviarne
N. Y. C. Bowling
Bernolákova 3, 953 01 Zlaté Moravce
Club 69
Nám. A. Hlinku 9, 953 01 Zlaté Moravce
CLUB of ANGELS
Robotnícka 9, 953 01 Zlaté Moravce
ROYAL ADMIRAL
Továrenská 2112, 953 01 Zlaté Moravce
1. mája 30, 953 01 Zlaté Moravce
Black. Red. White. Café
Župná 27, 953 01 Zlaté Moravce
Arizona Centrum
Mlynská 8, 953 01 Zlaté Moravce
BAR MAY DAY
Hlavná 179, 953 01 Zlaté Moravce
MALIBU BAR
E. M. Šoltésovej 53, 953 01 Zlaté
Moravce
Kaviareň ALFA
Továrenská 6, 953 01 Zlaté Moravce
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HOSTINEC U MNÍCHA
Nám. A. Hlinku 9, 953 01
Zlaté Moravce
Kaviareň
Župná 48, 953 01 Zlaté
Moravce
Bona Caffe
Duklianka 4, 953 01 Zlaté
Moravce
NET CAFÉ
1. mája 14, 953 01 Zlaté
Moravce
Kebab u Johnyho
Nám. A. Hlinku 9, 953 01
Zlaté Moravce
Doner Kebab
Robotnícka 1, 953 01 Zlaté
Moravce
Jager Cafe
Župná 312/18, 953 01 Zlaté
Moravce
Kaviareň Ina Centrum
Hviezdoslavova 37, 953 01
Zlaté Moravce
P‐Bar
Janka Kráľa 47, 953 01
Zlaté Moravce

Pizza Time
Župná 11, 953 01 Zlaté
Moravce

Reštaurácia BAŠTA
Námestie hrdinov 5, 953 01
Zlaté Moravce

Kozlovňa
Hviezdoslavova 2087/64, 953 01 Zlaté
Moravce
BAVAX
Hviezdoslavova 2087/64, 953 01 Zlaté
Moravce
POHOSTINSTVO CHYZEROVE
Chyzerovecká 120, 953 01 Zlaté Moravce
QUADRATON CLUB
Továrenská 46, 953 01 Zlaté Moravce

PIVÁREŇ
Župná 56, 953 01 Zlaté
Moravce
PONORKA bar
Námestie hrdinov 4, 953
01 Zlaté Moravce
Krčma
1. mája 40, 953 01 Zlaté
Moravce

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z OcÚ, 2015

1.7 Vplyv miestnej samosprávy na ekonomiku mesta
Na dosiahnutie cieľov v rámci rozvoja miestnej ekonomiky mesta slúžia nasledovné
nástroje:
 Finančné nástroje ‐ daňové právomoci pozostávajúce z miestnych daní, predovšetkým
dane z nehnuteľností a miestne poplatky za komunálny odpad
 Využitie majetku ‐ príprava a prenájom nehnuteľností sústredené na podnikateľské aktivity
 Marketingové nástroje samosprávy
Mestský majetok a jeho využitie
Tabuľka 31 Majetok mesta v EUR

Majetok v €
Dlhodobý hmotný
‐ pozemky
‐ budovy, stavby
‐ samostatne hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí
‐ dopravné prostriedky
‐ drobný DHM
‐ ostatný HM
Dlhodobý nehmotný
Dlhodobý finančný
Obežný majetok

2010

2011

2012

2013

2014

27 464 240
2 271 283
20 313 946

27 842 346
2 360 334
20 937 038

27 836 519
2 353 890
22 690 308

29 878 046
2 350 513
24 675 436

2 251 044

2 264 292

2 263 865

2 292 079

29 788 661
2 336 133
24 559 535
2 281 810

60 143
76 700
2 491 124
29 227
2 620 896
4 313 264

76 321
83 835
83 835
83 835
75 506
72 134
79 742
101 170
2 128 855
372 487
396 441
426 178
34 887
83 618
96 562
125 303
2 612 916
2 612 916
2 612 916
2 612 916
3 713 919
3 623 714
3 109 765
2 837 113
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z MsÚ, 2015
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Mesto Zlaté Moravce disponuje obežným aj neobežným majetkom. V sledovanom období
2010 ‐ 2014 je možné skonštatovať, že hodnota mestského majetku narastá. K 31.12. 2014 mesto
disponovalo hodnotou majetku 35 363 993,‐ EUR. Z toho neobežný majetok predstavoval
32 526 880,‐ EUR. V rámci dlhodobo nehmotného majetku mesto eviduje majetok v hodnote
125 303 EUR. Dlhodobo hmotný majetok predstavuje 29 788 661,‐ EUR. V prípade dlhodobo
hmotného majetku mesto zaznamenáva pozemky, stavby, dopravné prostriedky a pod. Dlhodobý
finančný majetok predstavuje hodnotu 2 612 916,‐ EUR. Obežný majetok mesta vyjadruje
hodnotu 2 837 113,‐ EUR.
Ukazovateľ hrubá majetková sila vyjadruje hodnotu mestského majetku na jedného
obyvateľa. Na základe tohto ukazovateľa je možné zistiť rozvojový potenciál mesta. V roku 2014
hodnota hrubej majetkovej sily predstavovala 2 816,‐ EUR.
Finančné a rozpočtové hospodárenie mesta
Finančné hospodárenie je riadené najmä rozpočtom mesta, ktorý vyjadruje ekonomickú
hospodárnosť mesta. Spustením fiškálnej decentralizácie po roku 2005 boli posilnené príjmy
samospráv prostredníctvom právomocí, ktoré determinovali výšku miestnych daní. Zaviedol sa
systém prerozdeľovania daní z príjmu fyzických osôb medzi jednotlivé obce a stali sa vlastným
príjmom pre obce a mestá. Daňové príjmy predstavujú pre rozpočtový proces stabilné a
opakovateľné zložky. Naopak nedaňové príjmy majú doplnkový charakter, ktoré vychádzajú z
vlastníctva, prevodu majetku a činností obcí a miest.
Bežné príjmy a výdavky
V roku 2014 bežné príjmy boli v rozpočte naplánované na hodnotu 6 244 091,‐ EUR,
pričom skutočnosť predstavuje hodnotu 6 840 609,‐ EUR. Kapitálové príjmy boli v rozpočte
nastavené na hodnotu 52 300,‐ EUR a reálne sa dosiahla hodnota kapitálových príjmov 134 091,‐
EUR.
Výdavky mesta predstavujú realizáciu jednotlivých činností počas rozpočtového roka.
Rozpočtové výdavky boli nastavené na hodnotu 6 120 519,‐ EUR, pričom v skutočnosti boli bežné
výdavky 6 696 318,‐ EUR. Kapitálové výdavky v rozpočte predstavovali sumu 108 809,‐ EUR
a reálne sa kapitálové výdavky vyšplhali ku koncu roka 2014 na hodnotu 264 452,‐ EUR. Výdavky
mesta predstavujú všeobecné verejné služby, v rámci ktorých sú zahrnuté mzdové náklady,
poistné do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné, stočné, poštové služby,
koncesionárske poplatky, výdavky na materiál, školenia, právne služby, matrika, referendum
a voľby, splácanie úrokov.
Tabuľka 32 Programový rozpočet mesta v EUR

Kate
gória
01.
02.
03.

Funkčná klasifikácia
Všeobecné verejné služby
Obrana
Verejný poriadok a bezpečnosť

2011

2012

2013

2014

2015

1 103 278
0
149 653

1 086 419
1 547
204 887

1 192 516
722
192 829

1 240 514
1 312
218 820

1 300 077
1 100
217 000
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04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Ekonomická oblasť
Ochrana životného prostredia
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie

Bežné výdavky spolu

82 376
825 000
10 755
274 015
287 508
1 416 378
408 580
4 557 543

196 003
914 176
11 107
240 000
341 476
2 959 133
381 716
6 336 464

205 585
869 271
293 430
240 000
176 038
2 914 805
390 417
6 475 613

110 920
711 000
277 346
180 000
223 500
2 780 117
244 666
5 988 195

196 545
522 805
754 083
180 000
282 055
2 948 811
287 557
6 690 033

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z MsÚ, 2015

Podstatná časť výdavkov bola vynaložená na vzdelávanie, všeobecné verejné služby
a ochranu životného prostredia. Vzdelávanie zahŕňalo výdavky najmä na základné školy a
predškolskú výchovu. V oblasti všeobecných verejných služieb boli finančné prostriedky
alokované najmä na mzdy a výdavky s nimi spojené. Druhá najväčšia položka v danej oblasti
patrila tovarom a službám súvisiacich s danou oblasťou. Ďalšou oblasťou s nemalým podielom na
celkových výdavkoch je oblasť bývania a občianskej vybavenosti, kde najväčšie výdavky tvorí
bývanie a občianska vybavenosť.
V oblasti ochrany životného prostredia boli vynaložené výdavky najmä na nakladanie
s odpadmi, nakladanie s odpadovými vodami a údržbu verejnej zelene a detských ihrísk.
Významnou rozpočtovou položkou bolo aj sociálne zabezpečenie, v rámci ktorého boli
zaznamenané výdavky na zariadenie opatrovateľskej služby, samotnú opatrovateľskú službu.
Čo sa týka oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva, tam boli výdavky zaznamenané na
športové služby, kultúrne služby, miestny rozhlas, ostatné kultúrne služby a vysielacie
a vydavateľské služby.
V oblasti verejný priadok a bezpečnosť tvorili najväčšiu skupinu výdavkov výdavky na
policajné služby, v oblasti zdravotníctva to boli výdavky na zdravotnú starostlivosť poskytované
vo všeobecných nemocniciach.
Daňová a finančná sila mesta
Tabuľka 33 Finančné a daňové indikátory mesta

Ukazovateľ/Rok
Daňová sila mesta
Finančná sila mesta

2011
298,55
407,52

2012
317,27
424,25

2013
299,35
435,03

2014
317,18
465,99

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe informácií z MsÚ, 2015

Daňová silamesta predstavuje objem daní na jedného obyvateľa. Daňová sila mesta má
stúpajúcu tendenciu. Najnižšiu hodnotu dosiahla v roku 2011 a naopak najvyššiu hodnotu dosiahla
v roku 2014.
Finančná silamesta je rozšírená o objem dotácií a predstavuje mieru závislosti na iných
rozpočtoch. Finančná sila podobne ako daňová sila má rastúcu tendenciu. Najnižšiu hodnotu
dosiahla v roku 2011 a naopak najvyššiu hodnotu dosiahla v roku 2014.
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1.8 Názory a požiadavky občanov na budúci rozvoj mesta
Dotazníkový prieskum predstavuje dôležitý nástroj definovania rozvojových priorít a cieľov
mesta. S cieľom zistenia potrieb a názorov lokálneho obyvateľstva bol v meste Zlaté Moravce
realizovaný dotazníkový prieskum, prostredníctvom ktorého mohli občania vyjadriť svoje názory
a požiadavky a identifikovať kľúčové problémy mesta.
Dotazník bol rozdelený do štyroch tematických častí:
 Charakteristika respondentov
 Mesto ako priestorová jednotka
 Mesto ako sociálna jednotka
 Mesto ako rozvojová jednotka
Z celkového počtu obyvateľov sa do prieskumu zapojilo 129 respondentov, čo
v percentuálnom vyjadrení predstavuje 1,03 %.

Charakteristika respondentov
Prvá časť dotazníkového prieskumu bola zameraná na zistenie základných informácií
o respondentovi ako vek, štruktúra pohlavia a ekonomická pozícia respondentov.
Obrázok 16 Štruktúra pohlavia

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 129 respondentov. Z celkového počtu opýtaných,
podiel mužov predstavuje 56 % a podiel žien 44 %.
Obrázok 17 Veková štruktúra
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

Z hľadiska vekovej štruktúry sa do dotazníkového prieskumu nezapojil ani jeden z
respondentov vo veku do 18 rokov, vo veku od 19 do 29 rokov sa zapojilo 22 % respondentov, 19
% respondentov vo veku od 30 do 39 rokov , 29 % respondentov vo veku od 40 do 49 rokov, 22 %
respondentov vo veku od 50 do 59 rokov a 5 % respondentov nad 60 rokov.

Obrázok 18 Vzdelanostná štruktúra

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry sa do dotazníkového prieskumu zapojili 1 %
respondentov so základným vzdelaním, 14 % respondentov so stredoškolským vzdelaním bez
maturity, 32 % respondentov so stredoškolským vzdelaním s maturitou a 53 % respondentov
s vysokoškolským vzdelaním.
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Obrázok 19 Ekonomická pozícia

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

Ekonomickú štruktúru respondentov predstavuje 2 % študentov, 68 % zamestnaných, 9 %,
nezamestnaných, 11 % podnikateľov, 4 % dôchodcov, 2 % pracujúcich dôchodcov, 2 %
pracujúcich doma, 2 % na materskej dovolenke a 1 % invalidov.

Mesto ako priestorová jednotka
Druhá časť dotazníkového prieskumu bola zameraná na mesto ako priestor. Cieľom bolo
zistiť ako obyvatelia vnímajú mesto, čo považujú za výhody bývania v meste a naopak, čo za
nevýhody, aké sú ich prioritné lokalizačné faktory. Prostredníctvom bodového hodnotenia sa
mohli vyjadriť k poskytovaniu služieb v meste v súčasnosti a o čo by v budúcnosti mali záujem.
Obrázok 20 Ako dlho bývate v meste?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

52 % respondentov uviedlo, že v meste býva viac ako 31 rokov, 44 % opýtaných žije
v meste 11 až 30 rokov, 4 až 10 rokov žije 2 % respondentov a 2 % tvoria tí, ktorí bývajú v meste
menej ako 4 roky.
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Obrázok 21 Čo považujete za hlavný dôvod pri výbere Vášho bývania?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

Najpríťažlivejším faktorom ovplyvňujúcim výber bývania je pre respondentov rodisko
a rodinné zázemie. S týmto dôvodom sa stotožňuje až 56 % respondentov. 10 % respondentov
tvrdí, že za hlavný dôvod pri výbere svojho bývania považuje estetiku a tichá lokalitu. 12 %
respondentov pri výbere bývania uviedlo, že hlavným dôvodom bola dobrá úroveň infraštruktúry.
9 % respondentov pri výbere bývania ovplyvňuje zvyk a 9 % tvoria aj iné dôvody, najmä
zamestnanie. 7 % respondentov udáva ako hlavný dôvod čisté prírodné prostredie. 5 %
respondentov považuje za hlavný dôvod pri výbere bývania výhodné dopravné spojenie s okolím
a rovnako 5 % respondentov považuje za hlavný dôvod pozitívne vzťahy v sociálnej oblasti.
Obrázok 22 Aká je podľa Vás kvalita života vo Vašom meste?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

53 % respondentov uviedlo, že v meste je priemerná kvalita života, 24 % opýtaných
uviedlo, že kvalita života je zlá, 22 % respondentov uviedlo, že kvalita života je dobrá a iba 1 % si
myslí, že kvalita života v meste je veľmi dobrá.
Obrázok 23 Čo považujete za najväčšiu výhodu vo Vašom meste?
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015,

34 % respondentov uvádza ako najväčšiu výhodu viac pracovných príležitostí. 25 %
opýtaných považuje za najväčšiu výhodu dobré dopravné spojenie s okolím. 16 % respondentov
sa prikláňa k vysokej úrovni technickej infraštruktúry. Viac príležitostí na vlastnú sebarealizáciu je
dôležitých pre 5 % opýtaných, dobré možnosti nakupovania a využívania služieb sú dôležité pre 2
% respondentov a pre 21 % sú dôležité iné výhody, napr. rodina a priatelia, prostredie na bývanie,
poloha mesta a počet kultúrnych pamiatok.
Obrázok 24 Čo považujete za najväčšiu nevýhodu bývania vo Vašom meste?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

35 % respondentov uvádza ako hlavnú nevýhodu menší vzájomný záujem v meste ako
v obci. 17 % uvádza ako hlavnú nevýhodu menej pokojný spôsob života v meste ako na vidieku.
O niečo menej, 16 % respondentov vidí ako nevýhodu vzdialenejší vzťah k prírode. žiadnu
možnosť vlastnej produkcie potravín označilo ako nevýhodu 8 % respondentov a absenciu domu,
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resp. záhrady označilo 1 % respondentov ako nevýhodu. 23% respondentov ako nevýhodu
označilo z možností iné, napr. nedostatok pracovných príležitostí, nezamestnanosť,
neprispôsobiví občania, absencia kultúrneho vyžitia, zlá samospráva.
Obrázok 25 Ako ste spokojný s poskytovaním služieb vo Vašom meste?
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015
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V meste Zlaté Moravce najviac obyvateľov vyjadrilo spokojnosť s vybavenosťou mesta
elektrinou (38 %), s pokrytím mesta signálom mobilných sietí (34 %), požiarnou ochranou (26 %)
a vybavenosťou mesta verejným vodovodom (25 %). Obyvatelia mesta sú tiež spokojní so
vzdelávaním (20 %), ponukou služieb a obchodu (19 %), fungovaním mestskej polície (18 %),
dostupnosťou verejného internetu (16 %), fungovaním mestskej knižnice (16 %) a fungovaním
štátnej polície (15 %).
Najmenej spokojní sú občania so stavom miestnych komunikácií (39 %), správou a údržbou
miestnych komunikácií (39 %) a fungovaním záhradníckych služieb (36 %). Obyvatelia mesta sú
tiež nespokojní so stavom verejnej zelene (27 %), fungovaním technických služieb (27 %),
fungovaním mestskej nemocnice (27 %), informovanosťou občanov (26 %), možnosťami
športového vyžitia (23 %), prácou mestského úradu (23 %), zdravotnou starostlivosťou (42 %)
a fungovaním službytu (22 %).
Mesto ako sociálna jednotka
Zámerom tretej časti dotazníkového prieskumu bolo nielen zistenie úrovne sociálnych
vzťahov, aktivizácie obyvateľstva do rozhodovacích aktivít mesta, ale aj miestnej samosprávy
k občanom, ktorí výrazne ovplyvňujú spokojnosť a kvalitu života v meste.
Obrázok 26 Ako by ste charakterizovali Vaše susedské vzťahy?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

50 % respondentov vníma susedské vzťahy ako blízke. Naopak 35 % obyvateľov považuje
susedské vzťahy za skôr vzdialené. 6 % opýtaných pokladá susedské vzťahy za veľmi blízke a 9 %
respondentov neudržuje žiadne vzťahy.
Obrázok 27 Máte záujem o dianie vo Vašom meste?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015
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Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že prevažná väčšina obyvateľov, až 80 % sa o dianie
v meste zaujíma. 16 % respondentov sa o dianie zaujíma len niekedy. Nezáujem o dianie v meste
prejavili 4 % opýtaných.
Obrázok 28 Akým spôsobom sa zapájate do diania vo Vašom meste?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

Z celkového počtu respondentov v meste Zlaté Moravce sa do diania zapája najviac
respondentov prostredníctvom účasti na voľbách (84 %), sleduje informácie o hospodárskom
a sociálnom rozvoji (48 %), zúčastňuje sa podujatí organizovaných mestom (16 %). Naopak
najmenej respondentov sa zapája do aktívneho života cirkvi (63 %), prostredníctvom
zúčastňovania sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva (57 %) a návštevou poslanca alebo
primátora s požiadavkou (53 %).
Mesto ako rozvojová jednotka
Posledná časť dotazníkového prieskumu sa sústreďovala na budúci rozvoj mesta, pre ktorú
sú východiskovým aspektom práve názory a pohľady občanov. V rámci prezentácie svojich
názorov občania zároveň identifikovali kľúčové problémy mesta a akútnosť ich riešenia.
Obrázok 29 Aký charakter by podľa Vás malo mať Vaše mesto v budúcnosti?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015
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Z informácií z grafu vyplýva, že 67 % respondentov chce, aby si mesto v budúcnosti
zachovalo mestský charakter. 19 % opýtaných si myslí, že do mesta by mali byť včlenené prvky
vidieckej architektúry.14 % respondentov by si vedelo predstaviť mesto s vidieckym charakterom.
Obrázok 30 Máte zásluhu aj vy osobne na skvalitňovaní života v meste?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

Z uvedeného grafu vyplýva, že 47 % respondentov sa podieľa na rozvoji mesta a zlepšení
kvality mesta predovšetkým starostlivosťou o čistotu okolia domu a ulice, zapájaním sa do brigád
organizovaných mesto, participovaním pri realizácií mestských podujatí, a to hlavne na kultúrno‐
športových aktivitách.
53 % respondentov nemá zásluhu na skvalitňovaní života v meste. Z toho 22 %
respondentov uviedlo ako dôvod nedostatok voľného času a 19 % respondentov považuje za
hlavný dôvod nerešpektovanie pripomienok a 12 % respondentov nedostatočnú informovanosť. Z
dôvodu pasivity sa nezapája 8 % respondentov a rovnako 8 % opýtaných uviedlo negatívne
vzťahy s mestským úradom. Iný dôvod, ako napr. zdravotný stav uviedli 2 % respondentov.
Obrázok 31 Ktoré spolky podľa Vášho názoru najviac prispievajú k rozvoju mesta?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015
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a) Dobrovoľnícky hasičský zbor b) Športové kluby c) Jednota dôchodcov d) Červený kríž e) RRA Horné
Požitavie f) OZ PLATAN g) ZO Slovenského zväzu záhradkárov h) ZO Slovenského zväzu chovateľov
i) OZ MAJÁK j) MC MAMI‐OÁZA k) Klub slovenských turistov l) Matica Slovenská m) Denné centrum
n) OZ Chyzerovčanka o) OZ Prílepčanka p) OZ Šípkari q) Kynologický klub Zlaté Moravce r) FS
Inovec s) Zlatomoravecký ochotnícky kolektív t) Carmina Vocum u) Detské jasle Viktorka v) OZ
Zlatňanka w) Žiadny x) Všetky y) Neviem posúdiť z) Iné
36 % respondentov uviedlo, že k rozvoju mesta prispievajú najviac športové kluby, 26 %
uviedlo, že k rozvoju najviac prispieva MC MAMI‐OÁZA, 18 % uviedlo FS Inovec, 14 % uviedlo
Jednotu dôchodcov, 13 % uviedlo OZ Chyzerovčanka, 13 % uviedlo Carmina Vocum a 12 % uviedlo
Klub slovenských turistov. 29% opýtaných nevedelo posúdiť, ktoré spolky prispievajú k rozvoju
mesta, 5 % uviedlo, že žiaden spolok neprispieva k rozvoju mesta a 6 % uviedlo všetky spolky.
Obrázok 32 Podľa Vášho názoru, aké sú najväčšie problémy vo Vašom meste?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

a) Málo kultúrnych zariadení a spoločenských podujatí b) Odtok odpadových vôd do potoka c)
Nedostatočné športové vyžitie d) Málo priestoru na aktívny oddych, relax e) Slabá vybavenosť
verejných priestranstiev, lavičky, parky, nedostatok zelene f) Absencia zariadení pre starších
obyvateľov g) Absencia odpadkových košov h) Krčmy a rušenie nočného pokoja i) Nízka úroveň
informovanosti občanov j) Slabé nákupné možnosti k) Málo parkovacích miest l) Nedostatočná
infraštruktúra – kanalizácia m) Nedostatok bytových jednotiek n) Nedostatok stavebných
pozemkov o) Nedostatok pracovných miest p) iné
V rámci otázky identifikácie najväčších problémov mesta až 71 % opýtaných považuje za
najväčší problém nedostatok pracovných miest v meste. Za akútne problémy 47 % respondentov
uviedlo málo parkovacích miest, málo priestoru na aktívny oddych, relax uviedlo 46 % ,
nedostatok bytových jednotiek 43 % respondentov a málo kultúrnych zariadení a spoločenských
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podujatí uviedlo 43 % respondentov. Slabú vybavenosť verejných priestranstiev, lavičky, parky,
nedostatok zelene považuje za problém 36 % opýtaných. Medzi ďalšie problémy v meste, ktoré
respondenti často uviedli v prieskume patrí s 27 % nízka úroveň informovanosti občanov, s 23 %
nedostatočné športové vyžitie, slabé nákupné možnosti s 19 % a krčmy spolu s rušením nočného
pokoja, ktoré uviedlo 19 % respondentov. Absencia odpadkových košov trápi 18 % opýtaných, 12
% respondentov trápi nedostatok stavebných pozemkov a rovnako 12 % respondentov trápi
odtok odpadových vôd do potoka. 11 % respondentov uviedlo ako problém nedostatočnú
infraštruktúru – kanalizácie. Ako iné označilo 11 % respondentov, a to stav ciest, chýbajúce
chodníky, chýbajúca separácia odpadu, zastarané verejné osvetlenie, neprispôsobiví občania.
Obrázok 33 O poskytovanie akých služieb resp. realizáciu aktivít by ste mali v budúcnosti záujem?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

a) Rekonštrukcia miestnych komunikácií b) Verejný internet c) Detské jasle d) Materská škola e)
Ochrana prírody a životného prostredia f) Klub pre mládež g) Cyklotrasy, náučný chodník h)
Prepravná služba (sociálny taxík) i) Zlepšiť informovanosť občanov v meste j) Rozšírenie ponuky
služieb a obchodu k) Vzdelávanie aktivity pre občanov l) Separovaný zber m) Rekonštrukcia
miestnych pamiatok n) Rozšírenie ponuky kultúrnych a športových podujatí o) Rozvoj bytového
fondu p) Poskytovanie sociálnej starostlivosti q) Dobudovanie ČOV r) Rekonštrukcia verejného
osvetlenia s) Miesto pre oddych, parky t) Kamerový systém u) Vytvorenie nových pracovných miest
v) Podpora rozvoja podnikania x) Služby spojené s komunálnym odpadom y) iné
Zo zistených výsledkov vyplýva, že mesto by malo sústrediť svoju snahu na pritiahnutie
nových investorov a s tým súvisiace vytvorenie nových pracovných miest. Zároveň by malo mesto
vynaložiť rovnako veľkú snahu na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Obyvatelia mesta
prejavili taktiež záujem o rozvoj bytového fondu, o ochranu prírody a životného prostredia,
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podporu rozvoja podnikania, o vytvorenie nových miest pre oddych, resp. zveľadenie existujúcich.
Ďalej obyvatelia mesta apelujú na zlepšenie informovanosti občanov v meste, na zvýšenie
a zlepšenie separovaného zberu a o rozšírenie cyklotrás a náučných chodníkov. Nemenej námahy
by mesto malo vynaložiť rozšírenie a skvalitnenie ponuky kultúrnych a športových podujatí,
vzdelávacie aktivity pre občanov, služby spojené s komunálnym odpadom, rekonštrukciu
verejného osvetlenia, dobudovanie ČOV a verejný internet.
Obrázok 34 Aké služby cestovného ruchu podľa Vás chýbajú turistom?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

52 % respondentov si myslí, že turistom chýbajú hlavne dobrodružné a záujmové atrakcie,
41 % respondentov si myslí, že turistom chýbajú športové a rekreačné služby. 17 % respondentov
si myslí, turistom chýbajú kultúrne podujatia a 14 % si myslí, že chýbajú kvalitné ubytovacie
a stravovacie služby. 3 % respondentov si myslí, že turistom chýbajú iné služby, napr. propagačná
činnosť mesta.
Obrázok 35 Ako sú obyvatelia spokojný s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

43 % respondentov je nespokojných s pracovnými možnosťami a podmienkami na
podnikanie v meste, 33 % je nerozhodnutých. 13 % je veľmi nespokojných s pracovnými
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možnosťami a podmienkami na podnikanie v meste naopak 11 % obyvateľov je spokojných
s pracovnými možnosťami a podmienkami na podnikanie v meste a veľmi spokojné je iba 1
% respondentov.
Obrázok 36 Odkiaľ najčastejšie občania mesta čerpajú informácie o dianí v meste?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

52 % respondentov čerpá informácie z internetu, 33 % z Info Zlaté Moravce, 21 %
z Tekovských novín, 14 % od rodiny a priateľov, 10 % z webovej stránky mesta, 5 % z mestského
úradu a 2 % z iných zdrojov.
Obrázok 37 Ako občania Zlatých Moraviec nakladajú s odpadom?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

50 % respondentov netriedi odpad, lebo nemá nádoby na triedenie, 47 % respondentov
triedi odpad, lebo na to má nádoby a 2 % sa nezaujíma o triedenie odpadu.
Obrázok 38 Ako hodnotíte systém zelene v meste?
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Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

49 % respondentov si myslí, že zeleň vytvára príjemný estetický dojem a plní svoju funkciu,
26 % respondentov si myslí, že zeleň nadobúda živelný charakter, 20 % si myslí, že zeleň pôsobí
živelne a väčšina mesta je však riešená dobre, 4 % respondentov vyjadrilo iný názor.
Obrázok 39 Chceli by ste, aby sa v meste vytvorila pešia zóna?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

51 % respondentov sa vyjadrilo, že by mesto Zlaté Moravce (centrum) malo mať pešiu
zónu, 47 % respondentov naopak tvrdí, že v meste pešia zóna nie je potrebná. 2 % respondentov
sa vyjadrilo, že mesto by malo mať pešiu zónu, ktorú však treba vybudovať mimo centra mesta.
Obrázok 40 Ako hodnotíte rozvoj mesta Zlaté Moravce za posledných 7 rokov?

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe dotazníkového prieskumu, 2015

64 % respondentov hodnotí rozvoj mesta za posledných 7 rokov negatívne, 7 % hodnotí
rozvoj mesta pozitívne a 29 % nevie posúdiť rozvoj mesta za posledných 7 rokov.
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1.9 Analýza vonkajšieho prostredia
STEEP analýza resp. analýza vonkajšieho prostredia zohľadňuje vplyv STEEP faktorov. Ide
o faktory v oblasti sociálnej, technologickej, ekonomickej a politickej. Tieto faktory ovplyvňujú
najmä miestny rozvoj. Všetky faktory sú vzájomne späté a nie je možné ich posudzovať oddelene.
Tabuľka 34 STEEP analýza

Sociálne
prostredie
Zmeny
populácie –
zvyšovanie
podielu
vysokoškolsky
vzdelaných
ľudí
Zmeny
postojov
obyvateľov
voči dianiu v
meste

Technologické
prostredie
Využívanie IKT pre
komunikáciu
s obyvateľstvom
mesta
a zabezpečenie
skvalitnenia
verejných služieb
Zavádzanie
inovatívnych
prvkov
u zamestnávateľov

Ekonomické
prostredie
Využívanie
doplnkových
zdrojov
financovania z EÚ
pre
spolufinancovanie
projektov
Nové pracovné
príležitosti

Environmentálne
Politické
prostredie
prostredie
Zvyšovanie
Administratívna
environmentálneho pripravenosť SR
zaťaženia
na čerpanie
finančných
prostriedkov
z EÚ

Vyriešenie
dopravného
zaťaženia

Využívanie
obnoviteľných
zdrojov energie

Daňové zaťaženie

Zistenie doposiaľ
neobjavených
environmentálnych
záťaží

Komplikovaná
legislatíva
v oblasti
verejného
obstarávania
Nepripravenosť
VÚC na
čerpanie z EÚ
v programovom
období 2014‐
2020
Rozdielne
politické
riadenie na
rôznych
úrovniach
verejnej správy

Prílev investícií
Zdroj: Vlastné spracovanie

1.10 SWOT analýza
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Tabuľka 35 SWOT analýza

Silné stránky
Ekonomické
 Výhodná geografická poloha
 Dopravná dostupnosť
 Priaznivé podmienky pre rozvoj
podnikania
 Kultúrne a historické bohatstvo
umocnenépamiatkovými celkami





Silný potenciál ekonomicky
činnýchobyvateľov so stredoškolským
vzdelaním
Dostatok kapacít
a kvalifikovanéhoľudského potenciálu
Možnosti cezhraničnej spolupráce
Výhodná geografická poloha mesta v
blízkosti významných dopravných
ťahov a s tým spojený rozvoj
dopravnej infraštruktúry
nadregionálneho a medzištátneho
významu

Sociálne
 Zvyšovanie počtu obyvateľstva
prisťahovaním








Významná tradícia stredného školstva
Vysoké percento prijatia
absolventovstredných škôl na VŠ
Existencia zdravotníckych
zariadení(mestská nemocnica,
poliklinika,lekárne)
Vzdelávanie pre obyvateľov
Ponuka služieb a obchodov
Fungovanie DHZ a polície

Environmentálne
 Separovanie odpadu, zber KO
 Spracovaný program odpadového
hospodárstva
 Vybudované inžinierske siete –
vodovod, plynofikácia, elektrická
energia
 Vybudovaná verejná kanalizácia
 Digitálna telekomunikačná sieť
 Existencia miestneho rozhlasu

Slabé stránky
Ekonomické
 Nedostatočne vybudované miestne
komunikácie
 Nedostatok atraktívnych pracovných
príležitostí
 Nízka mobilita časti pracovnej sily
 Obmedzené možnosti
ľudskéhokvalifikovaného potenciálu
 Absencia verejno‐súkromného partnerstvana
úrovni mesta
 Málo parkovacích miest

Sociálne
 Demografický pokles žiakov
 Nízka úroveň zdravotnej starostlivosti
 Absencia oddychovej zóny
 Nedostatočné športové, kultúrne
a spoločenské vyžitie
 Nízka vybavenosť verejných priestranstiev
 Nízka úroveň informovanosti
 Nedostatok bytových jednotiek

Environmentálne
 Zlý stav verejnej zelenea jej nedostatok
 Nedostatočná úroveň využívania
obnoviteľných zdrojov energie
 Preťaženosť cestných komunikácií
 Slabá údržba miestnych komunikácií
 Ekonomicky nákladné verejné osvetlenie
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Príležitosti
Ekonomické
 Využitie prírodného potenciálu
(rozšírenie cyklotrás a náučných
chodníkov)
 Nadviazanie nových partnerstiev na
úrovni SR a aj v zahraničí
 Pritiahnutie investorov
 Prílev podnikateľských subjektov a
zvýšenie sociálnej a ekonomickej
základne
 Vyriešenie dopravnej situácie
 Orientácia na efektívne partnerstvá
a kooperáciu aktérov regionálneho
rozvoja
Sociálne
 Vytvorenie oddychovej zóny
 Rozšírenie ponuky kultúrnych
podujatí
 Podpora športovej infraštruktúry
 Zefektívnenie spolupráce
samosprávy s občanmi a
informovanosti
 Rozvoj bytového fondu
Environmentálne
 Ochrana prírody a ŽP
 Zlepšenie separovaného zberu
 Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
 Dobudovanie chodníkov
 Dobudovanie ČOV
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
 Zatraktívnenie estetického vzhľadu
mesta
 Dobudovanie oddychovej zóny

Ohrozenia
Lokálne
 Nárast skupín obyvateľstva
s problémamiuplatnenia sa na trhu práce
 Nezáujem a nespolupráca občanov na
rozvojových aktivitách
 Zvýšenie indexu ekonomickej závislosti
starých
 Emigrácia obyvateľstva
 Nezáujem investorov
 Nedostatok finančných zdrojov na
realizovanie projektových zámerov na úrovni
mesta

Regionálne
 Úpadok priemyselných odvetví v regióne
 Nedostatok finančných zdrojov na
realizovanie projektových zámerov na úrovni
regiónu/VÚC

Národné
 Zmena legislatívy
 Nedostatok finančných zdrojov na
realizovanie projektových zámerov na úrovni
štátu

Nadnárodné
 Oslabenie celosvetovej ekonomiky
 Rast konkurencie v rámci otvorených trhov
EÚ

Zdroj: Vlastné spracovanie

1.11 Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja
Na základe SWOT analýzy realizovanej v rámci PHSR boli determinované nasledovné
disparity a faktory rozvoja mesta Zlaté Moravce:
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Tabuľka 36 Hlavné disparity a faktory rozvoja mesta

Hlavné disparity mesta
 Zlý stav technickej infraštruktúry
 Nevyhovujúci stav verejných priestranstiev
a starostlivosti o verejnú zeleň
 Nedostatočne vybudovaná infraštruktúra
pre trávenie voľného času
 Nízka miera informovanosti
 Nezamestnanosť
 Nedostatok parkovacích miest
 Nedostatok bytového fondu
 Slabé možnosti kultúrneho
a spoločenského vyžitia

Hlavné faktory rozvoja
 Výhodný polohový potenciál mesta
 Výhodná dopravná dostupnosť
 Prírodný a kultúrny potenciál
 Vhodné podmienky na rozvoj
podnikateľského prostredia
 Čiastočne vybudovaná environmentálna
infraštruktúra
 Dostatočná technická infraštruktúra
 Vhodné podmienky na rozvoj cestovného
ruchu
 Vzdelanosť obyvateľstva
Zdroj: Vlastné spracovanie

Očakávané dopady:








Zlepšenie ekonomickej úrovne mesta Zlaté Moravce
Využitie prírodného a kultúrneho potenciálu
Zvýšenie bezpečnosti a informatizácie obyvateľstva
Zvýšenie prílevu investorov do mesta
Dobudovanie dopravnej infraštruktúry
Zlepšenie kvality životného prostredia
Podpora cestovného ruchu

Tabuľka 37 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík

Objekt
rizika

Zdroj rizika

Individuálne

Územie

Nezáujem
partnerov/obyvateľov
o realizáciu PHSR

Technické

Územie

Dopravná zaťaženosť
územia

Druh rizika

Environmentálne

Územie

Sociálne

Územie

Ekonomické

Územie

Nežiaduce
dôsledky

Zistenie doposiaľ
neobjavených starých
environmentálnych
záťaží
Nedostatočné kapacity
Neatraktívne prostredie
pre investorov
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Nenaplnenie
stanovených cieľov
PHSR
Zaťaženie
životného
prostredia
Zvyšovanie
znečistenia
životného
prostredia
Odliv obyvateľstva
Zvyšovanie
nezamestnanosti

Pravdepodobnosť
Nízka

Nízka/Stredná

Nízka
Nízka
Nízka

Zdroj: Vlastné spracovanie

2 STRATEGICKÁ ČASŤ
Stanovená stratégia rozvoja mesta je v koherencii so strategickými dokumentmi SR a EÚ.
Stratégia vyplýva z názorov a požiadaviek obyvateľov mesta, zo SWOT analýzy a realizovaných
analýz. Definovanie globálneho cieľa a strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja
mesta je dôležité,najmä z hľadiska naplnenia rozvojových zámerov a priorít mesta Zlaté Moravce.
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OBSAH:
 Vízia územia
 Formulácia a návrh stratégie
 Výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách ‐ oblastiach rozvoja
(hospodárska, sociálna, environmentálna)

2.1 Vízia mesta
Vízia mesta sa vzťahuje k dlhodobému časovému obdobiu a predstavuje určitý očakávaný
stav. Národná stratégia regionálneho rozvoja deklaruje: Regióny budú schopné využívať svoj
vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu za účelom zvyšovania kvality života lokálneho
obyvateľstva, a zároveň v jednotlivých regiónoch budú znižované vnútroregionálne rozdiely.

Vízia mesta Zlaté Moravce:
Mesto Zlaté Moravce– bezpečné a atraktívne mesto s modernou samosprávou
mesta interaktívne komunikujúcou so svojimi obyvateľmi, poskytujúce komplexnú
ponuku obchodov a služieb, podmienky pre zdravý, plnohodnotný a harmonický
život lokálneho obyvateľstva s kvalitnou technickou, sociálnou infraštruktúrou a
priestorom pre aktívne trávenie voľného času pre občanov všetkých vekových
kategórií v ekologicky príťažlivom a zdravom životnom prostredí.

86

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA ZLATÉ MORAVCE NA ROKY 2015 ‐ 2025

87

3.2 Revitalizácia verejných priestranstiev
a starostlivosť o životné prostredie

Prioritná oblasť
ENVIRONMENTÁLNA:
Cieľom je ochrana životného
prostredia s dôrazom na
zefektívnenie a skvalitnenie
environmentálnej infraštruktúry
a starostlivosti o životné prostredie.

3.1 Skvalitnenie environmentálnej
infraštruktúry

2.4 Podpora zariadení kultúry a športu

2.3 Zabezpečenie komfortu života
obyvateľov mesta

2.2 Skvalitnenie a rozvoj sociálnej
a zdravotníckej infraštruktúry

2.1 Rekonštrukcia a skvalitnenie
materiálovo technického zabezpečenia
predškolského a školského zariadenia

1.6 Dobudovanie technickej
infraštruktúry

1.5 Rozvoj cestovného ruchu

1.4 Cyklodoprava

1.3 Doprava a bezpečnosť

Špecifické
ciele

Prioritná oblasť SOCIÁLNA:
Zvyšovanie kvality života miestnych
obyvateľov prostredníctvom podpory a
rozvoja školskej a sociálnej
infraštruktúry, zariadení zdravotnej
a sociálnej starostlivosti a zariadení pre
kultúru a šport.

1.2 Kvalitné, bezpečné a udržiavané
miestne komunikácie

Globálne
ciele

Prioritná oblasť HOSPODÁRSKA:
Rozvoj hospodárskej základne
prostredníctvom podpory
podnikateľského sektora s dôrazom na
rozvoj cestovného ruchu, dopravnej a
technickej infraštruktúry a cyklodopravy.

1.1 Podpora podnikateľského prostredia
a zvýšenie zamestnanosti

Vízia

Zlaté Moravce – bezpečné a atraktívne mesto s modernou samosprávou mesta interaktívne
komunikujúcou so svojimi obyvateľmi, poskytujúce komplexnú ponuku obchodov a služieb, podmienky
pre zdravý, plnohodnotný a harmonický život lokálneho obyvateľstva s kvalitnou technickou, sociálnou
infraštruktúrou a priestorom pre aktívne trávenie voľného času pre občanov všetkých vekových
kategórií v ekologicky príťažlivom a zdravom životnom prostredí.
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3 PROGRAMOVÁ ČASŤ
Programová časť nadväzuje na strategickú časť a obsahuje konkrétne opatrenia a aktivity
na zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta. Obsahuje konkrétnejšie rozpracovanie
strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike na úroveňopatrení a
aktivít, ktoré sú tvorené vecne príbuznými skupinami projektov a smerujú k plneniu strategického
cieľa: Zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom kvalitne dobudovanej technickej
a sociálnej infraštruktúry, komplexne dobudovanou ponukou obchodu a služieb, vytvorením
bezpečného a atraktívneho priestoru mesta.
OBSAH:
 konkrétne opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám
 súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových hodnôt

3.1 Opatrenia a aktivity podľa jednotlivých oblastí
Tabuľka 38 Opatrenia a aktivity

Prioritná
oblasť

Ekonomická
oblasť

Opatrenie
1.1 Podpora
podnikateľského
prostredia
a zvýšenie
zamestnanosti
1.2 Kvalitné,
bezpečné
a udržiavané
miestne
komunikácie

Projekt
1.1.1 Zachovanie
fungovania
chránenej dielne
/operátor
kamerového
systému/
1.2.1 Okružná
križovatka pri MsÚ
1.2.2 Rekonštrukcia
ciest, chodníkov
a mostov (most 1.
mája, Zlatňanka)
1.2.3 Budovanie
odstavných plôch
(obnova sídlisk)
1.2.4 Budovanie
odstavných plôch
na ul. Janka Kráľa,
Sama chalúpku,
Migáziho a námestí
A. Hlinku pred
poštou
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Prioritná oblasť

PHSR NSK

Zamestnanosť

Hospodárstvo

Dopravná
infraštruktúra

Infraštruktúra

Dopravná
infraštruktúra

Infraštruktúra

Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

1.2.5 Oprava
chodníkov a
riešenie havarijných
stavov
1.2.6 Vybudovanie
nových chodníkov

1.3 Doprava a
bezpečnosť

1.4 Cyklodoprava

1.2.7 Obnova ciest
v meste
a mestských
častiach
1.3.1 Budovanie
prvkov uspokoj.
dopravy (pešie
zóny, vylúčenie
dopravy z ulíc,
oddychových zón)
Zvyšovanie
bezpečnosti –
odstraňovanie
úzkych miest
v pešej doprave,
odstraňovanie
bariér pri
prestupovaní
1.3.2 Rozširovanie
a modernizácia
kamerového
systému mesta

1.4.1
Rekonštrukcia,
modernizácia a
výstavba
infraštruktúry pre
nemotorovú
dopravu –
cyklistické
89

Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

Dopravná
infraštruktúra

Infraštruktúra

Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

Bezpečnosť

Infraštruktúra

Cyklodoprava

Infraštruktúra

Sociálna
oblasť

(chránené
parkoviská pre
bicykle,
cyklostojany)
1.4.2 Propagácia
cyklistickej dopravy
(webové portály,
mobilné aplikácie)
1.5.1 Vybudovanie
1.5 Rozvoj
náučných
cestovného ruchu
chodníkov
1.6 Dobudovanie
1.6.1 Rekonštrukcia
technickej
verejného
infraštruktúry
osvetlenia
2.1 Rekonštrukcia a
2.1.1 Prevádzka
skvalitnenie
dopravného ihriska
materiálovo
/praktická dopravná
technického
výchova žiakov ZŠ
zabezpečenia
a MŠ/
predškolského a
2.1.2 Zvýšenie
školského zariadenia energetickej
efektívnosti ZUŠ
2.1.3 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MŠ
Kalinčiakova
2.1.4 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MŠ
Žitavské nábrežie
2.1.5 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MŠ
Štúrova
2.1.6 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MŠ
Slnečná
2.1.7 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti ZŠ
Robotnícka
2 1 8 Zvýšenie
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Cyklodoprava

Infraštruktúra

Cestovný ruch

Hospodárstvo

Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

Školstvo a
vzdelávanie

Ľudské zdroje

Školstvo a
vzdelávanie

Infraštruktúra

Školstvo a
vzdelávanie

Infraštruktúra

Školstvo a
vzdelávanie

Infraštruktúra

Školstvo a
vzdelávanie

Infraštruktúra

Školstvo a
vzdelávanie

Infraštruktúra

Školstvo a
vzdelávanie

Infraštruktúra

Školstvo a

Infraštruktúra

2.2 Skvalitnenie
a rozvoj sociálnej
a zdravotníckej
infraštruktúry

2.3 Zabezpečenie
komfortu života
obyvateľov mesta

energetickej
efektívnosti ZŠ
Pribinova
2.1.9 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti ZŠ
Mojmírova
2.1.10 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti CVČ
2.1.11 Školské
dielne
2.1.12 Nákup
vybavenia pre MŠ,
ZŠ a školské
jedálne
2.2.1 Výstavba
bytových domov
2.2.2 Denný
stacionár pre
seniorov
a zdravotne
postihnutých
2.2.3 Vybudovanie
komunitného
centra
2.2.4 Rekonštrukcia
denného centra
2.2.5 Rekonštrukcia
nemocnice
2.2.6 Nákup
prístrojov do
nemocnice
2.2.7 Zachovanie
opatrovateľskej
služby
2.3.1
Vnútrobloková
obnova sídlisk
2.3.2 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MsÚ

91

vzdelávanie

Školstvo a
vzdelávanie

Infraštruktúra

Školstvo a
vzdelávanie

Infraštruktúra

Školstvo a
vzdelávanie

Ľudské zdroje

Školstvo a
vzdelávanie

Infraštruktúra

Sociálna
infraštruktúra

Infraštruktúra

Sociálna
infraštruktúra

Ľudské zdroje

Sociálna
infraštruktúra

Infraštruktúra

Sociálna
infraštruktúra

Ľudské zdroje

Zdravotníctvo

Infraštruktúra

Zdravotníctvo

Ľudské zdroje

Sociálna
infraštruktúra

Ľudské zdroje

Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

2.4 Podpora
zariadení kultúry a
športu

2.3.3 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti kina
Tekov
2.3.4 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti budovy
daňového úradu
2.3.5 Rozšírenie
mestského
cintorína
2.3.6 Komplexná
rekonštrukcia
Bazénu na
mestskom
kúpalisku
2.4.1 Rekonštrukcia
štadiónu (bývalý
Calex)
2.4.2 Vybudovanie
multifunkčných
ihrísk
2.4.3 Rekonštrukcia
kaštieľa (budova
MSKŠ)
2.4.4 Rekonštrukcia
amfiteátra
2.4.5 Výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
športovísk v meste
2.4.6 Rekonštrukcia
župného domu

Environ‐
mentálna
oblasť

3.1.1 Zberný dvor

3.1 Skvalitnenie
environmentálnej
infraštruktúry

3.1.2 Rozšírenie
skládky
3.1.3 Vybudovanie
infraštruktúry pre
zber a nakladanie
s BRKO (zber BRKO
a zakúpenie
kompostérov pre
domácnosti)
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Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

Technická
infraštruktúra

Infraštruktúra

Sociálna
infraštruktúra

Infraštruktúra

Šport a
rekreácia

Infraštruktúra

Šport a
rekreácia

Infraštruktúra

Šport a
rekreácia

Infraštruktúra

Kultúra

Infraštruktúra

Kultúra

Infraštruktúra

Šport a
rekreácia

Infraštruktúra

Kultúra

Infraštruktúra

Odpadové
hospodárstvo
Odpadové
hospodárstvo

Životné
prostredie
Životné
prostredie

Odpadové
hospodárstvo

Životné
prostredie

3.2 Revitalizácia
verejných
priestranstiev
a starostlivosť
o životné prostredie

3.2.1 Revitalizácia
zelene

Sociálna
infraštruktúra

Infraštruktúra

Zdroj: Vlastné spracovanie

3.2 Súbor ukazovateľov výstupu a výsledkov vrátane východiskových
a cieľových hodnôt
Dôležitou súčasťou PHSR je stanovenie merateľných ukazovateľov pre monitorovanie
a hodnotenie PHSR. Merateľné ukazovatele predstavujú mechanizmus na sledovanie plnenia
jednotlivých opatrení prostredníctvom vykonania aktivít. Priebežne kontrolujú jednotlivé
opatrenia, pričom majú byť zvolené tak, aby pokrývali celú škálu opatrení a pri kontrole ich
plnenia bolo zjavné napredovanie v dosahovaní cieľa, prípadne boli odhalené odchýlky od jeho
dosiahnutia. Hodnoty merateľných ukazovateľov sa zbierajú po rokoch.
Za merateľné ukazovatele sa považujú ukazovatele, ktoré predstavujú výstupy danej
oblasti. Tiež sú to merateľné ukazovatele výsledkov, ktoré sledujú strednodobý efekt, merateľné
ukazovatele vplyvov sledujúce dlhodobý efekt, resp. dôsledky na určitú cieľovú skupinu.
K merateľným ukazovateľom sa zaraďujú aj tie, ktoré sa zameriavajú na sledovanie samotnej
cieľovej skupiny v danej oblasti. Ukazovatele finančné, výstupu a výsledku sú prehľadne
spracované v nasledovnej tabuľke:
Tabuľka 39Rozpis výstupov, výsledkov a dopadov
Typ
ukazovateľa

Názov
ukazovateľa

Informa
čný
zdroj

Definícia

Merná
jedn.

Vých.
hodn.
2014

Cieľová
hodnota
2017
2020

PO 1 Prioritná oblasť Ekonomická
1.1.1 Zachovanie fungovania chránenej dielne /operátor kamerového systému/
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Výsledok

Počet zachovaných
pracovných miest

MsÚ

Počet

1

1

1

‐ Výsledku

Dopad

Počet zachovaných
chránených dielni

MsÚ

Počet

1

1

1

0

1

1

N/A

N/A

N/A

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Výsledok
Dopad

1.2.1 Okružná križovatka pri MsÚ
Vybudovaná
MsÚ
Počet
okružná križovatka
%‐ny podiel
spokojnosti
MsÚ
%
obyvateľov
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1.2.2 Rekonštrukcia ciest, chodníkov a mostov (most 1. mája, Zlatňanka)
Dĺžka
Hlavné Core
Výsledok
zrekonštruovaných
MsÚ
km
0
10
20
Ukazovatele
komunikácií
‐ Výstupu
%‐ny podiel
‐ Výsledku
Dopad
spokojnosti
MsÚ
%
N/A
N/A
N/A
obyvateľov
1.2.3 Budovanie odstavných plôch (obnova sídlisk)
Počet
Hlavné Core
Výsledok
vybudovaných
MsÚ
Počet
N/A
N/A
N/A
Ukazovatele
odstavných plôch
‐ Výstupu
%‐ny podiel
‐ Výsledku
Dopad
spokojnosti
MsÚ
%
N/A
N/A
N/A
obyvateľov
1.2.4 Budovanie odstavných plôch na ul. Janka Kráľa, Sama chalúpku, Migáziho a námestí A.
Hlinku pred poštou
Počet
Hlavné Core
Výsledok
vybudovaných
MsÚ
počet
N/A
N/A
N/A
Ukazovatele
odstavných plôch
‐ Výstupu
%‐ny podiel
‐ Výsledku
Dopad
spokojnosti
MsÚ
%
N/A
N/A
N/A
obyvateľov
1.2.5 Oprava chodníkov a riešenie havarijných stavov
Dĺžka opravených
Hlavné Core
Výsledok
MsÚ
Km
0
4
8
chodníkov
Ukazovatele
%‐ny podiel
‐ Výstupu
Dopad
spokojnosti
MsÚ
%
N/A
N/A
N/A
‐ Výsledku
obyvateľov
1.2.6 Vybudovanie nových chodníkov
Dĺžka
Hlavné Core
Výsledok
vybudovaných
MsÚ
Km
0
4
8
Ukazovatele
chodníkov
‐ Výstupu
%‐ny podiel
‐ Výsledku
Dopad
spokojnosti
MsÚ
%
N/A
N/A
N/A
obyvateľov
1.2.7 Obnova ciest v meste a mestských častiach
Dĺžka obnovených
Hlavné Core
Výsledok
MsÚ
Km
0
10
20
komunikácií
Ukazovatele
%‐ny podiel
‐ Výstupu
Dopad
spokojnosti
MsÚ
%
N/A
N/A
N/A
‐ Výsledku
obyvateľov
1.3.1 Budovanie prvkov uspokoj. dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z ulíc, oddychových
zón)Zvyšovanie bezpečnosti – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie
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bariér pri prestupovaní
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Výsledok

Počet vybudovaných
prvkov

MsÚ

Počet

N/A

N/A

N/A

Dopad

%‐ny podiel
spokojnosti
obyvateľov

MsÚ

%

N/A

N/A

N/A

1.3.2 Rozširovanie a modernizácia kamerového systému mesta
Hlavné Core
Rozšírený kamerový
Výsledok
MsÚ
Počet
0
1
1
Ukazovatele
systém
‐ Výstupu
%‐ny podiel zvýšenia
Dopad
MsÚ
%
N/A
N/A
N/A
bezpečnosti
‐ Výsledku
1.4.1 Rekonštrukcia, modernizácia avýstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu – cyklistické
komunikácie (ich obnova a rekonštrukcia existujúcich)Doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené
parkoviská pre bicykle, cyklostojany)
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Výsledok

Dĺžka cyklistických
komunikácií

MsÚ

Km

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2

2

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

%‐ny podiel
spokojnosti
MsÚ
%
N/A
obyvateľov
1.4.2 Propagácia cyklistickej dopravy (webové portály, mobilné aplikácie)
Počet webových
portálov a mobilných
Výsledok
MsÚ
Počet
0
aplikácií
%‐ny podiel
spokojnosti
MsÚ
%
N/A
Dopad
obyvateľov
1.5.1 Vybudovanie náučných chodníkov
Počet náučných
Výsledok
MsÚ
Počet
N/A
chodníkov
%‐ny podiel
spokojnosti
Dopad
MsÚ
%
N/A
obyvateľov
1.6.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Dopad

Výsledok
Dopad

Počet
zrekonštruovaných
MsÚ
Počet
svietidiel
Rozsah úspor
MsÚ
%
energie
PO 2 Prioritná oblasť sociálna

2.1.1 Prevádzka dopravného ihriska /praktická dopravná výchova žiakov ZŠ a MŠ/
Prevádzka
Hlavné Core
Výsledok
MsÚ
počet
1
1
dopravného ihriska
Ukazovatele
Počet detí
‐ Výstupu
navštevujúcich
Dopad
MsÚ
Počet
N/A
N/A
‐ Výsledku
dopravné ihrisko
2.1.2 Zvýšenie energetickej efektívnosti ZUŠ
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1
N/A

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Výsledok

Spotreba energií

MsÚ

kWh

N/A

N/A

N/A

Dopad

Počet detí
navštevujúcich ZUŠ

MsÚ

Počet

N/A

N/A

N/A

2.1.3 Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Kalinčiakova
Spotreba energií
Výsledok
MsÚ
kWh
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.1.4 Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Žitavské nábrežie
Spotreba energií
Výsledok
MsÚ
kWh
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.1.9 Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Mojmírova
Spotreba energií
Výsledok
MsÚ
kWh
N/A

N/A

N/A

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Dopad

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Dopad

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Počet detí
navštevujúcich MŠ

MsÚ

MsÚ

Počet

Počet

2.1.5 Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Štúrova
Spotreba energií
Výsledok
MsÚ
kWh

Dopad

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Počet detí
navštevujúcich MŠ

Počet detí
navštevujúcich MŠ

MsÚ

Počet

2.1.6 Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Slnečná
Spotreba energií
Výsledok
MsÚ
kWh

Dopad

‐ Výsledku

Počet detí
navštevujúcich MŠ

MsÚ

Počet

2.1.7 Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Robotnícka
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Výsledok

Počet detí
MsÚ
Počet
navštevujúcich ZŠ
2.1.8 Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Pribinova
Spotreba energií
Výsledok
MsÚ
kWh

Dopad

Dopad

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

kWh

Dopad

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

MsÚ

Spotreba energií

Výsledok
Dopad

Počet detí
navštevujúcich ZŠ

MsÚ

Počet detí
navštevujúcich ZŠ

MsÚ

Počet

Počet

N/A

N/A

N/A

2.1.10 Zvýšenie energetickej efektívnosti CVČ
Spotreba energií
MsÚ
kWh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Počet detí
navštevujúcich CVČ
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MsÚ

Počet

2.1.11 Školské dielne
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Výsledok

‐ Výsledku

Dopad

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Výsledok

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Počet
vybudovaných
školských dielní

MsÚ

Počet

Počet detí
navštevujúcich MŠ a
MsÚ
Počet
ZŠ
2.1.12 Nákup vybavenia pre MŠ, ZŠ a školské jedálne

Počet nakúpeného
vybavenia

MsÚ

Počet

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

N/A

N/A

Počet detí
navštevujúcich MŠ a
MsÚ
Počet
N/A
ZŠ
2.2.1 Výstavba bytových domov
Počet nových bytov
Výsledok
MsÚ
Počet
0
%‐ny podiel
spokojnosti
Dopad
MsÚ
%
N/A
obyvateľov
2.2.2 Denný stacionár pre seniorov a zdravotne postihnutých
Vybudovaný denný
Počet
0
Výsledok
MsÚ
stacionár
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov
2.2.3 Vybudovanie komunitného centra
Počet vybudovaných
Počet
0
Výsledok
MsÚ
komunitných centier
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov
2.2.4 Rekonštrukcia denného centra
Rekonštrukcia
Počet
0
Výsledok
MsÚ
denného centra
%‐ny podiel
spokojnosti
%
MsÚ
N/A
Dopad
obyvateľov
2.2.5 Rekonštrukcia nemocnice
Rekonštrukcia
Počet
0
Výsledok
MsÚ
nemocnice
%‐ny podiel
spokojnosti so
%
Dopad
MsÚ
N/A
zdravotnou
starostlivosťou
2.2.6 Nákup prístrojov do nemocnice
Počet nových
prístrojov v
Počet
Výsledok
MsÚ
N/A
nemocnici

Dopad
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‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

%‐ny podiel
spokojnosti so
%
Dopad
MsÚ
N/A
zdravotnou
starostlivosťou
2.2.7 Zachovanie opatrovateľskej služby
Zachovanie
opatrovateľskej
Počet
1
Výsledok
MsÚ
služby
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov
2.3.1 Vnútrobloková obnova sídlisk
Počet obnov
Počet
Výsledok
MsÚ
N/A
%‐ny podiel
spokojnosti
%
MsÚ
N/A
Dopad
obyvateľov
2.3.2 Zvýšenie energetickej efektívnosti MsÚ
Spotreba energií
Výsledok
MsÚ
kWh
N/A
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov
2.3.3 Zvýšenie energetickej efektívnosti kina Tekov
Spotreba energií
Výsledok
MsÚ
kWh
N/A
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov
2.3.4 Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy daňového úradu
Spotreba energií
Výsledok
MsÚ
kWh
N/A
%‐ny podiel
spokojnosti
%
MsÚ
N/A
Dopad
obyvateľov
2.3.5 Rozšírenie mestského cintorína
Počet hrobových
Počet
Výsledok
MsÚ
0
miest
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov
2.3.6 Komplexná rekonštrukcia Bazénu na mestskom kúpalisku
Rekonštrukcia
Počet
0
Výsledok
MsÚ
bazénu
%‐ny podiel
spokojnosti
%
MsÚ
N/A
Dopad
obyvateľov
2.4.1 Rekonštrukcia štadiónu (bývalý Calex)
Rekonštrukcia
Počet
0
Výsledok
MsÚ
štadiónu
%‐ny podiel
%
Dopad
MsÚ
N/A
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N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

1 748

N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

spokojnosti
obyvateľov
2.4.2 Vybudovanie multifunkčných ihrísk
Počet vybudovaných
Počet
Výsledok
MsÚ
N/A
ihrísk
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov
2.4.3 Rekonštrukcia kaštieľa (budova MSKŠ)
Rekonštrukcia
Počet
0
Výsledok
MsÚ
kaštieľa
%‐ny podiel
spokojnosti
%
MsÚ
N/A
Dopad
obyvateľov
2.4.4 Rekonštrukcia amfiteátra
Rekonštrukcia
Počet
0
Výsledok
MsÚ
amfiteátra
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov
2.4.5 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v meste
Počet vybudovaných
a modernizovaných
Počet
0
Výsledok
MsÚ
športovísk
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov
2.4.6 Rekonštrukcia župného domu
Rekonštrukcia
Počet
0
Výsledok
MsÚ
župného domu
%‐ny podiel
spokojnosti
%
Dopad
MsÚ
N/A
obyvateľov

N/A

N/A

N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

2

5

N/A

N/A

1

1

N/A

N/A

PO 3 – Environmentálna oblasť
3.1.1 Zberný dvor
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Výsledok
Dopad

Počet
vybudovaných
zberných dvorov
% separovaného
zberu

MsÚ

Počet

0

1

1

MsÚ

%

N/A

N/A

N/A

počet

N/A

N/A

N/A

3.1.2 Rozšírenie skládky
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Výsledok

% rozšírenia
skládky

MsÚ

%‐ne kapacity
MsÚ
%
0
1
1
skládky
3.1.3Vybudovanie infraštruktúry pre zber a nakladanie s BRKO (zber BRKO a zakúpenie kompostérov

‐ Výsledku

Dopad
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pre domácnosti)
Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

‐ Výsledku

Výsledok
Dopad

Hlavné Core
Ukazovatele
‐ Výstupu

Výsledok

‐ Výsledku

Dopad

*N/A – nedostupná informácia

Počet zakúpených
kompostérov

MsÚ

%‐ny podiel
spokojnosti
MsÚ
obyvateľov
3.2.1 Revitalizácia zelene

Plocha
revitalizovanej
zelene

MsÚ

počet

N/A

N/A

N/A

%

0

1

1

m²

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

%‐ny podiel
spokojnosti
MsÚ
Počet
obyvateľov
Zdroj: Vlastné spracovanie

4 REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť PHSR nadväzuje na programovú časť. Realizačná časť sa zameriava najmä
na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja
mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta s ustanovením
merateľných ukazovateľov a na vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mesta
formou akčných plánov.
OBSAH:

 popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR
 popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR, spôsob
komunikácie, kooperácie a koordinácie
 stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám
 systém monitorovania a hodnotenia
 akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (x+2) ‐ vecný a časový harmonogram
realizácie jednotlivých opatrení a projektov

4.1 Popis úloh jednotlivých partnerov pre realizáciu PHSR
Legislatíva
Implementácia PHSR predpokladá zabezpečenie činností na úrovni programu a projektov.
Začiatok realizácie sa začína po vypracovaní a schválení PHSR v mestskom zastupiteľstve
a zabezpečuje ju počas platnosti PHSR podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja. Mesto na účely podpory regionálneho rozvoja „zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a
realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta pravidelne ho
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monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej
spracovanie vyžaduje osobitný predpis.“
Partneri
Pri samotnej realizácii PHSR ako partneri vystupujú strategickí partneri a iní partneri.
Strategickí partneri
Mesto Zlaté Moravce bude mať v programovom období 2015– 2025 za strategických
partnerov Mestské stredisko kultúry a športu, Technické služby mesta a Záhradnícke služby
mesta.
Iní partneri
Skupinu iných partnerov predstavujú organizácie, ktoré sa podieľajú na realizácii projektov
PHSR. V budúcnosti sa na realizácii niektorých aktivít v meste budúNitriansky samosprávny kraj,
Jednota dôchodcov, športové a záujmové kluby v meste Zlaté Moravce.

4.2 Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie realizácie PHSR
Organizačné zabezpečenie
Základom samosprávy je mesto, ktoré predstavuje samostatný samosprávny celok.
Základnými a najdôležitejšími orgánmi mesta sú primátor mesta a mestské zastupiteľstvo (ďalej
len „MZ“). Tieto samosprávne orgány sa budú podieľať na vykonávaní realizácie PHSR mesta
Zlaté Moravce. Samospráva mesta bude jeden krát počas roka získavať a spracovávať
pripomienky od partnerov, mestského úradu, poslancov a verejnosti.
Mestské zastupiteľstvo
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených
v priamych voľbách obyvateľmi mesta. V prípade implementácie PHSR mestské zastupiteľstvo
schvaľuje celý dokument a jedenkrát ročne vyhodnotí jeho plnenie. Kompetenciou MZ je aj
rozhodovanie o spolufinancovaní jednotlivých projektov financovaných z doplnkových zdrojov,
ale aj z rozpočtu mesta. V prípade hodnotenia PHSR MZ schvaľuje hodnotiace a monitorovacie
správy a rozhoduje o aktualizácii programu. MZ môže rozdeliť jednotlivé priority
programu akčného plánu komisiám MsÚ zaoberajúcim sa monitorovaním a hodnotením.
Primátor mesta
Najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor mesta. Primátor mesta rozhoduje vo
veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené MZ. V prípade
implementácie PHSR primátor mesta riadi samotný proces implementácie, podpisuje schválenie
strategického dokumentu, vykonáva uznesenia, zastupuje mesto nielen vo vzťahu k právnickým
a fyzickým osobám, ale aj vo vzťahu k štátnym orgánom.
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Inštitucionálne zabezpečenie
Administratívne a inštitucionálne náležitosti mesta, ako aj orgánov zriadených MZ,
uskutočňuje MsÚ, ktorého činnosť riadi primátor mesta.
Tabuľka 40 Realizácia činnosti PHSR na úrovni programu

Činnosť

MZ

Primátor

Financovanie
Implementácia
Hodnotenie
Monitorovanie
Kontrola

schvaľuje
schvaľuje
schvaľuje
schvaľuje
schvaľuje

riadi
riadi
riadi
riadi
riadi

Komisie
mesta
hodnotí
hodnotí
hodnotí
navrhuje

MsÚ

Hlavný
kontrolór

vykonáva
vykonáva
vykonáva
vykonáva
vykonáva
Zdroj: Vlastné spracovanie

Za realizáciu PHSR budú v programovom období 2015 ‐ 2025 zodpovední: primátor mesta
a MZ. Za realizáciu PHSR na programovej a projektovej úrovni bude zodpovedať primátor mesta
a MZ.Za finančné riadenie na programovej a projektovej úrovni bude niesť zodpovednosť
ekonomické oddelenie a finančná komisia. Monitorovacie a hodnotiace správy PHSR bude
každoročne prerokovávať MZ a návrh akčného plánu bude uskutočnený v dvojročnom cykle.

4.3 Stručný popis komunikačnej stratégie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) predstavuje strednodobý
strategický dokument spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho
rozvoja. Tento dokument je tiež vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami, ktoré sú stanovené
v národnej stratégii regionálneho rozvoja SR, tiež v PHSR Vyššieho územného celku (ďalej len
„VÚC“) a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. Prostredníctvom
tohto dokumentu sa mesto stará o všestranný rozvoj svojho územia a o uspokojenie potrieb
svojich obyvateľov.
Nevyhnutnosť tvorby dokumentu vychádza najmä z podpory zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu, na ktoré sa obsah dokumentu viaže. PHSR tiež predstavuje nástroj marketingovej
komunikácie mesta, vymedzuje hlavné problémy, identifikuje PO, riadi rozvoj mesta a iniciuje
zmeny. Súčasťou PHSR je aj tvorba komunikačnej stratégie. Komunikácia miestnej samosprávy
s občanmi je okrem výkonných povinností pokladaná za jednu z dôležitých základných činností.
Prostredníctvom komunikačnej stratégie mesto nielen informuje občanov o svojej činnosti, o
svojich zámeroch, plánoch a výsledkoch, ale aj získava spätnú väzbu, názory i nápady od občanov.
Primárne je komunikačná stratégia zameraná na cieľovú skupinu – obyvatelia mesta. Okrem
občanov sa sústreďuje aj na podskupiny: zamestnanci, organizácie a partneri. Komunikačná
stratégia vo vzťahu k občanom aorganizáciám predstavuje dosiahnutie včasného stavu
informovania občanov a organizácií o realizácii PHSR. Komunikačná stratégia voči partnerom
nevyžaduje mimoriadne opatrenia.

102

Za hlavný komunikačný nástroj je považovaná webová stránka. Sekundárnymi
komunikačnými nástrojmi sú informačné tabule, miestny rozhlas a mestské noviny. Komunikácia
s partnermi a organizáciami si nevyžaduje žiadne mimoriadne opatrenia. Pre komunikáciu so
zamestnancami nie je potrebné zaviesť mimoriadne opatrenia, pretože táto komunikácia je
súčasťou bežnej činnosti.
Hlavným aspektom hodnotenia, monitorovania, kontroly a najmä komunikačným
nástrojom je ,,Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva.“ Vstupné informácie pripravujú
zamestnanci mestského úradu, po spracovaní informácií rokujú o ňom poslanci MZ. Zasadnutie
MZ je verejné a tiež uvedený materiál je prístupný verejnosti. O zasadnutí MZ je obyvateľstvo
informované prostredníctvom informačných kanálov: miestny rozhlas a informačná tabuľa.
V programovom období 2015 ‐ 2025 komunikačný plán pozostáva z 9 aktivít. Konkrétne ide o
aktivity týkajúce sa informovanosti, schvaľovania, hodnotenia a monitorovania, aktivity týkajúce
sa nových akčných plánov a rozpočtov pre jednotlivé projekty vrátane ich korekcie.
Tabuľka 41 Komunikačný plán pre fázu realizácie PHSR
P. č.

Časový
rámec

Miesto
konania

Cieľová
skupina

1.

9/2015

MsÚ

Občania

2.

10/2015

MsÚ

Občania

Forma
Materiál
na rokovani
e MZ
Materiál
na rokovani
e MZ

Téma, ciele

Vstupné
údaje

Výstupy

PHSR

Návrh
dokumentu

Uznesenie MZ

PHSR

Návrh
dokumentu

Uznesenie MZ

Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2015

Kontrola
uznesenia 2014,
Hodnotiaca
správa PHSR

Monitorovacia
správa 01,
Uznesenie MZ

PHSR

Návrh akčného
plánu

3.

09/2016

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

4.

09/2016

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

Akčný plán 2017
‐ 2018
Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2016

5.

09/2017

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

6.

09/2018

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2017

7.

09/2018

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

Akčný plán
2019‐2020
Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2018
Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2019

8.

09/2019

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

9.

09/2020

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ
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Kontrola
uznesenia 2015,
Hodnotiaca
správa PHSR
Kontrola
uznesenia 2016,
Hodnotiaca
správa PHSR
PHSR
Kontrola
uznesenia 2017,
Hodnotiaca
správa PHSR
Kontrola
uznesenia 2018,
Hodnotiaca

Monitorovacia
správa 02,
Uznesenie MZ
Monitorovacia
správa 03,
Uznesenie MZ
Návrh akčného
plánu
Monitorovacia
správa 04,
Uznesenie MZ
Monitorovacia
správa 05,
Uznesenie MZ

10.

09/2021

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2020

11.

09/2022

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2021

12.

09/2023

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2022

13.

09/2024

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2023

14.

09/2025

MsÚ

Občania

Materiál
na rokovani
e MZ

Vyhodnotenie
plnenia PHSR
za rok 2024

správa PHSR
Kontrola
Monitorovacia
uznesenia 2019,
správa 06,
Hodnotiaca
Uznesenie MZ
správa PHSR
Kontrola
Monitorovacia
uznesenia 2020,
správa 07,
Hodnotiaca
Uznesenie MZ
správa PHSR
Kontrola
Monitorovacia
uznesenia 2021,
správa 08,
Hodnotiaca
Uznesenie MZ
správa PHSR
Kontrola
Monitorovacia
uznesenia 2022,
správa 09,
Hodnotiaca
Uznesenie MZ
správa PHSR
Kontrola
Monitorovacia
uznesenia 2023,
správa 10,
Hodnotiaca
Uznesenie MZ
správa PHSR
Zdroj: Vlastné spracovanie

4.4 Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie
Vzhľadom k tomu, že PHSR je vypracovaný na dlhšie časové obdobie, je potrebné ho
priebežne sledovať a vyhodnocovať. Proces monitorovania sa vykonáva systematicky a priebežne
počas celého trvania PHSR až po samotné ukončenie dokumentu. Monitorovanie sa vykonáva na
úrovni projektu, pretože projekt je základným prvkom monitorovania a na úrovni programu, kedy
sa zostavuje súhrnná monitorovacia správa za daný rok.
Vstupnými informáciami pre realizáciu monitorovania sú merateľné ukazovatele
jednotlivých aktivít. Hodnoty jednotlivých merateľných ukazovateľov sa zbierajú po rokoch. Ako
merateľné ukazovatele sú navrhnuté najmä tie, ktoré sa týkajú výstupov v danej oblasti. Ďalej sú
to merateľné ukazovatele výsledkov sledujúce strednodobý efekt alebo merateľné ukazovatele
vplyvov sledujúce dlhodobý efekt a dôsledky na cieľovú skupinu. Okrem toho sú medzi merateľné
ukazovatele zaradené aj ukazovatele popisujúce samotnú cieľovú skupinu v danej oblasti.
Výstupným materiálom procesu monitorovania je monitorovacia správa za daný rok, ktorú
schvaľuje MZ. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá finančná komisia a za finálnu
monitorovaciu správu preberá zodpovednosť primátor mesta. Hlavným cieľom monitorovania je
zostaviť komplexnú informáciu o plnení opatrení a aktivít navrhnutých v PHSR.
Monitorovanie plnenia akčného plánu sa bude uskutočňovať jedenkrát ročne.
Monitorovanie poskytne informácie o realizácii čiastkových aktivít, projektov a opatrení. Správa
o monitorovaní akčného plánu bude neskôr predložená poslancom MZ.
Hodnotenie PHSR
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Kľúčovou činnosťou nevyhnutou pre správne zabezpečenie realizácie PHSR je aj
hodnotenie na úrovni programu a jednotlivých projektov. Samotné hodnotenie predstavuje
proces systematicky skúmajúci prínos z realizácie PHSR, jeho súlad so stanovenými cieľmi
v PHSR, analyzuje účinnosť procesov realizácie, vhodnosť nastavenia opatrení a aktivít
a v neposlednom rade navrhuje odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti.
Proces hodnotenia sa bude realizovať na úrovni programu systematicky a priebežne počas
celého trvania programu až po jeho ukončenie. Hlavným zdrojom informácií, na ktorých bude
hodnotenie založené prestavujú merateľné ukazovatele resp. monitorovacie správy. Proces
hodnotenia sa vykonáva len na operatívnej úrovni a vykonáva sa každoročne v zmysle platnej
legislatívy zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Výstupom je hodnotiaca
správa, ktorú bude každoročne schvaľovaťMZ. Hodnotiace a monitorovacie správy predstavujú
dôležitý aspekt pre rozhodnutia MZ a primátora mesta pri riadení implementácie programu za
účelom dosiahnutia stanovených cieľov jednotlivých prioritných oblastí PHSR.
Tabuľka 42 Plán hodnotenia a monitorovania realizácie PHSR

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 ‐ 2025
Typ hodnotenia
Ad hoc hodnotenie
celého PHSR alebo
jeho časti
Tematické
hodnotenie časti
PHSR

Vykonať
prvýkrát

Dôvod vykonania/ periodicita

2016 ‐ 2025

 Každoročne v zmysle platnej legislatívy: Zákon č.
539/2008 Z.z.o podpore regionálneho rozvoja.

2016,2020

Ad hoc mimoriadne
hodnotenie
Ad hoc hodnotenie
celého PHSR

2017, 2020,
2022, 2025

Ad hoc hodnotenie
celého PHSR alebo
jeho časti
Ad hoc hodnotenie
celého PHSR alebo
jeho časti

2020, 2025

 Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo
výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci
kalendárny rok.
 Pri značnom odklone od stanovených cieľov
a doľahnutých hodnôt ukazovateľov.
 Pri návrhu na revíziu PHSR.
 V prípade aktualizácie PHSR podľa platnej Metodiky pre
vypracovanie PHSR, ktoré sa očakáva každé 3‐4 roky.
 Na základe rozhodnutia primátora mesta v zmysle
príslušných predpisov, na základe rozhodnutia
kontrolného orgánu mesta, na základe podnetu
poslancov, na základe protokolu Národného kontrolného
úradu SR a na základe Správy auditu .
 Na základe rozhodnutia primátora mesta o prípade
strategického dokumentu PHSR mesta pre nasledujúce
programové obdobie.
Zdroj: Vlastné spracovanie

4.5 Akčný plán
Súčasťou tvorby PHSR je aj akčný plán, ktorý je spracovaný na obdobie dvoch rokov (n+2),
konkrétne roky 2015 až 2016. Akčný plán obsahuje opatrenia, prostredníctvom ktorých sa
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napĺňajú jednotlivé priority vyjadrené prostredníctvom strategických cieľov rozvoja mesta. Všetky
opatrenia sú pre mesto veľmi dôležité, avšak vzhľadom na finančné a inštitucionálne vybavenie
mesta je potrebné nastaviť časový harmonogram. V uvedených akčných plánoch figuruje skratka
N/A (z angl. Not Available), ktorá znamená zatiaľ nedostupnú informáciu o možnosti začatia
realizácie.
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Tabuľka 43Akčný plán pre hospodársku oblasť

Opatrenie, aktivita

Termín
(Rok)

Akčný plán pre hospodársku oblasť
Príprava
Predmet Realizáci
projektového ŽoNFP
VO
a VO
zámeru

Zodpovedn
ý

Finančná
alokácia

Zdroje
financovania
Vlastné zdroje
a spolu
financovanie
prostredníctvo
m Úradu práce,
soc. vecí
a rodiny
VÚC + vlastné
zdroje

1.1.1 Zachovanie fungovania
chránenej dielne /operátor
kamerového systému/

2016‐2025

1.2.1 Okružná križovatka pri MsÚ

2016 ‐ 2018

2012

Mesto

500 000

2016 ‐ 2025

2016 ‐ 2020

Mesto

2 000 000

Vlastné zdroje

Mesto

2 000 000

EÚ, vlastné
zdroje

1.2.2 Rekonštrukcia ciest, chodníkov
a mostov (most 1. mája, Zlatňanka)
1.2.3 Budovanie odstavných plôch
(obnova sídlisk)
1.2.4 Budovanie odstavných plôch
na ul. Janka Kráľa, Sama chalúpku,
Migáziho a námestí A. Hlinku pred
poštou
1.2.5 Oprava chodníkov a riešenie
havarijných stavov
1.2.6 Vybudovanie nových
chodníkov
1.2.7 Obnova ciest v meste
a mestských častiach
1.3.1 Budovanie prvkov uspokoj.
dopravy (pešie zóny, vylúčenie
dopravy z ulíc, oddychových zón)
Zvyšovanie bezpečnosti –

Mesto

2016 ‐ 2025

400 000

2016 –
2019

1997

Mesto

1 200 000

úver

2016 ‐ 2025

2016

Mesto

800 000

EU, vlastné
zdroje

2017 ‐ 2025

2017

Mesto

300 000

EU, vlastné
zdroje

2016 ‐ 2025

2017

Mesto

1 000 000

Vlastné zdroje

2018 ‐ 2025

2017 ‐ 2020

Mesto

500 000

EU, vlastné
zdroje
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odstraňovanie úzkych miest v pešej
doprave, odstraňovanie bariér pri
prestupovaní

1.3.2 Rozširovanie a modernizácia
kamerového systému mesta

1.4.1 Rekonštrukcia, modernizácia a
výstavba infraštruktúry pre
nemotorovú dopravu – cyklistické
komunikácie (ich obnova
a rekonštrukcia existujúcich)
Doplnková cyklistická infraštruktúra
(chránené parkoviská pre bicykle,
cyklostojany)
1.4.2 Propagácia cyklistickej
dopravy (webové portály, mobilné
aplikácie)
1.5.1 Vybudovanie náučných
chodníkov
1.6.1 Rekonštrukcia verejného
osvetlenia

Mesto

2016 ‐ 2025

100 000

Vlastné zdroje
mesta 20% a
80% dotácie
Rada vlády pre
prevenciu
kriminality a iné

EÚ, vlastné
zdroje

2016 ‐ 2025

2017 ‐ 2018

Mesto

600 000

2016‐2025

2018

Mesto

50 000

EÚ, vlastné
zdroje

Mesto

500 000

EÚ, vlastné
zdroje

Mesto

400 000

ŠFRB + dotácia

2016 –
2025
2016 ‐ 2018

2016 ‐ 2025

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Tabuľka 44 Akčný plán pre sociálnu oblasť

Opatrenie, aktivita

Termín
(Rok)

2.1.1 Prevádzka dopravného
ihriska /praktická dopravná
výchova žiakov ZŠ a MŠ/

2016 ‐
2025

2.1.2 Zvýšenie energetickej
efektívnosti ZUŠ

2016 ‐
2020

2.1.3 Zvýšenie energetickej
efektívnosti MŠ Kalinčiakova

Akčný plán pre sociálnu oblasť
Príprava
Predmet Realizácia
projektového ŽoNFP
VO
VO
zámeru

Zodpovedný

Mesto

2015

Finančná
alokácia

Zdroje
financovania

25 000

Vlastné zdroje

Mesto

100 000

2016 –
2020

Mesto

600 000

2.1.4 Zvýšenie energetickej
efektívnosti MŠ Žitavské
nábrežie

2016 –
2020

Mesto

600 000

2.1.5 Zvýšenie energetickej
efektívnosti MŠ Štúrova

2016 –
2020

Mesto

600 000

2.1.6 Zvýšenie energetickej
efektívnosti MŠ Slnečná

2016 –
2020

Mesto

600 000

2.1.7 Zvýšenie energetickej
efektívnosti ZŠ Robotnícka

2016 –
2020

Mesto

1 300 000

2.1.8 Zvýšenie energetickej

2016 –

Mesto

1 100 000
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Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA ZLATÉ MORAVCE NA ROKY 2015 – 2025

efektívnosti ZŠ Pribinova

2020

fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje

2.1.9 Zvýšenie energetickej
efektívnosti ZŠ Mojmírova

2016 –
2020

Mesto

1 300 000

2.1.10 Zvýšenie energetickej
efektívnosti CVČ

2016 –
2020

Mesto

500 000

Mesto

200 000

EU, vlastné zdroje

Mesto

300 000

EU, vlastné zdroje

Mesto

3 000 000

ŠFRB + dotácia

Mesto

900 000

VÚC, vlastné
zdroje

Mesto

500 000

EÚ, vlastné zdroje

Mesto

400 000

Vlastné zdroje

Mesto

2 500 000

Mesto

1 300 000

Mesto

200 000

2.1.11 Školské dielne
2.1.12 Nákup vybavenia pre
MŠ, ZŠ a školské jedálne
2.2.1 Výstavba bytových
domov
2.2.2 Denný stacionár pre
seniorov a zdravotne
postihnutých
2.2.3 Vybudovanie
komunitného centra
2.2.4 Rekonštrukcia denného
centra
2.2.5 Rekonštrukcia
nemocnice
2.2.6 Nákup prístrojov do
nemocnice
2.2.7 Zachovanie
opatrovateľskej služby
2.3.1 Vnútrobloková obnova
sídlisk

2016 ‐
2025
2016 ‐
2025
2016 ‐
2025
2016 ‐
2020

2016

2016 ‐
2020
2016 ‐
2025
2016 ‐
2025
2016 ‐
2025
2016 ‐
2020
2015 ‐
2020

Mesto
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Vlastné zdroje,
úver
Vlastné zdroje,
úver
EÚ, vlastné zdroje
IROP + vlastné
zdroje

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA ZLATÉ MORAVCE NA ROKY 2015 – 2025

Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje

2.3.2 Zvýšenie energetickej
efektívnosti MsÚ

2016 –
2020

2016

Mesto

300 000

2.3.3 Zvýšenie energetickej
efektívnosti kina Tekov

2016 –
2020

2014

Mesto

200 000

2.3.4 Zvýšenie energetickej
efektívnosti budovy daňového
úradu

2016 –
2020

Mesto

300 000

Mesto

50 000

Vlastné zdroje

Mesto

500 000

EÚ, vlastné zdroje

2.3.5 Rozšírenie mestského
cintorína
2.3.6 Komplexná rekonštrukcia
Bazénu na mestskom
kúpalisku

2016 –
2020
2016 ‐
2020

2.4.1 Rekonštrukcia štadiónu
(bývalý Calex)

2016 –
2020

2.4.2 Vybudovanie
multifunkčných ihrísk
2.4.3 Rekonštrukcia kaštieľa
(budova MSKŠ)

2016 ‐
2020
2016 ‐
2019
2016 ‐
2025

2.4.4 Rekonštrukcia amfiteátra
2.4.5 Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovísk v
meste
2.4.6 Rekonštrukcia župného
domu

2016

Environmentálny
fond, IROP, OP
KŽP + vlastné
zdroje
Vlastné zdroje,
dotácie
Vlastné zdroje,
úver, dotácia

2015

Mesto

200 000

2016

Mesto

160 000

2016

Mesto

1 500 000

Mesto

200 000

Vlastné zdroje

2016 ‐
2025

Mesto

5 000 000

EÚ, dotácie,
vlastné zdroje

2016 ‐
2025

Mesto

2 000 000

EÚ, dotácie,
vlastné zdroje

Zdroj: Vlastné spracovanie
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Tabuľka 45 Akčný plán pre environmentálnu oblasť

Opatrenie, aktivita
3.1.1 Zberný dvor
3.1.2 Rozšírenie skládky
3.1.3. Vybudovanie
infraštruktúry pre zber
a nakladanie s BRKO (zber
BRKO a zakúpenie
kompostérov pre
domácnosti)
3.2.1 Revitalizácia zelene

Termín
(Rok)
2016 ‐
2025
2016 ‐
2020

Akčný plán pre environmentálnu oblasť
Príprava
Predmet Realizácia
projektového ŽoNFP
VO
VO
zámeru
2011

2016‐

Zodpovedný

Finančná
alokácia

Mesto

7 000 000

Mesto

400 000

Mesto

700 000

2020

2016 ‐
2025

Mesto
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Zdroje
Financovania
OPK ŽP + vlastné
zdroje
EÚ, vlastné
zdroje, úver

EÚ, dotácie,
vlastné zdroje

IROP + vlastné
zdroje
Zdroj: Vlastné spracovanie
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PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA ZLATÉ MORAVCE NA ROKY 2015 ‐ 2025

5 FINANČNÁ ČASŤ
PHSR obsahuje aj finančnú časť, ktorá bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce časti.
Obsahom je finančné zabezpečenie jednotlivých častí a opatrení.
OBSAH:
 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR
 Model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti
sociálno‐ekonomických partnerov v území prepojených na programový rozpočet mesta/VÚC

5.1 Indikatívny finančný plán
Projekty uvedené v PHSR mesta budú realizované predovšetkým z:
I. Riadne zdroje finančného zabezpečenia
I.A Verejné zdroje
a) štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev (dotačné
tituly jednotlivých rozpočtových kapitol ministerstiev, príp. Úradu Vlády SR)
b) štátne účelové fondy (Envirofond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond)
c) rozpočet vyšších územných celkov (VÚC Bratislava)
d) rozpočet obcí a miest (vlastné zdroje)
I.B Iné zdroje
e) prostriedky fyzických osôb
f) prostriedky právnických osôb
g) úvery
h) príspevky medzinárodných organizácií
i) prostriedky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi
Slovenskou republikou a inými štátmi (Nórsky finančný mechanizmus, bilaterálne dohody,
Švajčiarsky finančný mechanizmus)
j) iné prostriedky, ak to ustanoví osobitný predpis

II. Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia
k) finančné prostriedky z EÚ v programovom období 2015 – 2025 tzv. európske štrukturálne a
investičné fondy (ďalej len „EŠIF“), určené hospodársky zaostalým regiónom (ktoré podľa
ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je
priemerná úroveň EÚ) a regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a podnikateľského
prostredia. Priradenie jednotlivých projektových zámerov k programovej štruktúre (EŠIF) je
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indikatívne a bude sa upresňovať po schválení jednotlivých operačných programov v akčných
plánoch
Tabuľka 46 Indikatívny finančný plán
2015
Hospodárs
ka politika
Sociálna
politika
Environ‐
mentálna
politika

100
000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1 251
665

1 285
000

1 347
500

1 180
835

880
835

880
835

880
835

880
835

880
835

880
835

Spolu
10 350 010

3 939
500

3 939
500

3 914
500

3 414
500

3 414
500

1 492
500

1 492
500

1 492
500

1 492
500

1 492
500

26 085 000

950
000

950
000

950
000

950
000

810
000

950
000

730
000

730
000

730
000

730
000

8 400 000

Zdroj: Vlastné spracovanie

5.2 Model viaczdrojového financovania
Tabuľka 47 Model viaczdrojového financovania
Viaczdrojové financovanie
Verejné zdroje
Prioritná oblasť

Celkové
náklady

1.1.1 Zachovanie
fungovania
chránenej dielne
400 000
/operátor
kamerového
systému/
1.2.1 Okružná
500 000
križovatka pri MsÚ
1.2.2 Rekonštrukcia
ciest, chodníkov
2 000 000
a mostov (most 1.
mája, Zlatňanka)
1.2.3 Budovanie
odstavných plôch
2 000 000
(obnova sídlisk)
1.2.4 Budovanie
odstavných plôch na
ul. Janka Kráľa, Sama
1 200 000
chalúpku, Migáziho
a námestí A. Hlinku
pred poštou
1.2.5 Oprava
800 000

EÚ

Štát

VÚC

200 000

200 000

250 000

1 700 000

680 000

200 000

80 000
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Obec/me
sto

Spolu

400 000

250 000

500 000

2 000 000

2 000 000

100 000

2 000 000

1 200 000

1 200 000

40 000

800 000

Súkro
mné
zdroje

chodníkov a riešenie
havarijných stavov
1.2.6 Vybudovanie
nových chodníkov
1.2.7 Obnova ciest
v meste a mestských
častiach
1.3.1 Budovanie
prvkov uspokoj.
dopravy (pešie zóny,
vylúčenie dopravy
z ulíc, oddychových
zón)
Zvyšovanie
bezpečnosti –
odstraňovanie
úzkych miest v pešej
doprave,
odstraňovanie bariér
pri prestupovaní
1.3.2 Rozširovanie
a modernizácia
kamerového
systému mesta
1.4.1 Rekonštrukcia,
modernizácia a
výstavba
infraštruktúry pre
nemotorovú dopravu
– cyklistické
komunikácie (ich
obnova
a rekonštrukcia
existujúcich)
Doplnková
cyklistická
infraštruktúra
(chránené
parkoviská pre
bicykle,
cyklostojany)
1.4.2 Propagácia
cyklistickej dopravy
(webové portály,
mobilné aplikácie)
1.5.1 Vybudovanie
náučných chodníkov

300 000

255 000

30 000

15 000

300 000

1 000 000

1 000 000

50 000

25 000

500 000

80 000

20 000

510 000

60 000

30 000

600 000

50 000

42 500

5 000

2 500

50 000

500 000

425 000

50 000

25 000

500 000

1 000 000

500 000

425 000

100 000

600 000
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100 000

1.6.1 Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
2.1.1 Prevádzka
dopravného ihriska
/praktická dopravná
výchova žiakov ZŠ
a MŠ/
2.1.2 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti ZUŠ
2.1.3 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MŠ
Kalinčiakova
2.1.4 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MŠ
Žitavské nábrežie
2.1.5 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MŠ
Štúrova
2.1.6 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MŠ
Slnečná
2.1.7 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti ZŠ
Robotnícka
2.1.8 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti ZŠ
Pribinova
2.1.9 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti ZŠ
Mojmírova
2.1.10 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti CVČ
2.1.11 Školské dielne
2.1.12 Nákup
vybavenia pre MŠ,
ZŠ a školské jedálne
2.2.1 Výstavba
bytových domov

400 000

280 000

25 000

120 000

400 000

25 000

25 000

100 000

85 000

10 000

5 000

100 000

600 000

510 000

60 000

30 000

600 000

600 000

510 000

60 000

30 000

600 000

600 000

510 000

60 000

30 000

600 000

600 000

510 000

60 000

30 000

600 000

1 300 000

1 105 000

130 000

65 000

1 300 000

1 100 000

935 000

110 000

55 000

1 100 000

1 300 000

1 105 000

130 000

65 000

1 300 000

500 000

425 000

50 000

25 000

500 000

200 000

170 000

20 000

10 000

200 000

300 000

255 000

30 000

15 000

300 000

2 100 000

900 000

3 000 000

3 000 000
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2.2.2 Denný
stacionár pre
seniorov a zdravotne
postihnutých
2.2.3 Vybudovanie
komunitného centra
2.2.4 Rekonštrukcia
denného centra
2.2.5 Rekonštrukcia
nemocnice
2.2.6 Nákup
prístrojov do
nemocnice
2.2.7 Zachovanie
opatrovateľskej
služby
2.3.1 Vnútrobloková
obnova sídlisk
2.3.2 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti MsÚ
2.3.3 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti kina
Tekov
2.3.4 Zvýšenie
energetickej
efektívnosti budovy
daňového úradu
2.3.5 Rozšírenie
mestského cintorína
2.3.6 Komplexná
rekonštrukcia
Bazénu na
mestskom kúpalisku
2.4.1 Rekonštrukcia
štadiónu (bývalý
Calex)
2.4.2 Vybudovanie
multifunkčných
ihrísk
2.4.3 Rekonštrukcia
kaštieľa (budova
MSKŠ)
2.4.4 Rekonštrukcia
amfiteátra

900 000

450 000

450 000

900 000

50 000

25 000

500 000

400 000

400 000

400 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

200 000

500 000

200 000

425 000

170 000

20 000

10 000

85 000

10 000

5 000

300 000

255 000

30 000

25 000

300 000

200 000

170 000

20 000

10 000

200 000

300 000

255 000

30 000

25 000

300 000

50 000

50 000

100 000

50 000

100 000

500 000

425 000

50 000

25 000

500 000

200 000

170 000

20 000

10 000

200 000

160 000

160 000

1 500 000

1 500 000

200 000

200 000

160 000

1 500 000
200 000
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2.4.5 Výstavba,
rekonštrukcia
a modernizácia
športovísk v meste
2.4.6 Rekonštrukcia
župného domu
3.1.1 Zberný dvor
3.1.2 Rozšírenie
skládky
3.1.3Vybudovanie
infraštruktúry pre
zber a nakladanie
s BRKO (zber BRKO
a zakúpenie
kompostérov pre
domácnosti)
3.2.1 Revitalizácia
zelene

5 000 000

4 250 000

500 000

250 000

5 000 000

2 000 000

1 700 000

200 000

100 000

2 000 000

7 000 000

5 950 000

700 000

350 000

7 000 000

400 000

340 000

40 000

20 000

400 000

700 000

665 000

35 000

700 000

300 000

255 000

25 000

300 000

30 000

5.3 Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov
Tabuľka 48 Hodnotiaca tabuľka pre dopravnú infraštruktúru

Dopravná infraštruktúra

Kategória

Dopravno‐
hospodársky
význam

Dopravná
prevádzka

Hodnotiace kritérium
Cesta zabezpečuje dennú
mobilitu osôb a dostupnosť
sociálnych a ekonomických
potrieb (zamestnanie,
vzdelávanie, zdravotnícke
služby, kultúra, rekreácia,
význam z pohľadu verejnej
osobnej dopravy napr.
napojenie na terminály
integrovanej dopravy,
stanice VOD, a pod.)
Dopravné prepojenie
priemyselných zón
Prekročenie hodnoty
priemernej intenzity
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Hodnotenie

Počet bodov

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Stavebno‐
technický stav

Stavebno – technický stav
cesty (pozdĺžne a priečne
nerovnosti, vyjazdené
koľaje, únosnosť vozovky
a pod.)

veľmi dobrý, dobrý
a vyhovujúci

0

nevyhovujúci/havarijný

1

Tabuľka 49 Hodnotiaca tabuľka pre sociálnu infraštruktúru

Sociálna infraštruktúra

Kategória
Kvalita výchovno‐
vzdelávacieho
procesu

Demografia

Stavebno‐
technický stav

Zlepšenie
dostupnosti

Hodnotiace kritérium
Projekt umožňuje
zlepšenie zamestnanosti
žien v meste/regióne

Hodnotenie

Počet bodov

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa
Spĺňa
Nespĺňa
Spĺňa

0
1
0
1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Projekt zlepšuje
dostupnosť pre miestne
obyvateľstvo a výrazným
spôsobom zlepšuje kvalitu
života
Stavebno – technický stav
siete nie je vyhovujúci
Zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov
Zlepšenie dostupnosti
sociálnych služieb pre
špecifickú skupinu
obyvateľstva / deti so
špeciálnymi potrebami
a pod./

Enviro
nment

Tabuľka 50 Hodnotiaca tabuľka pre environmentálnu infraštruktúru

Kategória
Ekologický ‐
hospodársky

Hodnotiace kritérium
Odstránenie
systémových porúch
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Hodnotenie
Nespĺňa
Spĺňa

Počet bodov
0
1

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA ZLATÉ MORAVCE NA ROKY 2015 – 2025

význam

Ekonomické

Stavebno‐
technický stav

Funkčnosť,
špecifické
požiadavky

Budovanie verejných
vodovodov, okrem
prípadov ich súbežnej
výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie podľa
aktualizovaného
Národného programu SR
pre vykonávanie smernice
Rady 91/271/EHS, inými
strategickými dokumentmi
Vhodné využitie krajinno‐
ekologických prvkov
Zvýši sa efektívnosť
poskytovania služieb
obyvateľstvu, ostatným
subjektom/plánované
významné investície
Stavebno – technický stav
existujúcej infraštruktúry,
zariadení
Rekonštruované siete
musia spĺňať nasledovné
funkčné požiadavky
uvedené v podpornom
programe
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Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Nespĺňa
Spĺňa

0
1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

Veľmi dobrý, dobrý

0

Nevyhovujúci/havarijný

1

Nespĺňa

0

Spĺňa

1

ZÁVER
Schválenie PHSR
Dokument
Názov

Štruktúra

PROGRAM HOSPODÁRSKEHOA SOCIÁLNEHO ROZVOJA
MESTA ZLATÉ MORAVCE 2015‐2025
Popis jednotlivých častí
Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie PHSR
obcí/miest/VÚC (v zmysle novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z.z. o
podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. Júna 2014).

Spracovanie
Forma spracovania
Dodávateľ:
Obdobie spracovania
Riadiaci tím – počet
členov, počet stretnutí
Pracovné skupiny –
počet skupín, počet
členov:
Počet stretnutí:
Účasť verejnosti
a komunikácia
s verejnosťou:

Úplné spracovanie na kľúč

Regionálna poradenská spoločnosť a.s.
December 2014 – Október 2015
2členovia
4 stretnutia
Pracovná skupina pre hospodársku oblasť – 3 členovia
Pracovná skupina pre sociálna oblasť – 3 členovia
Pracovná skupina pre environmentálna oblasť – 3 členovia
5 stretnutí
Participácia na tvorbe PHSR prostredníctvom dotazníkového prieskumu

Prerokovanie
Prerokovanie
v orgánoch samosprávy
(výbory, komisie, rada)
Verejné
pripomienkovanie

xx.xx.2015

xx.xx.2015
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Posudzovanie SEA:

Schválenie
Návrh na uznesenie
zastupiteľstva

xx.xx.2015 číslo xx/xx/2015

Zoznam príloh
Príloha č. 1 ‐ Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do
spracovania PHSR
Príloha č. 2 – Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR (Východiskové strategické a
koncepčné dokumenty, súvisiaca legislatíva)
Príloha č. 3 – Zoznam skratiek použitých v PHSR
Príloha č. 4 – Zoznam termínov
Príloha č. 5 – Organizačná štruktúra MsÚ Zlaté Moravce
Príloha č. 6 – Ex‐post hodnotenie
Príloha č. 7 – Ex‐ante hodnotenie
Príloha č. 8 – OZ a športové kluby
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Príloha č. 1 ‐ Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a
partnerov zapojených do spracovania PHSR
Riadiaci tím:
MVDr. Marta Balážová, PhDr. Marián Takáč, PaedDr. Klaudia Ivanovičová
Pracovná skupina Hospodárska oblasť:
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, a ďalší...
Pracovná skupina Sociálna oblasť:
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, a ďalší...
Pracovná skupina Environmentálna oblasť:
PaedDr. Klaudia Ivanovičová, a ďalší...
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Príloha č. 2 – Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR
Územnoplánovacia dokumentácia Mesta Zlaté Moravce:
Územný plán mesta Zlaté Moravce
Strategické dokumenty:
Národná stratégia regionálneho rozvoja
Program rozvoja NSK 2012‐2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce – aktualizácia 2011‐2013
Program odpadového hospodárstva
Legislatíva:
Zákon č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
Zákon č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Iné:
Výročná správa mesta Zlaté Moravce
Záverečný účet mesta Zlaté Moravce
Štatistické informácie ‐ Štatistický úrad SR
Štatistické informácie ‐ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Výsledky dotazníkového prieskumu
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Príloha č. 3 – Zoznam skratiek použitých v PHSR
AP
A POD.
ČOV
DHZ
CHKO
ERDF
ES
ESF
EÚ
JRD
KF
MŠ
NN
NSRR
NUTS
PHSR
MsÚ
OP
MZ
POD
SODB
SPP
SR
ŠF
ŠÚSR
SWOT
TJ
ŤZP
ÚSES
VN
VUC

Akčný plán
A podobne
Čistička odpadových vôd
Dobrovoľný hasičský zbor
Chránená krajinná oblasť
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európske spoločenstvo
Európsky sociálny fond
Európska únia
Jednotné roľnícke družstvo
Kohézny fond
Materská škola
Nízke napätie
Národný strategický referenčný rámec
Nomenklatúrna územná štatistická jednotka
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mestský úrad
Operačný program
Mestské zastupiteľstvo
Program obnovy dediny
Sčítanie obyvateľov domov a bytov
Slovenský plynárenský priemysel
Slovenská republika
Štrukturálne fondy
Štatistický úrad Slovenskej republiky
S‐Silné stránky (Strenghts), W‐Slabé stránky (Weaknesses), O‐Príležitosti
(Opportunities), T‐ Ohrozenia (Threats)
Telovýchovná jednota
Ťažko zdravotne postihnutý
Územný systém ekologickej stability krajiny
Vysoké napätie
Vyšší územný celok
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Príloha č. 4 – Zoznam termínov
Aktivita – činnosť, ktorá musí byť vykonaná, aby boli dosiahnuté ciele.
Cieľ – predstavuje stav, ktorý je potrebné dosiahnuť a je zameraný na elimináciu problémov a
prekážok.
Ekonomický rozvoj – predstavuje zvyšovanie životnej úrovne a blahobytu lokálneho obyvateľstva.
Ide o dlhodobý proces vzťahujúci sa na súhrn ekonomických a sociálnych štruktúr a zároveň
sleduje hospodárske záujmy.
Faktory rozvoja – predstavujú existujúce alebo budúce impulzy, ktoré zmierňujú identifikované
disparity.
Hodnotenie – predstavuje nástroj na posúdenie a zhodnotenie efektívnosti a účinnosti
uplatňovania nástrojov na dosiahnutie cieľov.
Implementácia – časť projektového cyklu, v ktorom sa program/projekt realizuje.
Merateľný ukazovateľ – predstavuje nástroj na meranie dosiahnutia cieľa, mobilizácie zdrojov,
dosiahnutie výsledkov.
Merateľný ukazovateľ dopadu – vyjadruje následky projekty alebo program prekračujúce rámec
bezprostredných účinkov pomoci.
Merateľný ukazovateľ výsledku – zobrazuje priame a nepriame účinky aktivít, tzn. výsledky,
ktoré priniesol daný program alebo projekt.
Merateľný ukazovateľ výstupu ‐ vyjadruje okamžitý efekt aktivity sledovaný na úrovni aktivít v
akčnom pláne.
Mikroregión – predstavuje určité geograficky ohraničené územie, ktoré má určité spoločné
charakteristiky (prírodné, demografické, kultúrne,...). Pod mikroregiónom je možné rozumieť
dobrovoľné združenie obcí za účelom dosiahnutia spoločného cieľa.
Monitorovanie ‐ pravidelná činnosť, ktorá sa zaoberá systematickým zberom, triedením,
agregovaním a ukladaním relevantných informácií o sledovaných projektoch a prezentáciou
výsledkov ich monitorovania pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených
procesov na projektovej a programovej úrovni.
Nomenklatúrna územná štatistická jednotka NUTS – predstavuje základ pre vymedzenie
plánovacích regiónov.
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Partnerstvo – dobrovoľný vzťah dvoch alebo viacerých subjektov, ktorí spoločným postupom
napĺňajú určitý cieľ, pričom nejde o vzťah nadriadenosti a podriadenosti
Program – je koncepčný dokument, ktorý je spracovaný za dosiahnutím určitého cieľa.
Projekt – nástroj na plnenie programu, prostredníctvom ktorého sa riešia identifikované
problémy a dosahujú stanovené ciele.
Regionálnyrozvoj – predstavuje súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a
environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k
zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a
územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi
regiónmi.
Samospráva – predstavuje samostatné riadenie vlastných záležitostí v obciach, mestách a
regiónoch prostredníctvom volených zástupcov.
STEEPAnalýza – analýza vonkajšieho prostredia, ktorá skúma faktory v oblasti sociálnej,
technologickej, ekonomickej, environmentálnej a politickej.
Stratégia – predstavuje systém usporiadaných zámerov a predpokladov vytvorených za účelom
zabezpečenia rozvoja územia a zvýšenia blahobytu lokálneho obyvateľstva.
SWOTAnalýza – je nástrojom strategického plánovania, v rámci ktorého sa hodnotia silné a slabé
stránky, príležitosti a ohrozenia v danom projekte.
Vízia – načrtáva predstavu o budúcom smerovaní miest a obcí.
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Príloha č. 5 – Organizačná štruktúra MsÚ Zlaté Moravce
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Dormulár č. 6 – Ex‐post hodnotenie
v tis. EUR

č.

0

1

3

Názov
investíce projektu
(obec,
okres)

Číslo a
názov
aktivity

1

2

Vybavenie
objektu
sociálneho
zariadenia
stropným
zdviháko
m v ZOS
Zlaté
Moravc
Rekonštru
kcia
hygienick
ých
zariadení a
bazénu v
areáli
kúpaliska
v Zlatých
Moravciac
h

Klasifiká
cia
investíci
e(
stavby)
- triedy

3

Rok
začatia

Ukazov
ateľ

Cena podľa
vykonávacieh
o projektu

Objem finančných
prostriedkov v
príslušnom roku
spolu

Z toho
Rok
Merná Celko staveb Ro
dokonče
ná
k
jednotka
m
nia
časť
4

5

6

2004
16
500,0
0

7

8

Obje
m
fin.
prost
riedk
ov
9

8
200
500,0
4
0
8
201
500,0
0
0

2010
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Finančné prostriedky podľa zdrojov

Z toho
verejn Štátny
é
rozpo
investí
čet
cie
10

11

Rozpoč
et
samosprávn
eho
kraja

Rozpo
čet
obce

12

13
8
500,00
8
500,00

Štátn Úvery
Kó Súkr
e
so
Iné
.
Rozpo d
účelo záruk
zdro
čet EÚ O zdro
vé
ou
je
P
je
fondy štátu
14

15

16

17

18

19
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4

5

Zvýšenie
úrovne
mestského
amfiteátra
v Zlatých
Moravciac
h
Opláštenie
zimného
štadióna

201
3

2013

201
5
2015

2006
2012

707
395,6
1

2011

Multifunkč
né ihrisko s
6
asfaltovým
povrchom

7

707
395,6
1

650
965,95

56
429,
66

34
201
841,6
1
2

28
202,84

6
638,
78

331
201
876,2
2
1

331
876,21

34
841,6
2
EUR
2011

Mestská
informačná
sieť

Rekonštruk
cia
8
Murgašove
j ulice

2000
331
876,2
1
2012
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2000

Rekonštruk
9 cia Ul. 1.
mája

318
200
330,1
5
0

318
330,10

562
201
697,9
1
2

562
697,92

318
330,1
0
2005

2006
1
0

Rekonštruk
cia Dlhej
ulice

562
697,9
2
2011

1
2

Kanalizácia Realizuj
- Potočná
e teraz
ul.
ZVAK

Kanalizácia
Realizuj
–
1
e teraz
Chyzerove
3
cká ul. III. Zvak
časť
1
5

Plynofikáci SPP
a – časť
Chyzerovc
e
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Vybavenie
herného
1
centra v
7
mestskom
parku

1
8

1
9

Využívanie
voľného
času detí a
mládeže zo
znevýhodn
eho
prostredie
Obstaranie
nových
strojov a
zariadení
do
školských
jedální
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Formulár č. 7 – Ex‐ante hodnotenie
v tis. €

0

1

2

1

Vybudova
nie
okružnej
križovatky
pri MsÚ

500
000,0
0

Komplexn
á
rekonštruk
cia ZŠ
Robotníck
a

820
000,0
0

4

5

Politika (oblasť)- sociálna

Názov
investície
(obec,
okres)

por. č.

Politika - oblasť

Cena podľa
stavebného
zámeru

Politika (oblasť)hospodárska

Rok
začatiaplán

Technic
ká
príprava
mesiac/r
ok

Klasifiká
cia
stavby triedy

3

Rok
dokonče
nia-plán
4

ÚR:
SP:
PD:
5

Navrhovaný objem
finančných
prostriedkov v
príslušnom roku spolu

Z toho
Celko staveb Ro
m
ná
k
časť
6

7

8

Objem
fin.
prostried
kov
celkom
9

Z toho
Rozpoč
verejn Štátny
et
rozpoč samoé
et
investí
správne
cie
ho kraja
10

Rekonštru
kcia
kaštiela
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11

12

Rozpo
čet
obce

Štátn
e
účelo
vé
fondy

Úvery
so
záruk
ou
štátu

Rozpo
čet EÚ

13

14

15

16

Kó Súkr
Iné
d
.
zdro
O zdro
je
P
je
17

18

19
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7

Politika (oblasť) environmentálna

6

Rekonštru
kcia
budovy
daňového
úradu

36
655,83

Zberný
dvor

7 000
000,00
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Príloha č. 8–OZ a športové kluby
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Písomná analýza a zodpovedanie pripomienok v stanoviskách účastníkov
Subjekt
MDVRR SR
Námestie slobody 6,
810 04 Bratislava 15
P.O: BOX 100

Stanovisko
06721/2016/B211SZEÚ/7770
z 05.02.2016

Pripomienky a odporúčania
- pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja mesta v oblasti dopravy rešpektovať priority rozvoja
dopravnej infraštruktúry a navrhovaný PHSR mesta Zlaté Moravce 2015 - 2025 zosúladiť so
strategickými dokumentmi MDVRR SR - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014
- 2020, Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do r. 2020 a každoročne
aktualizovaný Rozvojový program priorít verejných prác;
- rešpektovať trasovanie existujúcej dopravnej infraštruktúry;
- dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov;
- rešpektovať zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- postupovať v súlade s Uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
- pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí posúdiť
nepriaznivé vplyvy z dopravy, dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a
negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších zmien a predpisov; v týchto lokalitách vylúčiť bývanie!
- navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych vplyvov z dopravy,
zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení;
- pri návrhu statickej dopravy zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s určeným
minimálnym (20) % počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá;
- pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí
plynulý a bezpečný pohyb chodcov a cyklistov;

Zodpovedanie
akceptované

RÚVZ
Štefánikova 58
949 63 Nitra

HZPú2015/03614
z 4.2.2016

- v bode 2.3.5 - rozšírenie mestského cintorína, rekonštrukcia objektov domov smútku na
pohrebiskách mestských častí a objektu pohrebnej služby na mestskom cintoríne v zmysle
požiadaviek zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
- v bode 2.3.6 - rekonštrukcia bazéna, celková rekonštrukcia areálu letného kúpaliska v meste
v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality
vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení

akceptované
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na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
OÚ ZM, OSZP
Úsek ochrana prírody
a krajiny
Sládkovičova 3
953 01
Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP2016/000316-06VJ
z 8.02.2016

akceptované
- na str. 27 PHSR zmeniť na:
Ochrana prírody
V širšom záujmovom území sú chránené územia: Chránený areál (CHA) Arborétum Mlyňany,
CHA Kostolianske lúky, CHA Topoľčiansky park, CHA Topoľčianska zubria zvernica,
Národná prírodná pamiatka (NPR) Včelár, Prírodná pamiatka (PP) Veľký Inovec a chránený
strom Platan v Zlatých Moravciach.
Rešpektovať Vyhlášku KÚ ŽP v Nitre č. 3/2011 zo 14. januára 2011, ktorou sa zrušila
ochrana chránených areálov Beladický park, Park Janka Kráľa, Pustochotársky park a
Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. P-1999/2003 zo dňa 21. 5. 2003,
ktorý štandardizoval názov Parku v Topoľčiankach na Topoľčiansky park, ako aj ostatné
relevantné predpisy v oblasti ochrany prírody a krajiny SR;
- plánovanými činnosťami nezasahovať do významných krajinných prvkov (§2 ods. 2 písm. c)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), akými sú
les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more,
pieskový presyp, park, aleja, remíza - ktoré tvoria kostru územného systému ekologickej
stability a neprerušovať línie biokoridorov (§2 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z.) a
plôch biocentier (§2 ods.2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z.)

KPU Nitra
Námestie
Jána Pavla II č.8,
949 01 Nitra

KPUNR-2016/44802/6974/U
z 29.01.2016

-bez pripomienok

ÚNSK
Rázusova 2A
949 01 Nitra

CS 358/2016
CZ 2733/2016
z 4.02.2016

-bez pripomienok
- Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Nitrianskeho kraja a Zmenami a
doplnkami č. 1, ktoré boli schválené Uznesením č. 111/2015 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva
NSK, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti;

-

137

akceptované

OUN OBV a BP
Štefánikova 59
949 01 Nitra

Ou-NR-OVBPI2016/009426
z 09.02.2016

-bez pripomienok

-

OU ZM OKR
Sládkovičova 3
953 01
Zlaté Moravce

OU-ZM-OKR2016/000309-2
z 2.02. 2016

-bez pripomienok

-

Obec Beladice
951
Obec Sľažany
951 71
Obec Male Vozokany
951 82
Obec Žitavany
951 97
Obec Velčice
951 71 pošta Sľažany
Obec Machulince
951 93
Obec Nemčiňany
951 81
Obec
Tekovské Nemce
966 54
Obec Obyce
951 95
Obec Nevidzany
951 62

56/2016
z 10.02.2016
87/2016
z 11.02.2016
23/2016
z 15.02.2016
z 29.1.2016

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

52/2016
z 1.2.2016
82/2016
z 2.2.2016
52/2016
z 1.2.2016
88/16
z 25.01.2016

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

48/2016
z 8.02.2016
25/2016
z 27 01.2016

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-
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Písomná analýza a zodpovedanie pripomienok v stanoviskách účastníkov
Subjekt
MDVRR SR
Námestie slobody 6,
810 04 Bratislava 15
P.O: BOX 100

Stanovisko
06721/2016/B211SZEÚ/7770
z 05.02.2016

Pripomienky a odporúčania
- pri stanovovaní priorít a cieľov rozvoja mesta v oblasti dopravy rešpektovať priority rozvoja
dopravnej infraštruktúry a navrhovaný PHSR mesta Zlaté Moravce 2015 - 2025 zosúladiť so
strategickými dokumentmi MDVRR SR - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014
- 2020, Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do r. 2020 a každoročne
aktualizovaný Rozvojový program priorít verejných prác;
- rešpektovať trasovanie existujúcej dopravnej infraštruktúry;
- dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov;
- rešpektovať zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- postupovať v súlade s Uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;
- pri návrhu lokalít v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí posúdiť
nepriaznivé vplyvy z dopravy, dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a
negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení
neskorších zmien a predpisov; v týchto lokalitách vylúčiť bývanie!
- navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych vplyvov z dopravy,
zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení;
- pri návrhu statickej dopravy zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s určeným
minimálnym (20) % počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá;
- pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí
plynulý a bezpečný pohyb chodcov a cyklistov;

Zodpovedanie
akceptované

RÚVZ
Štefánikova 58
949 63 Nitra

HZPú2015/03614
z 4.2.2016

- v bode 2.3.5 - rozšírenie mestského cintorína, rekonštrukcia objektov domov smútku na
pohrebiskách mestských častí a objektu pohrebnej služby na mestskom cintoríne v zmysle
požiadaviek zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
- v bode 2.3.6 - rekonštrukcia bazéna, celková rekonštrukcia areálu letného kúpaliska v meste
v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality
vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení

akceptované
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na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku
OÚ ZM, OSZP
Úsek ochrana prírody
a krajiny
Sládkovičova 3
953 01
Zlaté Moravce

OU-ZM-OSZP2016/000316-06VJ
z 8.02.2016

akceptované
- na str. 27 PHSR zmeniť na:
Ochrana prírody
V širšom záujmovom území sú chránené územia: Chránený areál (CHA) Arborétum Mlyňany,
CHA Kostolianske lúky, CHA Topoľčiansky park, CHA Topoľčianska zubria zvernica,
Národná prírodná pamiatka (NPR) Včelár, Prírodná pamiatka (PP) Veľký Inovec a chránený
strom Platan v Zlatých Moravciach.
Rešpektovať Vyhlášku KÚ ŽP v Nitre č. 3/2011 zo 14. januára 2011, ktorou sa zrušila
ochrana chránených areálov Beladický park, Park Janka Kráľa, Pustochotársky park a
Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. P-1999/2003 zo dňa 21. 5. 2003,
ktorý štandardizoval názov Parku v Topoľčiankach na Topoľčiansky park, ako aj ostatné
relevantné predpisy v oblasti ochrany prírody a krajiny SR;
- plánovanými činnosťami nezasahovať do významných krajinných prvkov (§2 ods. 2 písm. c)
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), akými sú
les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more,
pieskový presyp, park, aleja, remíza - ktoré tvoria kostru územného systému ekologickej
stability a neprerušovať línie biokoridorov (§2 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z.) a
plôch biocentier (§2 ods.2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z.)

KPU Nitra
Námestie
Jána Pavla II č.8,
949 01 Nitra

KPUNR-2016/44802/6974/U
z 29.01.2016

-bez pripomienok

ÚNSK
Rázusova 2A
949 01 Nitra

CS 358/2016
CZ 2733/2016
z 4.02.2016

-bez pripomienok
- Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Nitrianskeho kraja a Zmenami a
doplnkami č. 1, ktoré boli schválené Uznesením č. 111/2015 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva
NSK, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti;

-
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akceptované

OUN OBV a BP
Štefánikova 59
949 01 Nitra

Ou-NR-OVBPI2016/009426
z 09.02.2016

-bez pripomienok

-

OU ZM OKR
Sládkovičova 3
953 01
Zlaté Moravce

OU-ZM-OKR2016/000309-2
z 2.02. 2016

-bez pripomienok

-

Obec Beladice
951
Obec Sľažany
951 71
Obec Male Vozokany
951 82
Obec Žitavany
951 97
Obec Velčice
951 71 pošta Sľažany
Obec Machulince
951 93
Obec Nemčiňany
951 81
Obec
Tekovské Nemce
966 54
Obec Obyce
951 95
Obec Nevidzany
951 62

56/2016
z 10.02.2016
87/2016
z 11.02.2016
23/2016
z 15.02.2016
z 29.1.2016

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

52/2016
z 1.2.2016
82/2016
z 2.2.2016
52/2016
z 1.2.2016
88/16
z 25.01.2016

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-

48/2016
z 8.02.2016
25/2016
z 27 01.2016

-bez pripomienok

-

-bez pripomienok

-
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