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Úvod
Mesto Nesvady (https://www.nesvady.sk/) sa nachádza na juhozápadnom Slovensku je
hospodárskym, administratívnym, kultúrnym a rekreačným centrom na Podunajskej rovine.
Dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len PHRSR)
mesta Nesvady je základným dokumentom, ktorým sa samospráva mesta pri výkone svojej
činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.
Cieľom predkladanej práce je zmapovanie sociálno-ekonomickej priestorovej štruktúry
mesta Nesvady – nachádzajúceho sa v okrese Komárno, v susedstve mesta Nové Zámky –na
základe výsledkov analýz vytvoriť program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
daného územia, ktorý bude základným strednodobým programovým dokumentom v období
2021 – 2027 na podporu regionálneho rozvoja na úrovni mesta. Je to program cielených
opatrení na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja mesta, ktorého cieľom je navrhnúť
systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta pri rešpektovaní globálnych cieľov
regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej politiky.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 –
2027 je pokračovaním plánovaného rozvoja z roku 2015: Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Nesvady na roky 2015 – 2020 schváleného uznesením OZ Nesvady
č. 13/2015 - X.
Predposledná aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Nesvady bola schválená uznesením OZ Nesvady č. 18/2012 – XI. zo dňa 31.05.2012. Prvý
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nesvady bol vypracovaný na roky 2003 –
2006, bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 16/2004-VIII z 29.1.2004 a jeho
prvá aktualizácia bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva č. 11/2007-VII z
30.8.2007.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce schválený v roku 2012 definoval
strategickú víziu riešeného územia: „Nesvady – regionálne centrum priemyslu,
poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu so spokojným a aktívnym obyvateľstvom
vo vysokokvalitnom životnom prostredí.“ O 3 roky neskôr Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Nesvady obsahoval nasledovnú víziu: „Obec Nesvady – kúpeľné a
rekreačné centrum Dolnonitrianskeho regiónu so spokojným a aktívnym obyvateľstvom vo
vysokokvalitnom životnom prostredí, obec zabezpečujúca kvalitné služby pre obyvateľov i
návštevníkov obce.“
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady sa
uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu,
ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre
oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja mesta, ktorý na základe
výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.
V roku 2020 Mesto Nesvady v mimoriadne ťažkom období bezprecedentnej zdravotnej
a ekonomickej krízy, ktorej čelí celý svet i Slovensko, začalo pracovať na príprave Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 podľa zákona
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Priority mesta boli definované v súlade s
pripravovanou Partnerskou dohodou SR pre roky 2021 – 2027, t. j. aj rozvojové priority mesta
stoja na piatich pilieroch: Inovatívne mesto, Ekologické mesto pre budúce generácie, Mobilita,
doprava a prepojenosť, Sociálne spravodlivé a vzdelané mesto a Kvalitný život v regiónoch (v
prípade Partnerskej dohody SR pre roky 2021 – 2027 sú to: Inovatívne Slovensko, Ekologické
Slovensko pre budúce generácie, Mobilita, doprava a prepojenosť, Sociálne spravodlivé a
vzdelané Slovensko a Kvalitný život v regiónoch).
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Tento programový dokument prioritne vychádza z aktuálnych strategických
dokumentov na programové obdobie 2021 – 2027 na úrovni Európskej únie, na úrovni
Slovenskej republiky, na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja (+ z ďalších stratégií na
regionálnej a miestnej úrovni, napr. je previazaný s Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do
roku 2030 - dlhodobou stratégiou udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko
2030, Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR [schválený uznesením Vlády SR č. 222
zo 14. mája 2014], Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 [KURS 2001], Stratégiou
adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja
Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, Programom hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022, Koncepciou
rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023,
Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja (2012) - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu
regiónu Nitrianskeho kraja (2015) - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (2020),
Regionálnou inovačnou stratégiou NSK na roky 2014 – 2020, Stratégiou rozvoja cyklotrás a
cyklodopravy v NSK na roky 2016 – 2020, Strategickým a marketingovým plánom rozvoja
cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020, Koncepciou rozvoja stredného školstva v
Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027, Regionálnou inovačnou stratégiou
NSK na roky 2021 – 2027, Integrovanou stratégiou miestneho rozvoja „Mikroregión
Hurbanovo“, Územným plánom mesta Nesvady, Programom rozvoja bývania obce Nesvady
na roky 2014 – 2023, Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Nesvady na roky 2017 –
2022, Programom odpadového hospodárstva obce Nesvady na roky 2016 – 2020 atď.
Pri vypracovaní tohto programového dokumentu boli zohľadnené priority Národnej
stratégie regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na Slovensku:
Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude
využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho,
environmentálneho a územného rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého,
hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.
Vypracovanie PHRSR nebolo realizované iba orgánmi územnej samosprávy, stratégia
bola realizovaná v partnerstve aktérov lokálneho alebo regionálneho rozvoja s ohľadom na
princíp partnerstva podľa §2 písm. g) zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja
v znení neskorších predpisov. Do partnerstva a spolupráce boli pozvaní významní sociálnoekonomickými partneri, ktorí zabezpečujú hospodársky, sociálny, územný rozvoj mesta i jeho
regiónu s ohľadom na jeho udržateľnosť.
Príležitosť vstupu do programovacieho procesu dostali všetci obyvatelia mesta vrátane
podnikateľských subjektov, organizácií a inštitúcií z mesta. Participatívny charakter tohto
dokumentu posilnil dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi mesta. Obyvatelia ako aj
zástupcovia podnikateľských subjektov, organizácií a inštitúcií mali možnosť zapojiť sa do
procesu programovania aj prostredníctvom hĺbkových rozhovorov a pripomienkovania
pracovných verzií strategického programu.
K príprave PHRSR bol zriadený Riadiaci výbor Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja mesta Nesvady na obdobie 2021 – 2027 a boli zriadené pracovné skupiny
- tímy logistickej podpory pre jednotlivé rozvojové oblasti mesta. Časový interval spracovania
PHRSR mesta Nesvady na roky 2021 – 2027: júl 2020 – január 2022.
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Obr. 1: Harmonogram spracovania Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta Nesvady na roky 2021 – 2027

Úvod
Analytická
časť
Strategick
á časť
Programov
á časť
Realizačná
časť
Finančná
časť
Záver

V období 2015 – 2020 rozvojová stratégia riešeného územia vychádzala zo stratégie
Európa 2020, prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2014 – 2020
podporila
• inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,
• udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,
• inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti,
ktoré zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.
V novom programovacom období – v rokoch 2021 – 2027 - rozvojová stratégia mesta
vychádza z 5 cieľov Partnerskej dohody Slovenskej republiky na obdobie 2021 – 2027:
Inteligentnejšia Európa – Inovatívne Slovensko; Ekologickejšia Európa – Ekologické
Slovensko pre budúce generácie; Prepojenejšia Európa – Mobilita, doprava a prepojenosť;
Sociálnejšia Európa – Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko; Európa bližšie k občanom
– Kvalitný život v regiónoch.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady na obdobie 2021
– 2027 reaguje aj na hlavné výzvy a kľúčové oblasti rozvoja strategického dokumentu Vízia a
stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - Dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja
Slovenskej republiky – Slovensko 2030: ochrana a rozvoj zdrojov, ich udržateľné využívanie
a rozvoj komunít.
Z hľadiska štruktúry PHRSR mesta Nesvady je rozčlenený na 5 časti:
• v prvej časti je podrobne analyzovaný reálny stav jednotlivých oblastí územia
mesta Nesvady, obsahuje analýzu východiskovej situácie mesta, odhad jeho
budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a
koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja,
definovanie podmienok udržateľného rozvoja mesta,
• druhá časť je strategická, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení
jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri
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•

•

•

rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého
udržateľného rozvoja územia,
tretia časť je programová, ktorá obsahuje strategické prioritné rozvojové oblasti
mesta, definovanie strategických cieľov pri jednotlivých prioritných oblastiach,
priority, zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja
mesta,
štvrtá časť programového dokumentu je realizačná časť, ktorá je zameraná na
popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie
programu rozvoja mesta formou partnerstva; táto časť obsahuje aj akčný plán
rozvoja mesta Nesvady na obdobie 2021 – 2027, systém monitorovania a
hodnotenia plnenia programu rozvoja mesta s ustanovením merateľných
ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mesta
formou akčných plánov,
posledná časť je finančná, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít programu rozvoja mesta, ich predpokladané náklady,
inštitucionálne a organizačné stránky realizácie programu rozvoja mesta.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch, ktoré bude realizovať vykonateľnosť, kontrolu,
monitorovanie a hodnotenie tohto programu.
Schválený PHRSR mesta Nesvady je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o
nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť.
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Obr. 2: Základné ciele mesta Nesvady vychádzajúce z Partnerskej dohody SR
na obdobie 2021 – 2027

Európsky cieľ:
Inteligentnejšia
Európa

Európsky cieľ:
Ekologickejšia
Európa

Európsky cieľ:
Prepojenejšia
Európa

•národný cieľ: Inovatívne
Slovensko
•lokálny cieľ: Inteligentné
a inovatívne Nesvady

•národný cieľ: Ekologické
Slovensko pre budúce
generácie
•lokálny cieľ: Ekologické
Nesvady pre budúce
generácie

•národný cieľ: Mobilita,
doprava a prepojenosť
•lokálny cieľ: Kvalitná
mobilita a doprava v
Nesvadoch a kvalitná
prepojenosť mesta s
ostanými obcami,
mestami a regiónmi

Európsky cieľ:
Sociálnejšia Európa
•národný cieľ: Sociálne,
spravodlivé a vzdelané
Slovensko
•lokálny cieľ: Sociálne,
spravodlivé a vzdelané
Nesvady

Európsky cieľ:
Európa bližšie
k občanom
•národný cieľ: Kvalitný
život v regiónoch
•lokálny cieľ: Kvalitný
život v Nesvadoch a v
regióne mesta
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A – Analytická časť
Vymedzenie riešeného územia
Mesto Nesvady sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky (ďalej SR). Z
hľadiska územnosprávneho členenia SR mesto patrí do Nitrianskeho kraja (NUTS III) a okresu
Komárno. Mesto Nesvady leží v severozápadnej časti okresu Komárno (vo vzdialenosti 23 km
od okresného mesta Komárno).
Územie mesta tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí: Mesto Nesvady,
Nesvady - Sady /Hamušad/, Nesvady - Aňala, Nesvady - Aňalské záhrady.
Územie mesta susedí s katastrami obcí/miest: Obec Komoča, Mesto Kolárovo, Obec
Vrbová nad Váhom, Obec Imeľ, Obec Bajč a Mesto Nové Zámky. Do južnej časti k. ú.
Nesvady zasahuje zastavané územie obce Imeľ, do severnej časti k. ú. Nesvady zasahuje
prímestský rekreačný areál Nových Zámkov – Veľký háj.
Kompaktne zastavané územie sa nachádza v juhovýchodnej časti katastrálneho územia,
kým 3 ďalšie sídla sú roztrúsené v katastrálnom území. Severovýchodne od kompaktne
zastavaného územia sa nachádzajú:
✓ Aňala – poľnohospodárska usadlosť – z hľadiska kontinuálneho a funkčného prepojenia
má miestna časť Aňala charakter samostatnej osady, je sídlom viažucim sa na miestnu
poľnohospodársku výrobu (po zaniknutí ŠM Bajč má upadávajúci charakter – celý
hospodársky dvor je značne devastovaný – napriek tomu predstavuje areál pre
podnikateľské aktivity), vzhľadom na priaznivú náväznosť na cestu III. triedy a značné
disponibilné plochy rozvoja bývania a výroby, má dobré perspektívy hosp. a soc.
rozvoja.
✓ Aňalské záhrady – rozptýlené usadlosti okolo bývalých ovocných sadov a zeleninových
záhrad, v blízkosti zastavaného územia miestnej časti Aňala, územie bez
významnejších rozvojových zámerov.
V juhozápadnom cípe katastrálneho územia sa nachádza:
✓ Sady /Hamušad/ – bývalé jabloňové sady, blízkosť rieky Váh umožňuje jeho rekreačné
využitie v budúcnosti – pre danú lokalitu je vydaný súhlas OÚ v Komárne na vytvorenie
204 záhrad (124 záhrad o výmere 12,8 ha a 80 záhrad o výmere 9 ha), s možnosťou
výstavby 204 záhradných chát o výmere 0,51 ha a spevnenej komunikácie o výmere
1,5 ha.
Tab. 1: Základné charakteristiky mesta Nesvady
Ukazovateľ
Kód mesta
Názov okresu
Názov kraja
Štatút obce
Prvá písomná zmienka o obci - rok
Nadmorská výška mesta - v m
Celková výmera územia mesta [m2]
Hustota obyvateľstva na km2

Hodnota
501280
Komárno
Nitriansky
mesto
1269
114
57860658
86.96

Stav k 31.12.2020
Zdroj: Štatistickú úrad SR, 2021
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Základné fyzickogeografické charakteristiky mesta
Územie okresu je súčasťou Alpsko-Himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva,
provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská
nížina a celku Podunajská rovina. Mesto Nesvady sa nachádza v juhovýchodnej časti
Podunajskej roviny (časť Novozámocké pláňavy). Reliéf Podunajskej roviny je relatívne
mladý, vytvoril sa v pleistocéne a holocéne.
Celý kataster mesta má rovinatý charakter, nadmorská výška sa pohybuje od 110 m n.
m. do 122 m n. m. Územie je rovinnou nížinou v riečnej nive rieky St. Nitra, ktorá je v tomto
území široká 7 – 10 km.
Z klimatického hľadiska patrí územie mesta k najsuchším a najteplejším oblastiam na
území SR. Charakter územia poskytuje vhodné podmienky pre poľnohospodársku výrobu. V
zmysle klimatickej klasifikácie patrí dotknuté územie do teplej klimatickej oblasti s viac ako
50 letnými dňami v roku (maximálna teplota 25 ºC a vyššia), okrsok T1 - teplý, veľmi suchý,
s miernou zimou a s dlhším slnečným svitom. Podľa klimatickogeografických typov patrí
dotknuté územie so širším okolím do typu nížinnej klímy, s miernou inverziou teplôt, suchou
až mierne suchou, subtypu teplej klímy. Priemerné ročné hodnoty výparu dosahujú 85 %
ročného úhrnu zrážok. Priebeh relatívnej vlhkosti je obrátený ako je chod teploty vzduchu.
Výpar je najmenší v zimnom období a na jar nastáva jeho rýchly vzrast v dôsledku zvýšenia
teploty vzduchu. Najvyššie hodnoty sú v letných mesiacoch, keď výpar dosahuje až 100 %
mesačných úhrnov zrážok. Nízka relatívna vlhkosť vzduchu je v mesiaci marec, zvyšuje sa v
máji až júni.
Z hľadiska poveternostných podmienok sa riešené územie zaraďuje k najveternejším
oblastiam Slovenska, kde prevláda severozápadný vietor. Najväčšie rýchlosti vetra, ako aj
najviac veterných dní sa vyskytuje v zimnom a jarnom období. V chladnom polroku (od
októbra do marca) je priemerná rýchlosť vetra 3,1 m/s, kým v teplom polroku (od apríla do
septembra) je 2,8 m/s.
Najvýznamnejším vodným tokom záujmového územia je rieka Stará Nitra, ktorá sa
nachádza v západnej časti extravilánu mesta. Západnú hranicu katastrálneho územia mesta
tvorí rieka Váh pretekajúca v smere od severu na juh. Územie lokality Nesvady je odvodňované
Patinským, Nesvadským, Martovským a ďalšími menšími kanálmi.
V zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska spadá predmetné územie do
hydrogeologického rajóna Q 074 – Kvartér medziriečia Podunajskej roviny. Rajón Q 074
zaberá územie severnej a strednej časti okresu Komárno. Vodonosný horizont predstavujú
fluviálne náplavy Dunaja, Váhu a Žitavy, ktoré hydrologicky súvisia s podložným neogénnym
horizontom rumanu. Mocnosti zvodneného kvartéru sú 15 až 30 m, pričom kolárovská
formácia dosahuje maximálnu mocnosť 100 m. Filtračné parametre sa menia v smere od
západu na východ v súvislosti zo zmenami zrnitosti vodonosných plôch. Na charaktere režimu
podzemných vôd sa na tomto území podieľajú okrem hydrologických pomerov povrchových
tokov aj klimatické parametre. Z hľadiska ochrany vodných tokov môžeme konštatovať, že sa
v riešenom území nevyskytujú vodárenské nádrže ani vodárenské vodné toky pre odbery
povrchovej vody na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a nenachádzajú sa tu ani chránené
vodohospodárske oblasti.
Na charakter pôdy vplývajú rôzne prírodné činitele ako napr. geologický podklad,
reliéf, klíma, hydrologické pomery, rastlinstvo a pod. Väčšina pôd v predmetnom území patrí
k piesočnato-hlinitým, hlinitým a ílovito-hlinitým druhom. Pôdotvorný substrát tvoria
fluviálno - eolické a eolické viate piesky, štrky, ľahšie piesčité až štrkopiesčité karbonátové
aluviálne sedimenty a ílovo-hlinité karbonátové aluviálne sedimenty. Prevažujúcim pôdnym
typom v záujmovom území sú čiernice typické karbonátové, sprievodné čiernice glejové,
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lokálne organozeme na karbonátových nivných sedimentoch. Retenčná schopnosť pôd v
záujmovom území je stredná až veľká, priepustnosť stredná.
Oblasť patrí do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej
xerotermnej flóry (Eupannonicum), Podunajskej nížiny. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu
predstavujú vŕbovo - topoľové lužné lesy. V riešenom území sa zachovali tieto spoločenstvá
len v blízkosti Váhu a Nitry. Súčasná vegetácia záujmového územia je značne pozmenená.
Prevažná časť krajiny je premenená na poľnohospodársku krajinu. V území dominujú
agroekosystémy a urbánne geoekosystémy.
Vegetácia vôd a mokradí - patrí k významným typom vegetácie záujmového územia.
Pre tento typ vegetácie je charakteristický vysoký stupeň pôvodnosti, vyskytujú sa tu niektoré
zriedkavejšie alebo ohrozené rastlinné druhy. Na tieto uvedené spoločenstvá sú naviazané
hodnotné cenózy živočíchov. Charakteristické sú aj trsťové porasty a porasty vysokých ostríc.
Režim podzemných vôd tejto oblasti je výslednicou vplyvov najmä väčších
povrchových tokov a klimatických faktorov, ktoré sú na značnej časti územia hlavným zdrojom
dopĺňania zásob zrážky. Vplyv riek na režim hladín podzemných vôd badať len v úzkom páse
územia a len pri vysokých stavoch na riekach. Po hydrogeologickej stránke je záujmové územie
v priamej závislosti s geologickou stavbou územia. Kvartérne a levantske piesky a štrkopiesky
akumulujú značné množstvá podzemnej vody, ktoré možno využívať pre závlahy.
Dostupnosť termálnej vody v meste Nesvady zabezpečujú dva termálne vrty vo
vlastníctve mesta:
➢ Termálny vrt GN-1:
Vrt sa nachádza na parc. č. 7684/9 o výmere 16 224 m2. Bol navŕtaný v roku 2008 do
hĺbky 1 505 metrov. Výdatnosť studne je 5,3 l/s v režime voľného prelivu s povrchovou
teplotou 60°C, podľa čerpacej skúšky toto množstvo možno zvýšiť na 4 litre/s. Využiteľné
množstvo geotermálnej energie sa takto pohybuje v rozmedzí medzi 0,501 MW až po 0,742
MW. Vrt je výlučným vlastníctvom mesta Nesvady.
V zmysle analýzy základné hodnoty vody sú nasledovné:
• Teplota vody pri odbere: 63,1°C (v letnom období 61°C)
• Hodnota PH – 7,74
• Mineralizácia – 2 927 mg/l
• Katióny – 804,305 mg/l
• Anióny – 2 063,980 mg/l.
• Klasifikácia: prírodná mineralizovaná voda, sulfánová, hydrogénuhličitanovo-sodná,
so zvýšeným obsahom sodíka, hydrogénuhličitanov a fluoridov, slabo alkalická, stredne
termálna.
Na základe odborného balneologického posudku termálna prírodná voda z lokality
Nesvady, zdroj GN-1 je prírodná liečivá voda vhodná na vonkajšiu balneoterapiu a to
ochorenia pohybového aparátu, ochorenia nervové a kožné ochorenia, ako aj na rekreačné
kúpanie.
➢ Termálny vrt K- 3:
Vrt sa nachádza cca na vzdialenosť 800 metrov od vrtu GN-1 v tesnej blízkosti cesty
III. triedy č.1477 smerom na Kolárovo na parc. č. 7640/2 o výmere 2 005 m2. Pozemok ako aj
vrt je vo výlučnom vlastníctve mesta Nesvady. Termálny vrt bol navŕtaný v roku 1967 do hĺbky
2 000 metrov. Výdatnosť prelivom bol stanovený na 2 l/sec.
V zmysle analýzy sú základné hodnoty vody nasledovné:
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• Teplota vody 61°C
• Hodnota PH: 6,9
• Hodnota rH: 21,4
• Mineralizácia: 11 273 mg/l
• Katióny: 4 199,34 mg/l
• Anióny: 6 903,71 mg/l
• Klasifikácia: voda je stredne mineralizovaná, brómo-jódová, chlorido-sodná, sírna,
horúca. Ide o kvalitnú jodo-bromovú minerálnu vodu, ktorá svojím zložením, vysokou teplotou
by mala byť využívaná na balneologickú aplikáciu, najmä pre dermatológiu.
Územný plán mesta odporúča vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom
udržiavania vybudovaných kapacít, zlepšovať vodohospodárske pomery v povodí zásahmi
smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak povodňových, ako i v období
sucha. Pre vodné plochy, štrkoviská a rybníky odporúča vypracovať samostatnú technickú
štúdiu zameranú na vodný režim, rekonštrukciu a využitie (závlahy, rekreácia, ťažba štrku,
chov rýb). Ďalej odporúča na úseku odvedenia vnútorných vôd pre sieť odvodňovacích kanálov
v k. ú. mesta vykonávať pravidelnú údržbu a čistenie za účelom zabezpečenia prietočnosti.
Súčasná krajinná štruktúra
Súčasná krajinná štruktúra je tvorená súborom prvkov, ktoré človek ovplyvnil,
čiastočne alebo úplne pozmenil, resp. novovytvoril ako umelé prvky krajiny. Typ súčasnej
krajiny mesta je poľnohospodársky, ide o nížinnú rovinnú oráčinovo-lúčnu krajinu so
sústredenými vidieckymi sídlami. Celá oblasť sa vyznačuje významným rurálnym
charakterom, čo odzrkadľuje aj sídelná štruktúra regiónu – koncentrácia roztratených sídel je
vysoko nad celoštátnym priemerom.
Graf 1: Štruktúra využitia zeme na území mesta Nesvady (v %)
2%

6%

4%

7%

81%

Poľnohospodárska pôda

Lesné pozemky

Vodné plochy

Zastavané plochy a nádvorie

Ostatné plochy
Poznámka: Údaje k 31.12.2020
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

12

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

Tab. 2: Štruktúra využitia zeme v meste Nesvady
Celková výmera územia Poľnohospodárska
mesta
pôda
v m²

57866575

46775537

Lesné
pozemky
4329322

Vodné
plochy
1426740

Zastavané plochy a
nádvoria
3313850

Ostatné
plochy
2021126

Poznámka: Údaje k 31.12.2020
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Ochrana prírody
Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť,
poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť
jej ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Cieľom ochrany prírody
a krajiny je chrániť prírodu pre optimálne využitie krajiny. Príroda a jej časti v rámci krajiny
predstavujú pre život nesmierne dôležitú, až existenčnú zložku životného prostredia. Prírodu
a krajinu treba chrániť nielen z hľadiska súčasných životných potrieb, ale aj pre potrebu
zachovať ju pre budúce pokolenie ako zdravú.
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny upravuje pôsobnosť orgánov štátnej
správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane prírody
a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu
rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na
trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb,
berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.
Ochranu prírody a krajiny s vyčlenením územnej a druhovej ochrany, ako aj ochranu
stromov zabezpečuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorého hlavným
poslaním je obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a
formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj
odstraňovanie následkov takýchto zásahov.
Pôvodné geoekosystémy boli v záujmovom území značne pozmenené predovšetkým
vplyvom rozvoja poľnohospodárskej výroby, výstavby bytov a komunikácií. V riešenom
území je veľmi málo lesov, hoci lesy majú zásadný vplyv na vodný režim v krajine,
predchádzanie erózii, ochranu pôdy, udržiavanie čistoty vzduchu a ochranu biodiverzity.
Územná ochrana
Územnou ochranou prírody a krajiny sa rozumie ochrana prírody a krajiny na území
Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5
stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. Na území
Slovenskej republiky platí I. stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňuje všeobecná ochrana prírody
a krajiny.
Na území mesta Nesvady sa nachádzajú 2 maloplošné chránené územia na základe
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Prírodná rezervácia Listové jazero
a Chránený areál Nesvadské piesky.
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Tab. 3: Základné charakteristiky Prírodnej rezervácie Listové jazero
Evidenčné číslo:
Výmera chráneného územia:
Výmera ochranného pásma:
Rok vyhlásenia:
Rok poslednej novelizácie:
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ:
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ:

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody
SR, spravujúcej CHÚ:
Predmet ochrany:

93
410 200 m2
1988
Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988, 4.
stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od
1.7.2004
ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy
CHÚ je vyhlásené na ochranu vzácneho biotopu vodného a
močiarneho vtáctva Podunajskej nížiny. Prirodzené brehové
porasty majú charakter lužného lesa. Objekt pre štúdium vodných
biocenóz a ich ekologickým vzťahom k abiot. i biot. podmienkam
prostredia.

Spôsob vymedzenia ochranného pásma:

OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov
platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.

Stupeň/druh ochrany:

4. stupeň

Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených
území:
Súkromné chránené územie:

nie
nie

Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ:

Nitriansky
Komárno
Nesvady, Vrbová nad Váhom
Nesvady, Vrbová nad Váhom
Nie je súčasťou VCHÚ

Zdroj: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/93
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Tab. 4: Základné charakteristiky Chráneného areálu Nesvadské piesky
Evidenčné číslo:
Výmera chráneného územia:
Výmera ochranného pásma:
Rok vyhlásenia:
Rok poslednej novelizácie:
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ:
Názov právneho predpisu
vyhlasujúceho CHÚ:
Názov organizačnej jednotky Štátnej
ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ:
Predmet ochrany:

Spôsob vymedzenia ochranného pásma:

Stupeň/druh ochrany:

1118
353 160 m2
2020
Vláda SR
Nariadenie vlády SR č. 159/2020 Z. z. z 10. júna 2020, ktorým sa vyhlasuje
chránený areál Nesvadské piesky - účinnosť od 1.7.2020
ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
zóna C 3. stupeň o. 16,0025 ha, zóna D 2. stupeň o. 19,3135 ha Účelom vyhlásenia
chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: biotopy európskeho
významu Pi2 Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120*) a Tr4
Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260*). Biotop druhu živočícha európskeho
významu tchor svetlý (Mustela eversmanii). Biotopy druhov rastlín národného významu
kurička klbkatá (Minuartia glomerata), kurička sivastá (Minuartia glaucina), silenka dneperská
(Silene borysthenica), stavikrv piesočný (Polygonum arenarium), biotop druhu živočícha
národného významu – koník stepný (Acrida ungarica). https://www.slovlex.sk/static/pdf/2020/159/ZZ_2020_159_20200701.pdf mapy:
http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/129
http://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/739

OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné
podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
2. stupeň
3. stupeň

Príslušnosť do súvislej európskej
sústavy chránených území:
Súkromné chránené územie:

áno
nie

Lokalizácia
Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Nesvady

Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ:

Nesvady
Nie je súčasťou VCHÚ

Zdroj: https://old.uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1118

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a
hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen
pre príslušný členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok. Táto sústava chránených
území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich
rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov
Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie
biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy
území: chránené vtáčie územia (CHVÚ) a územia európskeho významu (ÚEV).
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V riešenom území sa nachádzajú 3 chránené územie v systéme Natura 2000: 3 územia
európskeho významu (Listové jazero, Nesvadské piesky, Vážsky Dunaj) a 1 chránené vtáčie
územie Dolné Považie.
Tab. 5: Základné charakteristiky Územia európskeho významu Nesvadské piesky
Názov:

Listové jazero

Kód územia:

SKUEV0073

Kraj:
Rozloha:
Správca územia:
Katastrálne územia :

Nitriansky kraj
41,535 ha
Správa CHKO Dunajské luhy
Nesvady, Vrbová nad Váhom

Vyhlasovací predpis:

Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo
ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

3150

Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0073

Tab. 6: Základné charakteristiky Územia európskeho významu Nesvadské piesky
Názov:
Kód územia:
Kraj:
Rozloha:
Správca územia:
Katastrálne územia :
Vyhlasovací predpis:

Nesvadské piesky
SKUEV2098
Nitriansky kraj
19,314 ha
Správa CHKO Dunajské luhy
Nesvady
Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos
MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný
zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6260

Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch

6120

Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV2098
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Tab. 7: Základné charakteristiky Územia európskeho významu Vážsky Dunaj
Vážsky Dunaj
SKUEV0819
Nitriansky kraj
756,134 ha
Správa CHKO Dunajské luhy

Názov:
Kód územia:
Kraj:
Rozloha:
Správca územia:
Katastrálne územia :

Kameničná, Kolárovo, Komárno, Nesvady, Vrbová nad
Váhom

Vyhlasovací predpis:
Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení
a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým
sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6440

Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi

91F0

Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek

91E0

Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy

Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0819

Tab. 8: Základné charakteristiky Chráneného vtáčieho územia Dolné Považie
Názov
Kód územia
Kraj
Správca územia
Platnosť k
Katastrálne územia

Dolné Považie
SKCHVU005
Nitriansky
CHKO Dunajské luhy
1.4.2012
Kolárovo, Nesvady, Bajč, Imeľ, Bohatá, Vrbová nad Váhom, Hurbanovo, Martovce, Svätý
Peter, Komárno, Jatov, Rastislavice, Tvrdošovce, Šurany, Mlynský Sek, Dolný Ohaj, Veľké
Lovce, Palárikovo, Nitriansky Hrádok, Bánov, Bešeňov, Nové Zámky, Branovo, Dvory nad
Žitavou, Zemné, Andovce, Komoča

Zdroj: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=21&kod=SKCHVU005

CHVÚ Dolné Považie predstavuje významné hniezdisko stepných druhov vtákov
viazaných na otvorené biotopy nížinnej krajiny. Fragmenty mokraďových biotopov sú
významnými refúgiami pre hniezdenie vodných vtákov. Trávnaté typy biotopov s fragmentmi
slanísk a lúk sú významnými refúgiami vtákov v mimohniezdnom období.
Dostatok rovinatých a mokraďných biotopov poskytuje dobrú trofickú základňu pre
kaňu močiarnu (Circus aeruginosus). Prítomnosť lesíkov, rozptýlenej stromovej vegetácie a
krovinatých porastov vytvára vhodné podmienky pre hniezdenie ľabtušky poľnej (Anthus
campestris), strakoša kolesára (Lanius minor), ďatľa hnedkavého (Dendrocopos syriacus) a
krakle belasej (Coracias garrulus).
V riešenom území sa nenachádza žiadny chránený strom.
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Životné prostredie
Súčasný stav kvality životného prostredia záujmového územia je výsledkom
vzájomného priestorového a časového pôsobenia stresových faktorov rôznej intenzity.
Mesto Nesvady je charakterizovaný vidieckom typom sídla, historicky budovanou
zástavbou popri cestách i obkolesenou poľnohospodársky využívanou pôdou. Vodné toky
prirodzené (aj pozostatky ich meandrov) aj umelé kanály pretekajúce cez katastrálne územie
nezasahujú do zastavaného územia sídla.
Najvýraznejší ťažiskový priestor zariadení občianskej vybavenosti je sformovaný v
polohe pri Mestskom úrade, ktorého centrálny priestor bol revitalizovaný v období 2011-2012
(projekt revitalizácie centra mesta Nesvady bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške
85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoje vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky). Cieľom projektu bolo zvýšenie atraktívnosti centrálnej časti obce, zvýšenie
kvalitatívnych parametrov verejného priestranstva a posilnenie celkovej vybavenosti územia.
Z funkčného hľadiska bolo revitalizované centrum mesta celok, ktorý je určený na
zhromažďovanie a stretávanie občanov. Výsledkom realizácie projektu bola rekonštrukcia
miestnej komunikácie, chodníka, spevnených plôch a zelene a rekonštrukcia verejného
osvetlenia, ktoré sú riešené tak, aby vytvárali jeden kompaktný celok účelovo spájajúci
funkciu, bezpečnosť a estetikum, vrátane vyriešenia bezbariérových napojení prechodov pre
chodcov. Z bezpečnostného hľadiska sú prvoradými potreby občanov - v projekte sa riešili
komunikácie, ktoré sú spojnicou medzi zariadeniami občianskej vybavenosti v centre mesta.
Pôdorys, urbanistická štruktúra mesta a architektúra pôvodných objektov je zdrojom
estetických hodnôt a identity mesta. Je preto potrebné zachovanie charakteru pôvodnej
zástavby a podporenie týchto hodnôt realizáciou nasledovných opatrení:
• pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť mierku pôvodnej štruktúry
zástavby a zachovať typickú siluetu zástavby,
• uvažovať s rekonštrukciou a revitalizáciou centrálnej časti mesta a verejných
priestranstiev (objekty občianskej vybavenosti, verejná zeleň, chodníky a
spevnené plochy),
• podporiť estetické kvality prostredia návrhom výsadby stromoradí, alejí
a parčíkov,
• podporiť estetické kvality prostredia návrhom osadenia prvkov drobnej
architektúry s dôrazom na vytváranie imidžu a štylizovanie,
• podporovať výstavbu na nezastavaných prielukách v uličnej fronte s cieľom
vytvorenia kontinuálneho uličného priestoru,
• pri vymedzení nových rozvojových plôch zachovať a ďalej podporiť kompaktný
pôdorys mesta,
• pri návrhu rozširovania/prestavby uličnej siete rešpektovať existujúci pôdorys
mesta.
Zástavba v riešenom území je v pomerne dobrom technickom stave a asanácie nie sú
potrebné. Rozširovanie existujúceho stavebného fondu je možné riešiť prestavbami
existujúcich objektov – rekonštrukcia, dostavba, nadstavba, resp. novou výstavbou.
V záujmovom území najväčším problémom pre kvalitu životného prostredia je
doprava, ktorá hlukom a vibráciou veľmi zaťažuje intravilán mesta, pričom najviac zaťažené
sú lokality nachádzajúce sa pozdĺž dopravných ťahov.
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V zastavanom území mesta je nutné zachovať vidiecky charakter zástavby, pri obnove,
dostavbe a novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby a zachovať typickú
siluetu zástavby.
Z areálovo - bodových konfliktov má najpodstatnejší význam absencia celoplošného
systému odkanalizovania, akumulácia odpadových vôd v žumpách a septikoch a
poľnohospodárska činnosť. Nakoľko je územie regiónu významným rezervoárom podzemnej
vody, je nevyhnutné a potrebné realizovať opatrenia na jej ochranu pred znečisťovaním. Z
hľadiska kvality ovzdušia nepatrí záujmové územie medzi zaťažené oblasti.
Pokles kvality pôd spôsobuje imisný spád z diaľkových prenosov, znečistená závlahová
alebo spodná voda, nedoriešené koncovky v chove hospodárskych zvierat, veľkoblokový
systém hospodárenia na ornej pôde, zjednodušené osevné procesy, chemizácia a mnohé ďalšie
aktivity. V konečnom dôsledku zhoršená kvalita pôdy negatívne ovplyvňuje biologickú
hodnotu na nej pestovaných rastlín. Monotónne využívanie územia sa negatívne prejavilo na
charaktere krajiny.
Pod pojmom zmena klímy rozumieme zmenu dlhodobého charakteru počasia v určitej
oblasti, čo sa môže prejavovať nárastom priemerných teplôt, častejším výskytom extrémnych
prírodných javov, či poklesom úhrnu zrážok. Aktuálne zmena klímy sa stáva jednou z
najväčších výziev environmentálnej politiky každej krajiny, každého regiónu a každého mesta.
Všetky negatívne javy zmeny klímy sa v súčasnosti dajú zmierniť pozitívnymi adaptačnými
opatreniami (napr. ktoré zadržiavajú vodu a vlhkosť na území mesta).

Obr. 3: Model proaktívnej adaptácie mesta na zmenu klímy
Príprava
podmienok pre
adaptáciu

Monitorovanie
a hodnotenie
adaptácie

Implementácia
adaptačných
opatrení

Hodnotenie
rizík a
zraniteľnosti na
zmenu klímy

Identifikácia
adaptačných
riešení

Zdroj: Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy
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Tab. 9: Dôsledky zmeny klímy v sídelnom prostredí
Prejav zmeny klímy
Zvýšená priemerná teplota
vzduchu, zvýšený počet
tropických dní a častejší
výskyt vĺn horúčav

Premenlivosť
zrážkových
úhrnov,
absencia zrážok a výskyt
obdobia sucha.

Oblasti

Premenlivosť
zrážkových
úhrnov,
extrémne úhrny zrážok –
snehové, dažďové a
prívalové
povodne,
bahnotoky.

Extrémne poveternostné
situácie
búrky,
víchrice, tornáda.

Dôsledky zmeny klímy

Zastavané územia

Nepriaznivá mikroklíma v
dôsledku
zosilnenia
tepelného ostrova mesta a
prehrievaniu spevnených
povrchov,
zhoršenie
tepelnoizolačných
vlastností budov a zníženie
kvality života obyvateľov
bez adekvátneho bývania.

-

Zeleň

Zmeny
v
druhovej
štruktúre
(zvýšený
potenciál
využitia
xerotermných
druhov
drevín v štruktúrach zelene
sídiel), šírenie inváznych a
nepôvodných druhov.

Usychanie
vegetácie,
chradnutie
drevín,
ohrozenie
škodcami,
častejšie možné požiare.

Vodné
zdroje
(pitná,
úžitková,
technologická voda,
vodné toky, nádrže
a pod.)
Zdravie
obyvateľstva

Zvýšené
nároky
na
spotrebu pitnej vody a
úžitkovej
vody
na
zavlažovanie.

Problém so zásobovaní
m
pitnou
vodou,
zavlažovaním, pokles
vodného
stavu,
eutrofizácia.

Zhoršenie celkového stavu Zhoršenie alergických
zraniteľných
skupín stavov,
riziko
obyvateľov,
riziko dehydratácie organizmu,
prehriatia
alebo dopad
nových
dehydratácie organizmu, patogénov na zdravie.
zhoršenie stavu ľudí s
kardiovaskulárnymi,
respiračnými ochoreniami,
dopad nových patogénov
na zdravie.
Únava
materiálu, Doprava
prehriatie
zariadení,
poškodzovanie povrchu
komunikácií,
poškodzovanie koľajníc,
zhoršený
komfort
cestujúcich,
zvýšenie
konc. prízemného ozónu.
Meniace sa požiadavky na Stúpajúce požiadavky
Energetická
dodávku
energií
a na technologickú vodu.
infraštruktúra
zaťaženie
rozvodného
systému
elektrickej
energie
v
dôsledku
zvýšeného
výkonu
chladiacich
systémov,
častejšie
výpadky
rozvodných systémov a
energetických výrobných
technológií.
Zdroj: Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, 2018

Poškodenie povrchov a
zariadení na verejných
priestranstvách, zosuvy
pôdy,
problémy
s
odtokom v dôsledku
nedostatočne
dimenzovanej
resp.
zastaranej kanalizačnej
siete, zatopenie budov,
poškodenie
základov
budov,
v
krajných
prípadoch
zrútenie
budov
v
dôsledku
zosuvov spôsobených
prívalovými zrážkami.
Pôdna
erózia,
ochudobnenie pôdneho
substrátu
o
živiny,
podmáčanie a oslabenie
koreňového
systému
drevín,
poškodenie
sadovnícky upravených
plôch.
Zvýšené nároky na
stokovú
sústavu
odvádzať
prívalové
zrážky,
bleskové
povodne a záplavy
spôsobujúce škody.
Výskyt
infekčných
ochorení.

Narušenie konštrukcie
budov,
poškodenie
povrchov a zariadení na
verejných
priestranstvách,
poškodenie fasád a
omietok
budov,
poškodenie
zariadení
budov (solárne panely,
fotovoltické články a
pod.),
poškodzovanie
infraštruktúry
v
lesoparkoch.

Zhoršenie bezpečnosti a
plynulosti
dopravy,
poškodenie technického
parku, zosuvy pôdy
môžu
skomplikovať
zásobovanie tovarmi.

Znížená
bezpečnosť
pozemnej
dopravy,
poškodenie technického
parku.

Poruchy a poškodenie
zariadení, výpadky v
dodávke energií.

Poruchy a poškodenie
zariadení, výpadky v
dodávke
energií,
zvýšenie komplikácií pri
opravách, nárast škôd
spôsobených výpadkom
energií u odberateľov.

Poškodzovanie drevín
zlomami a vývratmi.

Ohrozenie ľudí bez
domova
a
iných
zraniteľných skupín.
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Za obdobie rokov 1881 – 2017 sa na Slovensku pozoroval:
• rast priemernej ročnej teploty vzduchu asi o 1,73 °C (z pohľadu ročných sezón
k najrýchlejšiemu otepľovaniu dochádza v lete a na jar),
• pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (na juhu Slovenska od roku 1900 doteraz o
5 %, na ostatnom území menej),
• vzrast potenciálneho výparu a pokles vlhkosti pôdy – charakteristiky výparu
vody z pôdy a rastlín, vlhkosti pôdy, slnečného žiarenia potvrdzujú, že najmä
juh Slovenska sa postupne vysušuje,
• extrémne horúčavy, extrémne sucho, extrémne zrážky, extrémne búrky
(Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy).
Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov
Globálna zmena klímy zväčšuje extrémne výkyvy počasia aj v Nesvadoch, kde je to
hlavne vo forme extrémnych horúčav a častých prívalových zrážok. Obdobie 2001 – 2017 sa
charakteristikami teploty vzduchu, úhrnov zrážok, výparu, snehovej pokrývky, ako aj iných
prvkov, priblížilo k predpokladaným podmienkam klímy okolo roku 2030.
Pre zmiernenie tempa zmeny klímy je potrebné zavádzať mitigačné opatrenia zamerané
na obmedzovanie množstva vypúšťaných skleníkových plynov do ovzdušia a zvyšovať
záchyty uhlíka. Pre lepšie prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy je potrebné prijať
adaptačné opatrenia na regionálnej a lokálnej úrovni.
Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 je rámcovým
dokumentom, ktorý navrhuje všeobecne prospešné a aplikovateľné princípy a ucelený súbor
opatrení smerujúcich k posilneniu úlohy miest v celkovom rozvoji Slovenska. Tento dokument
zdôrazňuje dôležitosť uplatňovania systémového prístupu k adaptácii na zmenu klímy zo strany
miest. Medzi prejavy zmeny klímy v sídelnom prostredí patrí zvýšenie počtu tropických dní a
výskyt vĺn horúčav v letnom období, nerovnomerné časové a priestorové rozloženie zrážok,
častejší výskyt extrémnych úhrnov zrážok spôsobujúcich povodne, častejší výskyt období
sucha spôsobujúcich pokles kapacity vodných zdrojov a výskyt extrémnych poveternostných
situácií (víchrice, veterné smršte, búrky, tornáda). Očakávajú sa vážne dôsledky na zastavané
územie (stavebné konštrukcie, pamiatky, infraštruktúra sídla, verejné priestranstvá), prírodnú
zložku sídelného prostredia (pôda, zeleň, zelená infraštruktúra sídla), vodné zdroje
(zásobovanie pitnou vodou a hospodárenie s vodnými zdrojmi, vodné nádrže), využívanie
krajiny v sídelnom prostredí, zdravie obyvateľstva a sociálnu oblasť, dopravnú, technickú a
energetickú infraštruktúru, obchod, priemysel a cestovný ruch (Stratégia adaptácie Slovenskej
republiky na zmenu klímy).
V strednodobom horizonte je potrebné zvýšiť využitie zelených opatrení, v meste je
potrebné realizovať/podporovať opatrenia:
✓ na rozšírenie mestskej zelene,
✓ na zvyšovanie podielu vegetácie v okolí dopravných komunikácií,
✓ na budovanie alternatívnych prvkov zelenej infraštruktúry (podporu zelených striech a
vertikálnej zelene),
✓ na tienenie verejných priestorov,
✓ na ekologický manažment zrážkových vôd (budovanie plôch s priepustným povrchom,
zvýšenie infiltrácie vody; udržateľné odvodňovacie systémy) - navýšenie retenčnej
kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k
životnému prostrediu,
✓ na zabezpečenie dostatočnej kapacity prietoku kanalizačnej sústavy,
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✓ na revitalizáciu, ochranu a starostlivosť o zeleň,
✓ na zabezpečenie udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability drevín.
Zvýšená spotreba energie a produkcia emisií CO2 má priamy dopad na lokálnu a aj
oblastnú kvalitu životného prostredia. Množstvo spotrebovanej energie a produkcia emisií CO2
je priamo závislá od správania sa obyvateľov a firiem. Zvyšujúca sa životná úroveň
obyvateľstva a intenzívny rozvoj hospodárstva sa odráža na zvýšených nárokoch na spotrebu
energie. V strednodobom časovom horizonte je potrebné aj skvalitniť informačnú kampaň na
zvýšenie povedomia občanov/návštevníkov/podnikov mesta o problematike energetickej
efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov. V danom časovom horizonte je potrebné
podporovať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu v každom veku za účelom
zabezpečenia udržateľného využívania zdrojov a ochrany životného prostredia. So
vzdelávaním je nutné začať už vo veľmi skorom veku, keďže deti ešte nemajú negatívne
environmentálne návyky, ktoré by bolo treba odstraňovať. Kvalitné vzdelávanie pre udržateľný
rozvoj nielenže zvyšuje environmentálne povedomie obyvateľstva, ale buduje aj aktívny prístup
k životnému prostrediu prostredníctvom rozvíjania zručností nevyhnutných pre udržateľný
rozvoj akými sú napríklad systémové myslenie, predvídavosť, strategické myslenie, kritické
myslenie, normatívna spôsobilosť ako aj integrovaný prístup k riešeniu problémov (Stratégia
environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030).

V meste sa nachádza uzavretá skládka odpadu o rozlohe 0,4 ha. Rekultiváciou skládky,
ktorá sa plánuje na roky 2021 – 2027 sa zabezpečia požiadavky na ochranu životného
prostredia, pričom sa zabráni tvorbe priesakových vôd na skládke odpadov a ich prenikaniu do
spodných a povrchových vôd, úletom ľahkého odpadu do okolia skládky a šíreniu znečistenia
ovzduším, zabráni sa tiež prístupu živočíchov k odpadom, zabezpečí sa kontrola tvorby plynov
a odvetrávanie skládky a kultivovanie územia devastovaného skládkou a vytvorenie lokality s
vyšším stupňom ekologickej stability.
V strednodobom časovom horizonte je potrebné realizovať aktivity v oblasti životného
prostredia cieľom zvýšiť jeho kvalitu revitalizáciou a rozšírením verejnej zelene,
rozmiestnením odpadových košov, revitalizáciou mestského parku, rekultiváciou skládky
odpadov.
Stručná história mesta Nesvady
Územie dnešného mesta bolo osídlené v období neolitu a eneolitu. Archeologické
nálezy potvrdili sídlisko želiezovskej kultúry s kanelovou keramikou a sídlisko maarovskej
kultúry zo staršej doby bronzovej.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1269. Vtedajšie pomenovanie mesta
Novum Nazwod dovoľuje výklad, že mesto bolo zničené Tatármi a po ich odchode znovu
vybudované na inom mieste. Až do roku 1848 bolo majetkom Ostrihomského arcibiskupstva
a tým aj užívateľom výsad cirkevných poddaných. Z roku 1416 je doložené už trhové právo.
V roku 1572 sa spomína ako mestečko s jarmočným právom, mala 68 obývaných a 38
opustených usadlostí. Výstavba nového farského kostola Sv. Jozefa (1781-1792) je spojené s
menom Card. Jozefa Batthyániho. Bývalá obec Aňala sa prvýkrát spomína v roku 1239. V 17.
storočí, v dobe tureckých bojov, bola obec Aňala zničená. Začiatkom 18. storočia bola svojím
zemepánom, ostrihomským arcibiskupom obnovená ako predium – majer, neskôr v druhej
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polovici 19. storočia bola spojená s Nesvadmi. Väčšia časť chotára bola priebežne vystavená
ničivým povodniam Nitry a Váhu. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, rybárstvom,
tkaním, košikárstvom a zhotovovaním nástrojov. Nížinná poloha riešeného územia a priaznivé
klimatické podmienky v 20. storočí predurčili riešené územie k pestovaniu zeleniny.
Na území mesta Nesvady sa nachádza 1 nehnuteľná kultúrna pamiatka zapísaná v
ÚZKP SR (http://www.pamiatky.sk/):
• Zaužívaný názov NKP: evanjelický kostol
Číslo ÚZPF: 12144/1
Druhové urč. PO: architektúra
Doba vzniku: 1950-1951
Využitie: Zar. cirkvi a nábož.spolkov
Stav.-tech. stav: vyhovujúci
Číslo rozhodnutia: PUSR-2019/3698-1/3406/KIR
Na území mesta Nesvady sa nenachádzajú chránené archeologické lokality zapísané v
ÚZKP SR.
Historický, veľmi dôležitý a rozhodujúci moment pre Nesvady: 1.1.2020 z obce sa stalo
mesto.
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A.I Analýza vnútorného prostredia
Ľudské zdroje
Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, ale naopak vyznačuje sa silnou
dynamikou jeho počtu, štruktúry, priestorového rozloženia a ďalších znakov. Logickým
a nevyhnutným dôsledkom transformačných pohybov v politickej a ekonomickej sfére
slovenskej spoločnosti po roku 1989 sú aj posuny v demografickom vývoji.
Vývoj počtu obyvateľov mesta charakterizoval rast v období 2005-2015, potom od roku
2016 možno sledovať mierny pokles. Pri SODB v roku 2011 mesto malo 5068 trvale
bývajúcich obyvateľov, k 31.12.2021 ich počet poklesol na 5015 obyvateľov. Na základe
SODB 2021 mesto malo 5014 obyvateľov.
Graf 2:
Vývoj počtu obyvateľov mesta Nesvady v období 2001-2020
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Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Tab. 10: Hustota obyvateľstva (osoba na kilometer štvorcový) meste Nesvady
2009

2010

Hustota
obyvateľstva
(osoba na
kilometer
87.56
86.9
štvorcový)
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

87.59

87.42

87.68

88.06

88.17

88.13

88.05

87.55

87.17

86.96

V národnostnej štruktúre mesta má dominantné zastúpenie obyvateľstvo maďarskej
národnosti (v roku 2021 49.08 % podľa 1. národnosti). Druhou najpočetnejšou národnosťou je
slovenská (41,1 % podľa 1. národnosti) a treťou rómska (8,3 % podľa 1. národnosti).
53,87 % obyvateľov si uviedlo ako materinský jazyk maďarčinu, čo je 2704 ľudí.
Ďalšími najpočetnejšími materinskými jazykmi sú slovenský 462 1759 (35,08 %) a rómsky
484 (9,65 %).
Podľa SODB 2021 v náboženskej štruktúre obyvateľstva mesta prevažujú obyvatelia,
ktorí sa prihlasujú k rímskokatolíckej cirkvi (tvoria 66,13 % obyvateľstva mesta). Počet osôb
bez náboženského vyznania je 901.
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Tab. 11: Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti v roku 2021 – celkový počet obyv.: 5014
(na základe SODB 2021)
slovenská
(abs.)

slovenská
(%)

maďarská
(abs.)

maďarská
(%)

rómska
(abs.)

rómska
(%)

rusínska
(abs.)

rusínska
(%)

česká (%)
0.38
vietnamská
(%)

1
bulharská
(abs.)

0.02
bulharská
(%)

0
albánska
(%)

1
rakúska
(abs.)

0.02
rakúska
(%)

1

0.02
anglická
(%)

0

0

2061
nemecká
(abs.)

41.1
nemecká
(%)

2461
moravská
(abs.)

49.08
moravská
(%)

416
poľská
(abs.)

8.3
poľská
(%)

0
ruská
(abs.)

ruská (%)

19
vietnamská
(abs.)

0
chorvátska
(abs.)

0
chorvátska
(%)

0
srbská
(abs.)

0
srbská
(%)

1
židovská
(abs.)

0.02
židovská
(%)

0
rumunská
(abs.)

0
rumunská
(%)

0
albánska
(abs.)

1

0.02

1

0.02
talianska
(%)

0

grécka
(abs.)

grécka (%)

sliezska
(abs.)

1
francúzska
(abs.)

0.02
francúzska
(%)

turecká
(abs.)

0

0

nezistená
(abs.)

0

0

sliezska
(%)
0

0

čínska
(%)
0

turecká
(%)
1

0

čínska
(abs.)

0

iránska
(abs.)

0.02

talianska
(abs.)
6

iránska
(%)
0

írska (abs.)
0

0

česká
(abs.)

0
kórejská
(abs.)

anglická
(abs.)

0
kanadská
(abs.)

0

0
kórejská
(%)

0.12
írska (%)

ukrajinská
(abs.)

0

0
kanadská
(%)

3

iná (abs.)

0.06

ukrajinská
(%)

iná (%)
4

0.08

nezistená
(%)

36

0.72

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Tab. 12: Štruktúra obyvateľstva podľa ďalšej národnosti v meste Nesvady v roku 2021 - z
celkového počtu trvalo bývajúcich si ďalšiu národnosť uviedlo 566 obyvateľov (na základe
SODB 2021)
slovenská
(abs.)

slovenská
(%)

maďarská
(abs.)

maďarská
(%)

rómska
(abs.)

rómska
(%)

rusínska
(abs.)

150
nemecká
(abs.)

26.5
nemecká
(%)

249
moravská
(abs.)

43.99
moravská
(%)

poľská
(abs.)

15.9
poľská
(%)

ruská
(abs.)

0
chorvátska
(abs.)

0
chorvátska
(%)

srbská
(abs.)

srbská
(%)

0
židovská
(abs.)

0
židovská
(%)

1

0.18

0.18
sliezska
(%)

1
čínska
(abs.)

0.18
čínska
(%)

talianska
(abs.)

0

1

grécka
(abs.)

grécka (%)

sliezska
(abs.)

0
francúzska
(abs.)

0
francúzska
(%)

turecká
(abs.)

0
nezistená
(abs.)

0
nezistená
(%)

54

9.54

0

0

0
turecká
(%)

0

90

0
iránska
(abs.)

0

0

česká
(abs.)

česká (%)

ukrajinská
(abs.)

ukrajinská
(%)

ruská (%)

6
vietnamská
(abs.)

1.06
vietnamská
(%)

2
bulharská
(abs.)

0.35
bulharská
(%)

5
rumunská
(abs.)

0.88
rumunská
(%)

albánska
(abs.)

1

0.18
talianska
(%)

kórejská
(abs.)

0

0
iránska
(%)

rusínska
(%)

0
írska
(abs.)

0

0

1

0

0

0
rakúska
(abs.)

0.18
kórejská
(%)

anglická
(abs.)

0
kanadská
(%)

0

0

albánska
(%)

0
kanadská
(abs.)

írska (%)
0

0

0

0
anglická
(%)

0
iná (abs.)

0

0
rakúska
(%)

5

0
iná (%)
0.88

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022
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Tab. 13: Štruktúra obyvateľov podľa materinského jazyka v meste Nesvady k 1. 1. 2021 celkový počet obyv.: 5014 (na základe SODB 2021)
slovenský
(abs.)

slovenský
(%)

1759

maďarský
(abs.)

35.08

maďarský
(%)

2701

rómsky
(abs.)

53.87

rómsky
(%)
484

rusínsky
(abs.)

rusínsky
(%)

9.65

0

český
(abs.)

český
(%)

0

17

ukrajinský
(abs.)

0.34

ukrajinský
(%)
1

poľský
(abs.)

0.02

poľský
(%)
1

ostatní
(abs)

0.02

ostatný
(%)
61

1.22

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Tab. 14: Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania - celkový počet obyv.: 5014 (na základe SODB 2021)
bez náboženského
vyznania (abs.)

bez náboženského
vyznania (%)

Rímskokatolícka cirkev v
Slovenskej republike
(rímskokatolícke) (abs.)

Rímskokatolícka cirkev
v Slovenskej republike
(rímskokatolícke) (%)

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku
(evanjelické) (abs.)

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania
na Slovensku
(evanjelické) (%)

901
Pravoslávna cirkev na
Slovensku
(pravoslávne) (abs.)

17.97
Pravoslávna cirkev na
Slovensku
(pravoslávne) (%)

3316
Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia v
Slovenskej republike
(abs.)

66.13
Náboženská spoločnosť
Jehovovi svedkovia v
Slovenskej republike
(%)

315
Evanjelická cirkev
metodistická, Slovenská
oblasť (abs.)

6.28
Evanjelická cirkev
metodistická,
Slovenská oblasť (%)

3
Bratská jednota
baptistov v Slovenskej
republike (baptistické)
(abs.)

0.06
Bratská jednota
baptistov v Slovenskej
republike
(baptistické) (%)

24

0.48
Cirkev bratská v
Slovenskej republike
(%)

2

Cirkev bratská v
Slovenskej republike
(abs.)

0.04
Cirkev adventistov
siedmeho dňa,
Slovenské združenie
(%)

183
Starokatolícka cirkev
na Slovensku
(starokatolícke) (abs.)

3.65
Starokatolícka cirkev
na Slovensku
(starokatolícke) (%)

0
Bahájske spoločenstvo v
Slovenskej republike
(abs.)

0
Bahájske spoločenstvo
v Slovenskej republike
(%)

0

0
Cirkev Ježiša Krista
Svätých neskorších dní
v Slovenskej republike
(%)

7
islam (abs.)

0.14
islam (%)

6
iné (abs.)

0
hinduizmus (abs.)

0.12
iné (%)

3

0.06

Cirkev Ježiša Krista
Svätých neskorších dní
v Slovenskej republike
(abs.)

0
hinduizmus (%)

0
nezistené (abs.)

Cirkev adventistov
siedmeho dňa,
Slovenské združenie
(abs.)

0
ostatné a nepresne
určené kresťanské
cirkvi (abs.)

0

Gréckokatolícka
cirkev na
Slovensku
(gréckokatolícke)
(%)
0.46
Kresťanské zbory
na Slovensku (%)

Reformovaná
kresťanská cirkev
na Slovensku
(kalvínske) (abs.)
76
Apoštolská
cirkev na
Slovensku (abs.)

Reformovaná
kresťanská
cirkev na
Slovensku
(kalvínske) (%)
1.52
Apoštolská
cirkev na
Slovensku (%)

26
Židovská obec na
Slovensku
(židovské) (abs.)

0.52
Židovská obec na
Slovensku
(židovské) (%)

69
Cirkev
československá
husitská na
Slovensku (abs.)

1.38
Cirkev
československá
husitská na
Slovensku (%)

0

0
Novoapoštolská
cirkev v
Slovenskej
republike (%)

0
budhizmus (abs.)

budhizmus (%)

Novoapoštolská
cirkev v
Slovenskej
republike (abs.)

0
ostatné a nepresne
určené kresťanské
cirkvi (%)

9

Gréckokatolícka
cirkev na
Slovensku
(gréckokatolícke)
(abs.)
23
Kresťanské zbory
na Slovensku
(abs.)

0.18

0
pohanstvo a
prírodné
duchovno (abs.)

0
pohanstvo a
prírodné
duchovno (%)

1

0.02

0

2

0.04
ad hoc hnutia
(%)

4

0.08

ad hoc hnutia
(abs.)

nezistené (%)
44

0.88

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022
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V strednodobom horizonte sa očakáva stabilizácia počtu obyvateľstva mesta (k tomu
by mali prispievať aj výstavby nájomných bytov v meste a vytvorenie nových zón určených
pre individuálnu bytovú výstavbu) na úrovni okolo 5200 osôb. Predpokladaný nárast počtu
obyvateľov bude pravdepodobne pochádzať najmä z imigrácie.
Predpoklad vývoja obyvateľov mesta pre výhľadové obdobie sa vychádza z
nasledujúcich cieľov:
• vytvárať podmienky pre ďalší rast počtu obyvateľov mesta,
• vytvárať podmienky pre rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v meste.
Ekonomická a sociálna situácia obyvateľov mesta sa nevyhnutne odráža na
spoločenskom vedomí i správaní. Zmenená životná situácia má vplyv na hodnotenie
prebiehajúcich zmien a utvára novú spoločenskú klímu vrátane populačnej.
Veľké množstvo rozličných foriem demografickej dynamiky možno rozdeliť do troch
kategórií pohybu: prirodzený pohyb obyvateľstva, mechanický pohyb obyvateľstva, sociálnoekonomický pohyb obyvateľstva.
Prirodzený pohyb obyvateľstva
Populácia mesta má priemernú úroveň pôrodnosti, kým miera úmrtnosti v meste je tiež
okolo celoštátneho priemeru. Mesto Nesvady vykazuje nepriaznivé trendy vývinu
prirodzeného pohybu obyvateľstva.
Graf 3:
Vývoj počtu živonarodených v Nesvadoch v období 2001-2020
70
64
60

60
55

52

50

51

45
40

37

62

59
53

56

55

48

48
43

39

55

44

47
41

30
20
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021
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Graf 4:
Vývoj počtu zomretých v Nesvadoch v období 2001-2020
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Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Graf 5:
Prirodzený prírastok / úbytok obyvateľstva v Nesvadoch v období
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Rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých indikuje výrazný prirodzený
úbytok obyvateľstva v meste až -111 osôb (v období 2001-2020 počet narodených bol 1014,
kým počet zomretých bol až 1125 osôb), čo zapríčiňuje hlavne veková štruktúra obyvateľstva
(vysoký podiel ľudí vo veku nad 60).
Veková štruktúra obyvateľstva mesta aj index starnutia vyjadrujúci pomer
poproduktívneho obyvateľstva k predproduktívnemu sú veľmi nepriaznivé.
Mechanický pohyb obyvateľstva
Priestorová a sociálna mobilita obyvateľstva navzájom od seba závisia. Zmena
sociálnej štruktúry vyvoláva priestorové pohyby obyvateľstva. Rozvoj priemyslu a terciárnych
aktivít a ich lokalizácia predovšetkým v mestských sídlach vyvolali rozsiahle presuny
obyvateľstva do miest – migrácia občanov mesta v podstate odráža rozdiely medzi okolitými
sídlami v sociálnych a ekonomických podmienkach života ľudí. Z priestorového hodnotenia
dochádzky do zamestnania je rozhodujúca zložka pracovnej sily zamestnaná v mestách Nové
Zámky, Komárno, Hurbanovo, Nitra.
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Migrácia obyvateľstva je taký pohyb obyvateľstva, ktorý sa viaže na zmenu trvalého
bydliska. Pri tomto pohybe vznikajú významné zmeny v priestorovom rozmiestnení pracovnej
sily. Tá je však do značnej miery ovplyvňovaná predovšetkým možnosťou získania bývania a
zamestnania.
V posledných rokoch sa na Slovensku prejavuje trend sťahovania obyvateľov z miest
do ich vidieckeho zázemia. Tento trend možno pozorovať aj vo vzťahu medzi Novými
Zámkami a Nesvadmi.
Podiel ľudí prisťahovaných do mesta je výrazný. V období 2001-2021 sa do mesta
prisťahovalo 1341 osôb, pričom v tom istom období sa z mesta odsťahovalo len 1290 osôb.
Tieto údaje svedčia o malom migračnom prírastku obyvateľstva. V nasledujúcich rokoch
očakávame zosilnenie tohto procesu, najmä ak mesto územným plánom zabezpečí nové
rozvojové lokality, čo by prinieslo výrazné impulzy pre rozvoj mesta.
Graf 6:
Vývoj počtu prisťahovaných do Nesvád na trvalý pobyt v období 2001-2020
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Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Graf 7:
Vývoj počtu vysťahovaných z trvalého pobytu v Nesvadoch v období 2001-2020
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Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021
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Graf 8:
Migračné saldo (migračný prírastok / úbytok obyvateľstva) v Nesvadoch v období 2001-2020
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Graf 9:
Priemerný vek (rok) obyvateľa Nesvád v období 2001-2020
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Graf 10:
Podiel osôb v predproduktívnom veku (percento) v Nesvadoch v období
2001-2020
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Graf 11:
Podiel osôb v produktívnom veku (percento) v Nesvadoch v období 2001-2020
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Graf 12:
Podiel osôb v poproduktívnom veku (percento) v Nesvadoch v období 2001-2020
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Graf 13:

Index starnutia
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Sociálno-ekonomický pohyb obyvateľstva
Táto mobilita zahŕňa presuny obyvateľstva medzi jednotlivými sociálnymi skupinami.
Výsledkom tohto pohybu sú zmeny v štruktúre obyvateľstva podľa ekonomických a kultúrnych
znakov.
V roku 2011 bolo v meste 2584 ekonomicky aktívnych osôb. Miera ekonomickej
aktivity obyvateľov mesta bola 51%. V čase SODB 2011 bolo v meste 657 nezamestnaných,
čo predstavovalo 25,4 % ekonomicky aktívnych osôb. V období 2011-2020 došlo k výraznému
zlepšeniu podmienok na trhu práce, potom však v dôsledku pandémie koronavírusu počet
nezamestnaných mierne stúpol. K 31.12.2014 bol počet nezamestnaných len 442, a tým miera
evidovanej nezamestnanosti predstavovala v meste 17,1 %, kým celoštátny priemer tohto
ukazovateľa bol 12,29 %.
Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným
z činiteľov ovplyvňujúcich životnú úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj národného
hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach. Z hľadiska vzdelanosti obyvateľstva vykazuje
región riešeného územia menej konkurencieschopnú vzdelanostnú úroveň.
Tab. 15: Počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v meste Nesvady
bez
ukončeného
vzdelania –
osoby vo veku
0-14 rokov
(abs.)

bez
ukončeného
vzdelania –
osoby vo
veku 0-14
rokov (%)

základné
vzdelanie
(abs.)

566
vyššie odborné
vzdelanie
(abs.)

11.29
vyššie
odborné
vzdelanie (%)

1409
vysokoškolské
vzdelanie
(abs.)

239

4.77

446

základné
vzdelanie (%)

stredné odborné (učňovské)
vzdelanie (bez maturity) (abs.)

28.1
vysokoškolské
vzdelanie (%)

stredné odborné (učňovské)
vzdelanie (bez maturity) (%)

1242
bez školského vzdelania – osoby
vo veku 15 rokov a viac (abs.)

8.9

16

24.77
bez školského vzdelania – osoby
vo veku 15 rokov a viac (%)
0.32

úplné
stredné
vzdelanie
(s
maturitou)
(abs.)

úplné
stredné
vzdelanie
(s
maturitou)
(%)

1060
nezistené
(abs.)

21.14
nezistené
(%)

36

0.72

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Nezamestnanosť
Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá
je jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov. Sprievodným
javom vysokej miery nezamestnanosti je sociálna a ekonomická ohrozenosť.
Miera nezamestnanosti regióne mesta je mierne nižšia ako celoslovenský priemer,
avšak výrazne vyššia ako priemer v Nitrianskom kraji. K 31.07.2021 v meste bolo 233
evidovaných uchádzačov o zamestnanie.
Tab. 16: Miery evidovanej nezamestnanosti na rôznych regionálnych úrovniach k 31.07.2021
a k 30.06.2021
Miera evidovanej nezamestnanosti
k 31.07.2021 v %

Miera evidovanej nezamestnanosti
k 30.06.2021 v %

Slovensko

7.66

7.76

-0.10

Okres Komárno

7.34

7.69

-0.35

Okres Nové Zámky

5.72

5.79

-0.07

Nitriansky kraj

5.50

5.68

-0.18

Okres

Rozdiel

Zdroj: UPSVAR, 2021
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Vzdelanostná štruktúra nezamestnaných odhaľuje, že najzraniteľnejšie sú skupiny s
najnižšou kvalifikáciou a vzdelaním. Nízky stupeň vzdelania predstavuje hlavnú prekážku pri
uplatnení sa na trhu práce. Vysoká nezamestnanosť osôb s nízkym vzdelaním svedčí
o štrukturálnych zmenách v dopyte po práci a jeho orientácii na kvalifikovanú a kvalifikačne
flexibilnú pracovnú silu.
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Graf 14:

INDEX EKONOMICKÉHO ZAŤAŽENIA OSÔB (PERCENTO)
V NESVADOCH V OBDOBÍ 2001 -2020
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Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021
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Tab. 17: Vývoj počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v meste Nesvady v období
2020 – 2008
Rok

2020 2019
Počet
UoZ
220
169
UoZ – uchádzač o zamestnanie
Stav k 31.12
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

178

209

310

370

442

460

559

507

482

452

286

Tab. 18: Základné ukazovatele o nezamestnanosti v meste Nesvady – stav k 31.07.2021
Stav UoZ ku koncu mesiaca

z toho
občania so ZP
233

mladiství
8

absolventi

0

8

Poznámka: UoZ - Uchádzač o zamestnanie
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 19: Základné ukazovatele o nezamestnanosti v meste Nesvady – ženy – stav
k 31.07.2021
Stav UoZ ku koncu mesiaca

z toho
občania so ZP
138

mladiství
3

absolventi

0

3

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 20: Štruktúra UoZ podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania (ISCED) v meste Nesvady –
stav k 31.07.2021
UoZ spolu
233

v tom
0

1

2

3

4

5

0

1

74

128

3

1

6

7
5

8
21

n/a
0

0

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 21: Štruktúra UoZ podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania (ISCED) v meste Nesvady ženy – stav k 31.07.2021
UoZ spolu
138

v tom
0

1

2

0

1

41

3
79

4

5

1

1

6

7
3

8
12

n/a
0

0

ISCED (The International Standard Classification of Education) - Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania
0
predprimárne vzdelanie
1
primárne vzdelanie
2
nižšie sekundárne vzdelanie
3
vyššie sekundárne vzdelanie
4
post sekundárne neterciárne vzdelanie
5
terciárne vzdelanie (nie VŠ)
6
terciárne vzdelanie (VŠ 1.stupeň)
7
terciárne vzdelanie (VŠ 2.stupeň)
8
terciárne vzdelanie (VŠ 3.stupeň)
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021
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Tab. 22: Štruktúra UoZ podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v meste Nesvady – stav
k 31.07.2021
UoZ spolu

v tom
0

1

2

233 0
2
6
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

3

4

5

6

7

8

9

5

12

19

1

5

6

30

n/a

bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania

0

147

Tab. 23: Štruktúra UoZ podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v meste Nesvady – ženy – stav
k 31.07.2021
UoZ spolu

v tom

138

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

6

2

5

16

0

0

3

19

n/a

bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania

0

87

SK ISCO-08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
Špecialisti
Technici a odborní pracovníci
Administratívni pracovníci
Pracovníci v službách a obchode
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
Operátori a montéri strojov a zariadení
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
Príslušníci ozbrojených síl

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 24: Štruktúra UoZ podľa veku v meste Nesvady – stav k 31.07.2021
UoZ spolu

v tom
do 20r.

233

3

20-24r.
19

25-29r.
19

30-34r.
20

35-39r.
23

40-44r.
30

45-49r.
29

50-54r.
26

55-59r.

60r. a viac

33

31

n/a
0

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 25: Štruktúra UoZ podľa veku v meste Nesvady – ženy – stav k 31.07.2021
UoZ spolu

v tom
do 20r.

138

2

20-24r.
8

25-29r.
10

30-34r.
14

35-39r.
14

40-44r.
20

45-49r.
20

50-54r.
12

55-59r.
22

60r. a viac
16

n/a
0

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021
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Tab. 26: Štruktúra UoZ podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) - zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie
v meste Nesvady – stav k 31.07.2021
UoZ spolu

v tom

233

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

n/a

6

0

19

0

2

4

20

1

2

1

2

0

2

3

8

1

4

2

3

0

0

6

bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
147

SK NACE - odvetvová klasifikácia ekonomických činností
A
poľnohosp., lesníctvo a rybolov
B
ťažba a dobývanie
C
priemyselná výroba
D
dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
E
dodávka vody, čistenie a odvod odp.vôd,odpady a služ.
F
stavebníctvo
G
veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. voz.a motoc.
H
doprava a skladovanie
I
ubytovacie a stravovacie služby
J
informácie a komunikácia
K
finančné a poisťovacie služby
L
činnosti v oblasti nehnuteľností
M
odborné, vedecké a technic. činnosti
N
administratívne a podporné služby
O
verejná správa a obrana, povinné sociál.zabezp.
P
vzdelávanie
Q
zdravotníctvo a sociálna pomoc
R
umenie, zábava a rekreácia
S
ostatné činnosti
T
činnosti domácností ako zamestnávateľov
U
činnosti extrateritoriálnych organiz. a združení
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 27: Štruktúra UoZ podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) - zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie
v meste Nesvady – ženy – stav k 31.07.2021
UoZ spolu
138

v tom
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

n/a

2

0

8

0

1

2

12

0

2

0

1

0

2

1

8

1

3

2

3

0

0

3

bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
87

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021
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Tab. 28: Štruktúra UoZ podľa doby evidencie (v mesiacoch) v meste Nesvady – stav k 31.07.2021
UoZ spolu
233

v tom
do 3 m.

4 - 6 m.

7 - 9 m.

10 - 12 m.

13 - 18 m.

19 - 24 m.

25 - 30 m.

46

37

27

23

32

16

15

31 - 36 m.

37 - 42 m.

7

5

43 - 48 m.

nad 48 m.

2

23

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 29: Štruktúra UoZ podľa doby evidencie (v mesiacoch) v meste Nesvady – ženy – stav k 31.07.2021
UoZ spolu
138

v tom
do 3 m.

4 - 6 m.

7 - 9 m.

10 - 12 m.

13 - 18 m.

19 - 24 m.

25 - 30 m.

26

22

16

15

17

8

12

31 - 36 m.

37 - 42 m.

3

3

43 - 48 m.

nad 48 m.

2

14

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 30: Štruktúra UoZ znevýhodnených podľa §8 zákona č. 5/2004 Z.z. v meste Nesvady – stav k 31.07.2021
UoZ spolu

z toho
a)

187

b)
8

c)
90

d)

101

75

e)

f)

137

g)

0

h)
0

8

Číselník typov znevýhodnených UoZ podľa zák.č. 5/2004 Zb. § 8 písm.:
a)
absolvent školy
b)
občan starší ako 50 rokov veku
c)
dlhodobo nezamestnaný občan
d)
občan - vzdelanie nižšie ako stredné odborné
e)
občan - 12 kal.mes. nemal pravidelne platené zamestnanie
f)
štátny príslušník tretej krajiny – azyl/doplnková ochrana
g)
osamelý občan – starostlivosť o odkázanú osobu/starajúci sa o dieťa
h)
občan so zdravotným postihnutím
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 31: Štruktúra UoZ znevýhodnených podľa §8 zákona č. 5/2004 Z.z. v meste Nesvady – ženy – stav k 31.07.2021
UoZ spolu

z toho
a)

106

b)
3

c)
50

d)
60

42

e)

f)
79

0

g)

h)
0

3

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021
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Mzdy
Tab. 32: Regionálna štruktúra priemernej nominálnej mesačnej mzdy na rôznych
regionálnych úrovniach v období 2019-2009 (EUR)
Územie

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Slovenská republika

1 266

1 171

1 095

1 034

993

957

891

881

853

828

803,34

Bratislavský kraj (NUTS 2)

1 646

1 532

1 426

1 356

1 319

1 286

1 182

1 159

1 124

1 160

1 178,27

Nitriansky kraj

1 126

1 034

959

908

855

829

782

783

753

707

677,75

Okres Komárno

979

904

856

819

787

751

702

659

636

583

580,79

Okres Nové Zámky
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

1 027

961

896

827

775

753

690

713

676

643

621,42

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov vyspelosti regiónov je cena práce. Cena práce
je nemotivačným faktorom z pozície zamestnávateľa, ak je jej rast rýchlejší, než rast
produktivity práce. Súčasná úroveň priemernej nominálnej mesačnej mzdy v okrese Komárno
dosahuje 77,33 % celoštátneho ukazovateľa. V roku 2019 priemerná nominálna mesačná mzda
bola v okrese Komárno 979 EUR, pričom priemerná nominálna mesačná mzda v SR bola 1266
EUR.
V strednodobom horizonte jednou z hlavných priorít mesta je zvyšovať zamestnanosť
a tak prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov mesta.
Ľudia ohrození rizikom sociálneho vylúčenia
Najpočetnejšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú
nezamestnaní. V najbližších rokoch bude potrebné sústrediť pozornosť aj na pracovnú silu vo
vekových skupinách nad 50 rokov, ktorí sú ohrození rizikom sociálneho vylúčenia, lebo
väčšinou majú nízku adaptabilitu na meniace sa požiadavky pracovného trhu a majú zväčša
nevyhovujúcu kvalifikáciu, čoho dôsledkom je ich nízka atraktivita pre zamestnávateľa (majú
malú šancu uplatniť sa na trhu práce).
Ďalšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú starší obyvatelia,
ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov (výraznejšie vyššie vekové kategórie) a zdravotne,
zmyslovo a duševne postihnutí občania. Takíto občania sú v prevažnej miere poberateľmi
invalidných dôchodkov.
Ďalšou významnou skupinou ľudí, ktorých možno zaradiť medzi ohrozených rizikom
sociálneho vylúčenia, sú deti odkázané na pomoc cudzích a prípadne iné sociálne ohrozené
skupiny obyvateľov.
V budúcom období možno predpokladať zvýšený záujem občanov o sociálne služby,
keďže dochádza k starnutiu populácie, čo predstavuje celoeurópsky trend.
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Domový a bytový fond
Bývanie je hlavnou funkciou v riešenom území. Táto funkcia je reprezentovaná takmer
výlučne tradičnou zástavbou rodinných domov, zväčša jednopodlažných.
Priestorové usporiadanie je typické pre vidiecku uličnú zástavbu s jedno a
dvojpodlažnými rodinnými domami v rôznych formách podľa doby ich výstavby.
Individuálna bytová výstavba sa zintenzívnila v posledných rokoch. V súčasnosti
prebieha bytová výstavba v prielukách a niekoľkých nových lokalitách. V lokalite Gaštanový
rad je plánovaných 95 stavebných pozemkov pre IBV. V danom časovom horizonte je
plánovaná ešte výstavba mestských nájomných bytov 18 b.j. + 10 b.j. (nižším štandardom).
Po vyčerpaní týchto plôch bude potrebné vymedziť nové plochy pre bytovú výstavbu v rámci
zastavaného územia i mimo neho.
Úroveň bývania je jednou zo základných charakteristík životnej úrovne obyvateľstva.
Jej vývoj úzko súvisí s rastom počtu obyvateľstva, jeho štruktúrou a rozmiestnením.
Ovplyvňuje úroveň reprodukcie pracovných síl, pôsobí na celkový životný štýl obyvateľstva.
V čase Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2021 bolo v meste 1965
bytov. Na bytovom fonde mesta mali dominantný podiel rodinné domy. Veľká časť
neobývaných bytov je určitou rezervou pre skvalitňovanie domového fondu, nakoľko po ich
rekonštrukcii sa spravidla zvýši ich vybavenosť.
Tab. 33: Štruktúra bytov podľa typu domu v meste Nesvady – celkový počet bytov
k 1.1.2021: 1965 (na základe SODB 2021)
rodinný dom
(abs.)

rodinný dom
(%)

bytový dom (abs.)

bytový dom (%)

polyfunkčná budova
(abs.)

1643
neskolaudovaný
rodinný dom
(abs.)

83.61
neskolaudovaný
rodinný dom
(%)

248
núdzový objekt,
neurčený na bývanie
(abs.)

12.62
núdzový objekt,
neurčený na bývanie
(%)

22
nezistený (abs.)

1.12
nezistený (%)

5

0.25

2

0.1

polyfunkčná budova
(%)

ostatné
budovy
na
bývanie
(abs.)

ostatné
budovy
na
bývanie
(%)

17

0.87
inštitucionálne alebo
kolektívne zariadenia
(%)

6
ostatné
(abs.)

0.31
ostatné
(%)

11

0.56

11

0.56

inštitucionálne alebo
kolektívne zariadenia
(abs.)

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Tab. 34: Základné charakteristiky bytov v meste Nesvady – celkový počet bytov k 1.1.2021:
1965 (na základe SODB 2021)
1 obytná miestnosť
(abs.)

1 obytná
miestnosť (%)

48
5 obytných
miestností (abs.)

2 obytné
miestnosti
(abs.)
2.44

2 obytné
miestnosti (%)

164

8.35
6 obytných
miestností (%)

5 obytných
miestností (%)

6 obytných
miestností
(abs.)

433

22.04
9 obytných
miestností a viac
(%)

138
nezistený (abs.)

7.02
nezistený (%)

17

0.87

7

0.36

9 obytných
miestností a viac
(abs.)

3 obytné
miestnosti
(abs.)

3 obytné
miestnosti (%)

600
7 obytných
miestností
(abs.)
26

30.53
7 obytných
miestností (%)
1.32

4 obytné
miestnosti
(abs.)

4 obytné
miestnosti (%)

519

26.41
8 obytných
miestností (%)

13

0.66

8 obytných
miestností
(abs.)

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022
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Tab. 35: Štruktúra bytov podľa formy vlastníctva v meste Nesvady – celkový počet bytov
k 1.1.2021: 1965 (na základe SODB 2021)
byt obývaný
vlastníkom (abs.)

byt obývaný
vlastníkom (%)

byt vo
vlastnom
rodinnom
dome (abs.)

byt vo
vlastnom
rodinnom
dome (%)

obecný byt (abs.)

211
družstevný byt
(abs.)

10.74
družstevný byt
(%)

1617
byt v nájme
(abs.)

82.29
byt v nájme
(%)

3

0.15

3

0.15

obecný byt (%)

83

služobný
byt (abs.)

4.22
iná forma užívania bytu
(%)

iná forma užívania bytu
(abs.)
33

služobný
byt (%)

9

0.46
nezistený
(%)

6

0.31

nezistený
(abs.)

1.68

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

vodovod v byte zo
spoločného zdroja
(abs.)

vodovod v byte zo
spoločného zdroja
(%)

vodovod v byte z
vlastného zdroja
(abs.)

vodovod v byte z
vlastného zdroja (%)

vodovod mimo bytu
(abs.)

vodovod mimo bytu
(%)

bez vodovodu (abs.)

bez vodovodu (%)

nezistené (abs.)

nezistené (%)

Tab. 36: Štruktúra bytov podľa zásobovania vodou v meste Nesvady – celkový počet bytov
k 1.1.2021: 1965 (na základe SODB 2021)

1737

88.4

169

8.6

30

1.53

20

1.02

9

0.46

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Tab. 37A: Štruktúra bytov podľa typu kúrenia v meste Nesvady – celkový počet bytov
k 1.1.2021: 1965 (na základe SODB 2021)
ústredné kúrenie diaľkové (abs.)

ústredné
kúrenie
diaľkové
(%)

ústredné
kúrenie
lokálne
(abs.)

ústredné kúrenie
lokálne (%)

etážové kúrenie
(abs.)

etážové kúrenie
(%)

samostatné
vykurovacie
teleso (abs.)

37

1.88
iný (abs.)

1338
iný (%)

68.09
bez kúrenia (abs.)

110
bez kúrenia (%)

5.6
nezistený (abs.)

432
nezistený (%)

21.98

29

1.48

12

0.61

7

0.36

samostatné vykurovacie teleso (%)

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Tab. 37B: Základné charakteristiky bytov v meste Nesvady – štruktúra bytov podľa zdroju
energie využívaného na vykurovanie – celkový počet bytov k 1.1.2021: 1965 (na základe
SODB 2021)
plyn (abs.)

plyn (%)

1701
solárna energia (abs.)

elektrina
(abs.)

86.56
solárna energia (%)

2

0.1

elektrina
(%)
29

iný (abs.)

1.48
iný (%)

1

kvapalné
palivo (abs.)

kvapalné
palivo (%)

pevné palivo
(%)

0

213
nezistený (abs.)

10.84
nezistený (%)

0.61

7

0.36

0
žiadny (abs.)

0.05

pevné palivo
(abs.)

12

žiadny (%)

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Trvalo obývané domy vykazujú nepriaznivú vekovú štruktúru, pričom priemerný vek
domového fondu je nad celoslovenským priemerom. Od veku bytov čiastočne závisia aj všetky
ostatné charakteristiky, počínajúc veľkosťou až po ich technické vybavenie.
Bývanie a jeho úroveň patria k dôležitým aspektom celkových životných podmienok
obyvateľstva. Byt neplní iba materiálnu funkciu prirodzených potrieb rodiny ako základnej
jednotky spoločnosti, ale zároveň je výraznou zložkou kultúrneho štandardu obyvateľstva a
v nemalej miere aktívne pôsobí na regeneráciu ľudí.
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Tab.38A: Štruktúra domov podľa typu domu v meste Nesvady – celkový počet domov
k 1.1.2021: 1769 (na základe SODB 2021)
rodinný dom
(abs.)

rodinný dom
(%)

bytový dom
(abs.)

bytový dom (%)

polyfunkčná
budova
(abs.)

polyfunkčná
budova (%)

ostatné
budovy
na
bývanie
(abs.)

ostatné
budovy na
bývanie (%)

neskolaudovaný
rodinný dom
(abs.)

neskolaudovaný
rodinný dom
(%)

22

1.24

1628
núdzový objekt,
neurčený na
bývanie (abs.)

92.03
núdzový
objekt,
neurčený na
bývanie (%)

84
inštitucionálne
alebo kolektívne
zariadenia (abs.)

4.75
inštitucionálne
alebo kolektívne
zariadenia (%)

6
ostatné
(abs.)

0.34
ostatné (%)

6
nezistený
(abs.)

0.34
nezistený
(%)

5

0.28

5

0.28

11

0.62

2

0.11

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Tab. 38B: Štruktúra domov podľa obdobia výstavby v meste Nesvady – celkový počet
domov k 1.1.2021: 1769 (na základe SODB 2021)
pred rokom
1919 (abs.)

pred rokom
1919 (%)

1919 - 1945
(abs.)

1919 - 1945
(%)

1946 - 1960
(abs.)

1946 - 1960
(%)

1961 - 1980
(abs.)

1961 - 1980
(%)

1981 - 2000
(abs.)

71
1981 - 2000 (%)

4.01
2001 - 2010
(abs.)

238
2001 - 2010
(%)

13.45
2011 - 2015
(abs.)

244
2011 - 2015
(%)

13.79
2016 a neskôr
(abs.)

675
2016 a
neskôr (%)

38.16
nezistené
(abs.)

370
nezistené (%)

20.92

49

2.77

38

2.15

79

4.47

5

0.28

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Tab. 38C: Štruktúra domov podľa typu kanalizačného systému v meste Nesvady – celkový
počet domov k 1.1.2021: 1769 (na základe SODB 2021)
Spolu

septik,
žumpa
(abs.)

1769

septik,
žumpa (%)

prípojka na
kanalizačnú
sieť (abs.)

prípojka na
kanalizačnú
sieť (%)

domáca
čistička
odpadových
vôd (abs.)

domáca
čistička
odpadových
vôd (%)

bez
kanalizácie
(abs.)

bez
kanalizácie
(%)

92.71

64

3.62

0

0

58

3.28

1640

nezistený
(abs.)

nezistený
(%)

7

0.4

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Tab. 38D: Štruktúra domov podľa obdobia poslednej rekonštrukcie v meste Nesvady –
celkový počet domov k 1.1.2021: 1769 (na základe SODB 2021)
pred
rokom
1980 (abs.)

pred
rokom
1980 (%)

1980 1990 (abs.)

1980 1990 (%)

1991 - 1995
(abs.)

1991 1995 (%)

1996 - 2000
(abs.)

1996 - 2000
(%)

2001 2005 (abs.)

2001 2005 (%)

15
2006 2009 (abs.)

0.85
2006 2009 (%)

20
2010 2015 (abs.)

1.13
2010 2015 (%)

13
2016 a
neskôr (abs.)

0.73
2016 a
neskôr (%)

27
bez
rekonštrukcie
(abs.)

1.53
bez
rekonštrukcie
(%)

100
nezistené
(abs.)

5.65
nezistené
(%)

222

12.55

475

26.85

154

8.71

735

41.55

8

0.45

Údaje zo SODB 2021
Zdroj: Štatistický úrad SR 2022

Celkový charakter životnej úrovne obyvateľstva sa prejavuje rastom hmotnej spotreby
obyvateľstva a jej kvality. Konkrétnym prejavom toho je vysoká vybavenosť domácností
predmetmi dlhodobej spotreby.
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Tab. 39: Vývoj počtu postavených rod. domov v meste Nesvady v období 2007 – 2014
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet postavených rod. domov
(v rámci IBV)

8

5

3

4

5

11

7

8

Počet postavených bytových domov / bytov
(v rámci HBV)

0

0

1/12

1/18

0

1/18

0

0

Zdroj: Mestský úrad, 2021

Zástavba v riešenom území je pomerne v dobrom technickom stave a asanácie nie sú
potrebné. Rozširovanie existujúceho stavebného fondu je možné riešiť prestavbami
existujúcich objektov – rekonštrukciou, dostavbou, nadstavbou, resp. novou výstavbou.
Tab. 40: Vývoj počtu začatých a dokončených bytov za roky 2015 – 2020
2015
2016
2017
2018
Začaté byty
11
7
12
22
Dokončené byty
6
14
7
11
Začaté byty - Počet bytov, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
Dokončené byty - Počet bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie

2019
10
15

2020
17
12

Zdroj: Mestský úrad, 2021

Tab. 41: Vývoj počtu začatých a dokončených bytov v rodinných domoch
za roky 2015 – 2020
počet začatých bytov v rodinných
domoch
počet dokončených bytov v rodinných
domoch

2015
2

2016
7

2017
12

2018
22

2019
10

2020
17

6

5

7

11

15

12

Zdroj: Mestský úrad, 2021

Tab. 42: Vývoj počtu začatých a dokončených bytov v bytových domoch
za roky 2015 – 2020
počet začatých bytov v bytových domoch
počet dokončených bytov v bytových
domoch

2015
9
0

2016
0
9

2017
0
0

2018
0
0

2019
0
0

2020
0
0

Zdroj: Mestský úrad, 2021

Predpokladaným zdrojom dopytu po nových bytoch bude predovšetkým prílev
obyvateľov z Nových Zámkov a okolitých obcí. Tento trend sa prejavuje už niekoľko rokov,
zatiaľ so striedavou dynamikou.
Novú výstavbu objektov na bývanie je vhodné situovať formou RD predovšetkým do
prelúk v jestvujúcej zástavbe do založených lokalít (kde je už zahájená alebo územne
pripravená výstavba) a ďalej do nových ucelených lokalít. Tieto lokality je potrebné doriešiť
následnou dokumentáciou – urbanistickou štúdiou, ako podkladom pre územné konanie v
príprave jednotlivých stavieb.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať výstavbu nájomných bytov nízkym
štandardom (10 b.j.) a výstavbu nájomných bytov s normálnym štandardom (18 b.j.). V danom
časovom horizonte je potrebné vybudovať infraštruktúru pre individuálnu bytovú výstavbu
(IBV) na ul. Gaštanový rad.
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Dopravná a technická infraštruktúra
Rozvoj infraštruktúry je jedným zo základných predpokladov rozvoja každého regiónu
i mesta, ktorý výrazne ovplyvňuje hospodársky potenciál, spôsob života a životnú úroveň
obyvateľstva.
Dopravná infraštruktúra
Kvalitná dopravná infraštruktúra a dobrá dopravná dostupnosť sú základné
predpoklady rozvoja mesta, ktoré významne ovplyvňujú jeho hospodársky potenciál, spôsob
života i životnú úroveň jeho obyvateľov. Veľký význam dopravy je daný jej podstatným
vplyvom na efektivitu dovozu vstupov do územia a vývozu výstupov výroby z daného územia.
Záujmové územie sa nachádza v blízkosti križovatiek viacerých ciest európskeho
významu, čo v budúcnosti môže znamenať silný rozvojový impulz pre daný región.
V blízkosti mesta Nesvady prechádzajú významné európske multimodálne koridory:
• koridor č. IV (Berlín /Norimberg-Praha-Kúty-Bratislava-Nové Zámky/
Komárno-Štúrovo-Maďarsko
lokalizovaný
pre
trate
železničnej
a kombinovanej dopravy),
• koridor č. VII. Dunaj (vodná cesta) s verejným prístavom v Komárne, ktorý je
Európskou úniou akceptovanou komunikačnou osou.
Tento dopravný koridor patrí medzi najvýznamnejšie komunikačné osi v Európe.
V budúcnosti bude nevyhnutnou úlohou využiť prítomnosť tohto európskeho komunikačného
systému (bude potrebné zlepšiť infraštrukturálne prepojenia na tieto multimodálne koridory).
Cestná infraštruktúra
Mesto má relatívne dobrú dopravnú polohu aj vo vzťahu k diaľničnému systému
Európy: 37 km južne od mesta prechádza diaľnica E60, 47 km severne od mesta prechádza
rýchlostná cesta E58 (R1).
Najvýznamnejší cestný ťah prechádzajúci v blízkosti riešeného územia je cesta I/64:
Komárno-Nové Zámky-Nitra-Žilina, ktorá je významnou medziregionálnou komunikáciou
celoslovenského významu.
Druhým najvýznamnejším cestným ťahom mikropriestoru riešeného územia je cesta
I/75: Galanta – Nové Zámky – Lučenec.
Cez mesto prechádzajú cesty III. triedy, ktoré z pohľadu dopravnej dôležitosti
nepresahujú regionálny význam: III/1477, III/1494.
Miestne komunikácie majú bezprašnú povrchovú úpravu (všetky miestne komunikácie
majú spevnený povrch) a rôzne šírkové a smerové usporiadanie. Spravidla medzi
komunikáciou a oplotením rodinných domov sú zelené pásy a vo väčšej časti aj spevnené
plochy formou chodníkov. Na viacerých úsekoch je však miestny systém chodníkov v zlom
technickom stave, resp. chodníky nie sú vybudované, chýbajú orientačné tabule, smetné koše
či lavice.
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V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rozsiahlu rekonštrukciu a rozšírenie
miestnych komunikácií a chodníkov vzhľadom na bezpečnosť a plynulosť dopravy. Paralelne s
obnovou chodníkov v centre mesta je plánovaná aj revitalizácia starej časti mesta Nesvady.
Železničná doprava
Mesto Nesvady nie je priamo napojená na európsky železničný systém. Najbližšie železničné
stanice sú v Nových Zámkoch (11 km, trať č. 130 Štúrovo – Bratislava, premávajú na nej aj diaľkové
spoje európskeho významu - vlaky EC, IC) a v Hurbanove (10 km, trať č. 135 Nové Zámky –
Komárno – Komárom, vlaky R, Zr).
Hromadná doprava
Integrovaný regionálny systém hromadnej dopravy zabezpečuje organizáciu a
prepojenie hlavných zložiek hromadnej cestnej dopravy v hlavných smeroch pohybu
cestujúcich, ktorými pre riešené územie sú:
o cesty do okresného centra Komárno (23 km),
o cesty do susedného okresného/regionálneho centra Nové Zámky (11 km),
o cesty do susedných regionálnych centier Kolárovo (12 km) a Hurbanovo (10
km).
Hromadná preprava osôb je zabezpečená autobusovou prepravou prostredníctvom
prímestských liniek, ktoré zabezpečuje prevažne ARRIVA Nové Zámky, a.s.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať modernizáciu a rekonštrukciu
autobusových zastávok.

Ostatné druhy dopravy
Nemotorová a pešia doprava reprezentujú v sídle Nesvady najväčší podiel v rámci
dopravnej vnútrosídelnej práce. Zdrojové miesta pešej dopravy korešpondujú najmä
s priestormi súvisiacimi s uzlovými miestami hromadnej dopravy, ako i so zariadeniami vyššej
občianskej vybavenosti, kde je predpoklad väčšej koncentrácie osôb.
Konfigurácia terénu, rozmiestnenie funkcií bývania, vybavenosti, práce a rekreácie v
sídle dávajú predpoklady k významnejšiemu postaveniu bicyklovej dopravy ako jedného zo
základných vnútrosídelných dopravných systémov a ekologicky najefektívnejšieho druhu
dopravy. Smerovanie lokálnych cyklistických trás je orientované na vzťahy na centrálnu časť
mesta. Intenzita cyklistickej dopravy je vysoká aj na Novozámockej ceste v smere, kde sú
lokalizovaní významní zamestnávatelia mesta (FERPLAST SLOVAKIA s.r.o. atď.)
V blízkosti riešeného územie prechádzajú 2 významné cyklistické trasy: medzinárodná
Dunajská cyklistická cesta a Vážska cyklomagistrála (vedie popri Váhu po hrádzach a
priľahlých komunikáciách).
V rámci regionálnych dopravných vzťahov trasy bicyklovej dopravy sú identifikované
v súbehu s cestami druhých a tretích tried, avšak boli identifikované aj iné cieľové lokality:
• vzťahy k rekreačným cieľom južného Považia a Ponitria,
• vzťahy na administratívne a socioekonomické centrá,
• vzťahy na Dunajskú cyklistickú cestu (EuroVelo6).
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Cyklodopravu v meste Nesvady a jeho regióne výrazne posilnil projekt „KOMBI –
integrovaný cezhraničný systém cyklopožičovní“, ktorý projekt bol implementovaný v období
01/2018 – 05/2021 a ktorého cieľom bolo zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy ako
atraktívnej zdravej a ekologickej alternatívy dopravy obyvateľov aj návštevníkov regiónu.
Systém bikesharingu funguje prostredníctvom registrácie na webovej adrese
https://kombibike.eu/sk. Mesto Nesvady v rámci projektu riešila výstavbu parkoviska
ležiaceho popri budúcej cyklostrase spájajúcej mestá Komárno a Nové Zámky a v susedstve
kúpaliskového komplexu a výstavbu dvoch dokovacích staníc bicyklov. Dokovacie stanice požičovne bicyklov, prispievajú k zvýšeniu uvedomelosti cieľových skupín v súvislosti s
využívaním zelených spôsobov dopravy. Projekt bezprostredne prispieva s naplneniu
špecifického cieľa 2.2.1. Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb. Prvoradou
cieľovou skupinou projektu je okruh obyvateľov cezhraničného regiónu pravidelne
dochádzajúci do práce. Ďalšie cieľové skupiny: návštevníci žijúci na druhej strane hraníc,
turisti zo susedných regiónov, resp. z celého územia Slovenska a Maďarska, ako aj turisti z
tretích krajín.
V strednodobom horizonte je potrebné vybudovať systém cyklistických chodníkov
zabezpečujúcich prepojenie s okolitými obcami. Rozvoj cyklotrás v meste a jeho okolí bude
realizovaný vo viacerých etapách:
I.etapa:
a/ trasa: Imeľ – Nevady – ul. Komárňanská, ul. Nová, ul. Gútska – termálne kúpalisko =
dĺžka: 3,5 km
b/ trasa: ul. Novozámocká – priemyselný park /Ferplast/ = dĺžka: 1,5 km
II.etapa:
Trasa:
Alt.a/ Nesvady /priemyselný park/ - Aňala – Nové Zámky /časť Berek/ = dĺžka : 7,00 km
Alt.b/ Nesvady /ul. Novozámocká/ - Košíkareň – Aňala – Nové Zámky /časť Berek/ =
dĺžka: 9,00 km
III.etapa:
Trasa:
Alt.a/ Nesvady /termálne kúpalisko/ - Veľká Gúta – napojenie na cyklotrasu 002 pri
hrádzi Váhu /veľká Gúta-Lándor/ = dĺžka: 9,00 km
Alt.b/ Nesvady /termálne kúpalisko/ - Hamušad - napojenie na cyklotrasu 002 pri hrádzi
Váhu /veľká Gúta-Lándor/ = dĺžka: 7,00 km
IV.etapa (súčasť medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo6):
Trasa: po hrádzi starej rieky Nitra: Martovce – Nové Zámky = dĺžka 14,00 km

Letisko s verejnou prepravou osôb a nákladov sa nachádza cca. v 100 km vzdialenosti
v Bratislave. Regionálnym letiskom v Nitrianskom kraji je medzinárodné verejné letisko pre
nepravidelnú leteckú dopravu v Nitre – Janíkovciach, ktorému bol udelený medzinárodný
štatút. Od roku 1932 funguje športové regionálne letisko v Nových Zámkoch, ktoré bolo v
posledných rokoch čiastočne obnovené (na letisku má svoju základňu Aeroklub Nové Zámky,
ale aj niekoľko súkromných majiteľov lietadlovej techniky).
Technická infraštruktúra je faktorom podmieňujúcim alokáciu firiem a ich prosperitu.
Rovnako dôležitý význam má z pohľadu obyvateľov, nakoľko determinuje kvalitu ich života.
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Vodovod
Mesto Nesvady má vybudovanú verejnú vodovodnú sieť, pričom počet pripojených
obyvateľov na verejný vodovod je 95% (počet evidovaných vodovodných prípojok je 1524, z
čoho je 75 prípojok v miestnej časti Aňala). Mesto je zásobovaná kvalitnou pitnou vodou z
čerpacej stanice Nové Zámky. Dĺžka vybudovanej vodnej siete je 28 657 m. Celý systém
zásobovania pitnou vodou v meste Nesvady vrátane Aňaly je v prevádzke Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra, odštepný závod Komárno. Na vodovodnú sieť sú okrem
obyvateľstva napojené aj hospodárske a priemyselné subjekty mesta (Agrorent, a. s., Phoenix
Z.z. a.s., FEMAD, s. r. o. a iné). Stav v zásobovaní mesta vodou je vyhovujúci z hľadiska
hygienického, i z hľadiska zvyšovania životnej úrovne. V meste sa nachádza jedna artézska
studňa v parku, ktorá bola v roku 2011 rekonštruovaná.
Stav vodovodnej siete umožňuje väčšine obyvateľov mesta, ako aj organizáciám
a podnikateľom napojiť sa na kvalitnú pitnú vodu z verejného vodovodu. Rozvoj mesta si
vyžiada rozšírenie vodovodnej siete. Do nových rozvojových lokalít je potrebné postupne
vybudovať rozvodnú sieť pitnej vody.
Kanalizácia a čistenie odpadovej vody
V súčasnom období má mesto čiastočne vybudovanú kanalizáciu s príslušnou čistiarňou
odpadových vôd (ČOV), ktorá je spoločná pre mesto Nesvady a obec Imeľ. Je to biologická
ČOV, ktorá využíva vysoký efekt pneumatickej jemnobublinnej aerácie. Nádrže ČOV sú
neprietočné, pracujú ako monoblokové s cyklickým opakovaním čistiaceho procesu. Skúšobná
prevádzka sa spustila v roku 1997 v trvaní 1 roka, od roku 1998 funguje ČOV v trvalej
prevádzke. Súčasný stav odkanalizovania odpadových vôd z mesta je nevyhovujúci ako z
hľadiska hygienického, tak i z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta. Mesto bude riešiť tento stav
prostredníctvom výstavby celomestskej kanalizácie, ktorej dokumentácie sú už vypracované
(„Nesvady – rozšírenie kanalizácie“).
Mesto má čiastočne vybudované ochranné technické zariadenie pre odvádzanie
dažďových povrchových vôd pomocou udržiavaných rigolov vedľa ciest. Miestne cesty majú
tiež rigoly, ktoré sú však miestami neudržiavané, a preto sa často zrážky zhromažďujú na
cestách (vytvárajú kaluže). Súčasná likvidácia dažďových vôd je nedostatočná, nakoľko
odvodňovacie priekopy nemajú dostatočnú kapacitu, taktiež je potrebné dobudovať
odvodňovacie priekopy. Zastavaným územím mesta nepreteká žiadny vodný tok. Mesto je len
ohraničené vodným tokom - zo západu starým korytom rieky Nitra.
V objektoch, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizačnú sieť, sú odpadové vody
odvádzané do žúmp a septikov, čo sa potom vyváža na miestnu čistiareň odpadových vôd
(ČOV). Požiadavka na dobudovanie kanalizačnej siete je výrazná.
V strednodobom horizonte je potrebné rozšírením miestneho verejného kanalizačného
systému a ČOV zabezpečiť komplexné odkanalizovanie mesta – znížiť znečistenie podzemných
vôd, vytvoriť podmienky pre každú domácnosť a organizáciu v meste napojiť sa na verejný
kanalizačný systém, čo by mal vytvoriť podmienky pre rozvoj mesta z hľadiska rozvoja bytovej
výstavby, priemyslu a cestovného ruchu.
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Zásobovanie elektrickou energiou, verejné osvetlenie
Mesto Nesvady je zásobované elektrickou energiou na dobrej úrovni, výkon
transformátorov vyhovuje súčasným požiadavkám mesta.
Verejné osvetlenie je riešené inštalovaním výbojkových svietidiel na jestvujúcich
elektrických betónových stĺpoch.
V období 2015-2016 Obec Nesvady zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného
osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Cieľom
projektu bola výmena svetelných zdrojov za energeticky menej náročné, zníženie energetickej
náročnosti rekonštruovaného verejného osvetlenia a k zníženiu environmentálneho zaťaženia
životného prostredia. Realizáciou projektu bolo vymenených 410 svietidiel a osadených 62
svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahla energetická úspora v predpokladanej hodnote 297,09
GJ/rok.
V strednodobom časovom horizonte je potrebné rozširovať rekonštrukciu verejného
osvetlenia na LED diódové osvetľovacie telesá.

Zásobovanie plynom
Kompaktne zastavaná časť mesta je plynofikovaná. Zemný plyn je v prevažnej miere
využívaný na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie. V prípade výstavby nových
rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti je možnosť predĺženia plynových
rozvodov k týmto objektom.
Energetická hospodárnosť verejných budov / budov vo vlastníctve mesta
Viaceré budovy vo vlastníctve mesta majú zlé tepelnotechnické vlastnosti. Náklady na
ich vykurovanie tvoria najväčšiu položku v celoročných výdavkoch na energiu, ktorá je
potrebná pri prevádzke týchto verejných, ale i bytových budov. Energetická hospodárnosť
takýchto budov je nízka, technické zariadenia v nich sú často po životnosti. Vo viacerých
budovách boli doteraz realizované len čiastkové úpravy, ktoré si vyžiadal ich havarijný stav.
V strednodobom časovom horizonte je potrebné zlepšiť energetickú hospodárnosť
budov vo vlastníctve mesta (Združené obchodné jednotky (ZOJ), Dom služieb, Zdravotné
stredisko, budova športovej haly – časť Športhotela, budova Materskej školy - ul. Hurbanova).
Telekomunikácie
Rozvoj telekomunikácií za posledné desaťročie zaznamenal výrazný kvantitatívny i
kvalitatívny rast predstihujúci mnohonásobný rozvoj ostatných odvetví technickej
infraštruktúry. Je to jednak prestavbou a rekonštrukciou pevnej telefónnej siete a ústrední, ale
hlavne rozvojom mobilných telefónnych systémov a ich plošného uplatnenia a rozvojom
internetovej siete.
Mesto má dobré pokrytie od mobilných operátorov (Orange Slovensko a.s., Slovak
Telekom, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. atď.).
V meste je vybudovaná dátová sieť pre šírenie TV signálu a je zabezpečené vlastné TV
vysielanie v lokálnej sieti mesta Nesvady na základe udelenej licencie (NTV Nesvady).
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Mestské zastupiteľstvo komunikuje s občanmi prostredníctvom káblovej televízie NTV
Nesvady, mestského rozhlasu a web stránky www.nesvady.sk.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať modernizáciu štúdiovej techniky NTV
Nesvady, nákup nových technológií na skvalitnenie výroby programov a relácií.
Dostupnosť širokopásmového internetu zabezpečuje viac operátorov. V rámci
informačných technológii je potrebné v nasledujúcich rokoch rozšíriť dostupnosť
širokopásmového internetu pre obyvateľov. Mesto Nesvady v spolupráci so spoločnosťou
Slovanet a.s. prevádzkovateľom káblovej televízie spustili poskytovanie vysokorýchlostného
internetu cez sieť TV rozvodov v meste.
V meste je sprístupnený verejný internet na námestí pred mestským úradom a vo
verejných budovách (v mestskej knižnici, v priestoroch základných škôl, v klube dôchodcov
atď.).
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať modernizáciu miestneho mestského
rozhlasu.
Kamerový systém
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rozšírenie kamerového systému
a zároveň vybudovať monitorovacie stredisko.
Odpadové hospodárstvo
Účelom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch v platnom znení je
predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať nebezpečné vlastnosti
odpadov a prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním.
Infraštruktúru odpadového hospodárstva predstavujú zariadenia a objekty na nakladanie s
odpadmi. Riešenie problematiky komunálneho odpadu a nový prístup k odpadom má vplyv na
zlepšenie stavu životného prostredia a rast životnej úrovne obyvateľstva. Základným
spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu je skládkovanie.
V meste Nesvady sú zabezpečené komplexné profesionálne služby v odpadovom
hospodárstve:
• v meste je zavedený komplexný triedený zber odpadu - plasty, papier, textil
a obuv, kovy, sklo a biologicky rozložiteľný odpad.
V meste sa nachádza zberný dvor a kompostáreň, ktorých výstavba bola dokončená
v roku 2012 (projekt bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu). V rámci výstavby zberného
dvora a kompostárne boli vytvorené aj 3 ks zberné hniezda na území mesta. Cieľom projektu
bolo vytvorenie podmienok efektívneho systému triedeného zberu komunálneho odpadu a
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu.
V roku 2018 Obec Nesvady získala finančnú podporu na predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v
celkovom počte 1458 ks. Projekt bol realizovaný v období 2018-2019 (zazmluvnená výška
NFP bola 170 000 EUR).
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Vzhľadom na prevažne poľnohospodársky ráz územia významný podiel na celkovej
skladbe odpadu má odpad organického pôvodu popri samotnom komunálnom odpade.
V strednodobom horizonte je potrebné zaviesť intenzívnejší separovaný zber
biologicky rozložiteľných odpadov v meste, ako aj celkovo skvalitniť separovaný zber v meste.
V nasledujúcich rokoch bude potrebné zvýšiť informovanosť občanov o triedenom
zbere komunálnych odpadov.
V strednodobom časovom horizonte je potrebné vybudovať zariadenie na dotriedenie
triedeného odpadu pri zbernom dvore.

V súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a
Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
je potrebné:
- zvyšovať energetickú efektívnosť v sektore budov prednostne výmenou starých
neefektívnych a neekologických vykurovacích zariadení za moderné zariadenia
(vrátane OZE) v kombinácii so zateplením,
- zvýšiť tempo obnovy verejných budov,
- pri obnove verejných budov podporovať najmä hĺbkovú obnovu budovy, v súlade s
princípmi zeleného verejného obstarávania,
- zvýšiť dosahovanú úsporu energie pri obnove budov z 30 % na 60 %, pretože
obnova budov je najhospodárnejšie a najefektívnejšie opatrenie,
- pri všetkých opatreniach energetickej efektívnosti dôsledne aplikovať princípy
zeleného obstarávania s dôrazom na spotrebu energie a produkciu emisií počas
celého životného cyklu opatrenia.
Jedným z cieľov odpadovej politiky EÚ je zníženie vzniku odpadu v rámci celkového
cieľa a oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov a environmentálnych vplyvov. Z
toho dôvodu je vznik komunálnych odpadov jedným z indikátorov obehového hospodárstva
(Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021– 2025).
Účelom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je predchádzať vzniku
odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať ich nebezpečnosť na životné prostredie a
prednostne zabezpečiť zhodnocovanie odpadov.
V SR je povinnosťou obcí zaviesť triedený zber komunálnych odpadov minimálne pre
papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly, ako aj pre biologicky rozložiteľné komunálne
odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Mesto je tiež povinné
zabezpečiť aj triedený zber objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a odpadov s
obsahom škodlivín.
V SR každoročne vzniká cez dva milióny ton komunálnych odpadov, pričom za rok
2019 bolo viac ako 50 % komunálnych odpadov skládkovaných. Hlavným cieľom odpadového
hospodárstva mesta je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre
komunálne odpady (v súlade s hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025).
Cieľom je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí
a životné prostredie, zvyšovanie recyklácie, zlepšovanie triedeného zberu a zavádzanie a
zvyšovanie opätovného použitia.
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva mesta Nesvady je minimalizácia
negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako
aj obmedzovanie využívania zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie
odpadového hospodárstva. Bude nevyhnutné zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie
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hierarchie odpadového hospodárstva aby sa dosiahlo zvýšenie recyklácie odpadov
predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií.
Obr. 4: Hierarchia odpadového hospodárstva
predchádzanie vzniku odpadov

príprava na opätovné použitie

recyklácia

iné zhodnotenie

zneškodnenie
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia: Obehové hospodárstvo - budúcnosť
rozvoja Slovenska, 2019

V strednodobom horizonte je potrebné zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti
nakladania s odpadmi. Informačné kampane na zvyšovanie povedomia obyvateľstva a
zainteresovanej verejnosti je potrebné uskutočňovať v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva. Informačné kampane je potrebné zamerať najmä na: predchádzanie vzniku
odpadu; znižovanie nadmernej spotreby a informovanie o dôsledkoch konzumnej spoločnosti;
triedený zber a recykláciu odpadov; na zlepšenie informovanosti obyvateľov v oblasti
nakladania s odpadmi; na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže v oblasti odpadov v zmysle
Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2030 (Program
odpadového hospodárstva SR na roky 2021– 2025). Cieľom mesta je vytvoriť efektívny
odpadový systém v meste, ktorý zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie spracovávanie,
zhodnocovanie odpadov.

Ciele odpadového hospodárstva v meste Nesvady:
- zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne zníženie množstva
zmesového komunálneho odpadu,
- zvýšenie podielu triedeného zberu,
- znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
ukladaného na skládky odpadov,
- zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu.
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Hospodársko-ekonomický potenciál mesta
Ekonomický potenciál mesta Nesvady je nižší ako priemer Slovenska. Širší priestor
mesta (okresy Komárno a Nové Zámky) patrí do kategórie priemyselno-poľnohospodárskych
regiónov SR. Z pohľadu makroekonomickej štruktúry majú rozhodujúce postavenie služby
(cestovný ruch) a priemysel (potravinársky, strojársky a elektrotechnický priemysel),
pretrvávajú odvetvia s vysokými nárokmi na pracovnú silu.
Mesto Nesvady má primárne obytnú funkciu s poľnohospodársko-priemyselnou
výrobou, avšak v meste má výrazné zastúpenie aj sekundárny sektor - v priemyselnej zóne
mesta funguje šesť firiem s vyše päťsto zamestnancami – a sektor služieb a obchodu.
Od 26.07.2019 mesto Nesvady privíta aj milovníkov termálnej vody: otvorili nové
kúpalisko, ktoré využíva geotermálnu vodu s teplotou až 62°C vďaka geotermálnemu vrtu z
hĺbky 1 504 metrov. Svojimi fyzikálnymi vlastnosťami a chemickým zložením priaznivo
pôsobí na ľudský organizmus, najmä na pohybový aparát, nervový systém, kožné ochorenia a
posilnenie imunitného systému. Zanedbateľné nie je ani jej pôsobenie na relaxáciu svalstva po
zvýšenej športovej záťaži a intenzívnej fyzickej námahe.
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo je rozšírenou aktivitou v riešenom území. Celková výmera
poľnohospodárskeho pôdneho fondu je 4677 ha, čo predstavuje vyše 81 % celkovej výmery.
Stupeň zornenia je 81,40 %.
Tab. 43: Štruktúra využitia poľnohosp. pôdy v meste Nesvady (v m², %)
Celková výmera
poľnohosp. pôdy

Orná pôda

Chmeľnice

Vinice

Záhrady

Ovocné
sady

Trvalý
trávny porast

m²

46775537

38073591

0

1405176

1782643

298113

5216014

V%

100.00 %

81.40 %

0.00 %

3.00 %

3.81 %

0.64 %

11.15 %

Výmera v

Poznámka: Údaje k 31.12.2020
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Na poľnohospodárskej pôde hospodária drobnopestovatelia, ale aj veľké
poľnohospodárske podniky. Najväčším poľnohospodárskym podnikom mesta je AGRORENT
a.s., ktorý je zároveň aj významným zamestnávateľom v meste: priemerný počet zamestnancov
spoločnosti AGRORENT a.s. za rok 2020 bol 40 (za rok 2019 priemerný počet zamestnancov
bol 42). Predmetom činnosti je poľnohospodárska prvovýroba. AGRORENT a.s., svoju
činnosť prevádzkuje vo vlastných priestoroch. Má zmiešané hospodárstvo, a to rastlinnú a
živočíšnu výrobu. V rastlinnej výrobe sa zaoberá pestovaním kukurice, pšenice, jačmeňa, raže,
ovsa, slnečnice. V živočíšnej výrobe sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka a ošípaných.
Rastlinná produkcia je výrazne ovplyvňovaná produkčným potenciálom pôd.
Záujmový región patrí do vysoko produkčnej poľnohospodárskej oblasti Slovenska. Dobré
prírodné a klimatické podmienky územia vytvorili predpoklady pre pestovanie všetkých
poľnohospodárskych plodín Slovenska.
Rastlinná výroba sa zameriava prevažne na pestovanie obilnín (najviac sa pestujú
pšenica), ktoré zaberajú plochu tradične viac ako 1/2 ornej pôdy. Ďalej sa pestuje kukurica,
olejniny, jednoročné a viacročné krmoviny. Špeciálna rastlinná výroba - zeleninárstvo - je
v riešenom území rozvinutá. V meste malo pestovanie zeleniny (hlavne paprík, paradajok a
uhoriek) dlhoročnú tradíciu. Predpoklad pre intenzívne pestovanie kvalitnej zeleniny vytvárajú
priaznivé prírodné podmienky, ako aj blízkosť veľkých mestských centier – Nové Zámky,
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Nitra, Bratislava, Trnava. V súčasnosti sa pestovanie zeleniny dostáva do depresie kvôli nízkej
rentabilite.
Živočíšna výroba je druhou základnou časťou poľnohospodárskej výroby, ktorej
prvoradou úlohou je produkcia živočíšnych výrobkov pre spotrebu obyvateľstva, ako aj
poskytovanie ďalších surovín pre priemyselnú výrobu. Nosným programom živočíšnej výroby
záujmového územia je chov oviec, hovädzieho dobytka a husí.
Všetky opatrenia v rastlinnej a živočíšnej výrobe musia smerovať k tomu, aby sa
dosiahla primeraná rentabilita výroby za dodržania pravidiel ochrany vôd, pôdy a ovzdušia. Z
ekologického hľadiska je dôležité podstatné obmedzenie používania anorganických hnojív a
chemických prípravkov na ochranu rastlín. V rastlinnej výrobe sa i do budúcnosti predpokladá
zachovanie jej intenzity s podmienkou udržiavania ekologickej stability poľnohospodárskej
krajiny.
Mesto (ako aj jeho mikropriestor) poskytuje výborné možnosti pre poľovníkov
prakticky na celom svojom území, kde vďaka ochrane a cieľavedomej starostlivosti žije široká
škála poľovnej zveri (srnec, zajac, bažant).
Predmetné územie patrí k málo lesnatým územiam Slovenska, lesnatosť k. ú. mesta je
len 7 % (celoslovenský priemer je nad 40%).
Priemysel
Rozvoj priemyslu v mikropriestore mesta je v podstate spojený s realizáciou programu
industrializácie zo 60-tych rokov, ktorého cieľom bolo vybudovanie priemyselnej základne v
dovtedy ekonomicky slabo rozvinutých a prevažne poľnohospodársky orientovaných
oblastiach. Okrem spoločensko-politických faktorov sa v lokalizácii priemyslu v danom
regióne uplatnili aj ďalšie faktory, a to hlavne dostatok pracovnej sily a čiastočne ekonomickogeografická poloha.
Priemyselná výroba v riešenom území výrazne posilnila po vstupe Slovenska do EÚ,
keď v roku 2005 taliansky investor vytvoril priemyselný areál na okraji mesta (vtedy dediny)
a odvtedy prišlo do riešeného územia viac zahraničných investorov. V Nesvadoch bola
vybudovaná priemyselná zóna. V priemyselnej zóne pôsobí 6 zahraničných firiem (2 talianske,
2 nemecké, 1 holandsko-slovenská a 1 francúzska), ktoré vytvárajú vyše 500 pracovných miest.
Najväčší zamestnávateľom zóny je talianska spoločnosť FERPLAST Slovakia, s.r.o.,
ktorá vyrába chovateľské potreby pre domáce zvieratá, plastové a kovové výrobky ako sú
akváriá, klietky, búdky, prepravky na zvieratá, bytové voliéry či teráriá. Priemerný počet
zamestnancov spoločnosti FERPLAST Slovakia, s.r.o. za rok 2020 bol 220, pričom
k 31.12.2020 mala 222 zamestnancov (za rok 2019 priemerný počet zamestnancov bol 209,
k 31.12.2019 mala 208 zamestnancov).
Druhým najväčším zamestnávateľom v priemysle mesta je rakúska spoločnosť BCF
EUROPE s.r.o.. ktorá spoločnosť sa zaoberá výrobou výrobkov z medi a komponentov
z medených trubiek. Priemerný počet zamestnancov spoločnosti BCF EUROPE s.r.o. za rok
2020 bol 131, pričom k 31.12.2020 mala 146 zamestnancov (za rok 2019 priemerný počet
zamestnancov bol 115, k 31.12.2019 mala 123 zamestnancov).
Tretím silným hráčom miestneho priemyslu je francúzska spoločnosť FEMAD s.r.o.,
jej hlavnými činnosťami sú: - výroba kovových konštrukcií a ich súčastí, vrátane
vyhotovovania konštrukčnej dokumentácie - kovoobrábacie, klampiarske a zámočnícke práce
- obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti - sprostredkovanie obchodov a služieb
v rozsahu voľných živností - stolárske práce - výroba tovaru z plastov - sklenárske práce výroba saponátov a čistiacich prostriedkov. Priemerný počet zamestnancov spoločnosti
FEMAD s.r.o. za rok 2020 bol 90, pričom k 31.12.2020 mala 88 zamestnancov (za rok 2019
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priemerný počet zamestnancov bol 104, k 31.12.2019 mala 97 zamestnancov).
Ďalší významný podnik priemyslu mesta ELDUR Slovakia k.s., ktorá firma sa zaoberá
výrobou prívodov do žiaroviek a kde v roku 2020 priemerný počet zamestnancov bol 49.
Medzi základné ciele mesta z hľadiska riešenia rozvoja priemyselnej výroby patrí
vytvorenie podmienok pre rozvoj hospodárskych aktivít mesta, tvorba nových pracovných
príležitostí a rozvoj zamestnanosti na území mesta, predovšetkým pre miestne pracovné sily.
Trhové služby, maloobchod
Škála poskytovaných trhových služieb v meste je pomerne široká, avšak vo väčšine
prípadov sa rozvíjajú na základe živnostenských oprávnení a v prevažnej miere v priestoroch
rodinných domov (prípadne vo vyčlenených priestoroch pre tento účel). V meste sa nachádzajú
služby ako kaderníctvo, kozmetické služby, pohostinská činnosť, prenájom
poľnohospodárskych strojov a zariadení, poskytovanie ubytovacích služieb, poskytovanie
služieb poľnohospodárom poľnohospodárskou technikou, sprostredkovateľská činnosť v
oblasti obchodu a služieb, obchodná činnosť s ovocím, zeleninou a kvetmi, cestná nákladná
doprava, autoopravovňa, pneuservis, kvetinárstvo, obchodná činnosť so zmiešaným tovarom potravinami, ovocím, zeleninou, drogistickým, priemyselným, drobným tovarom a domácimi
potrebami, maliarske práce, oprava elektrických prístrojov pre domácnosť, atď.
Záverečnú časť pohybu materiálnych produktov na ich ceste od výroby k spotrebe
zabezpečuje maloobchod, ktorého cieľom je predaj vyrobených tovarov spotrebiteľom.
Obchodná sieť je zastúpená s hustou sieťou potravín, predajňami rozličného tovaru, textilu,
domácich potrieb, záhradkárskych potrieb, kvetinárstvami, stavebninami, drogériami atď.
Služby cestovného ruchu sú na dobrej úrovni, v meste je viac reštaurácií a kaviarní, vyše tucet
pohostinstiev. Priemerný obrat maloobchodov na jedného obyvateľa je mierne pod
celoslovenským priemerom. Obyvatelia mesta by privítali príchod nových obchodných
reťazcov do mesta, ktoré by zabezpečili zvýšený štandard pri poskytovaných službách.
V riešenom území sa nachádza viac bankomatov (Slovenská sporiteľňa, a. s.; Prima
banka Slovensko, a.s.; Československá obchodná banka, a.s.)
Ďalšie podnikateľské aktivity
Ďalšie významné podnikateľské subjekty - významní hráči miestneho pracovného trhu:
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. (vyše 30 zamestnancov, zaoberá sa
veľkodistribúciou liekov a zdravotníckych pomôcok), COOP Jednota Nové Zámky s.d.
(maloobchodný predaj, vyše 10 zamestnancov), TESCO STORES SR, a.s. (vyše 13
zamestnancov, maloobchodný predaj), AGROVAT PS, s.r.o. (zmiešané hospodárstvo rastlinná výroba, živočíšna výroba, výroba kvapalných hnojív).
Z celkového počtu podnikateľských subjektov v meste tvoria vyše 90% fyzické osoby.
Podnikateľská aktivita vyjadrená podielom fyzických a právnických osôb na celkovom počte
obyvateľstva je relatívne dobrá. Rozhodujúca väčšina podnikateľov vyvíja svoju činnosť
v službách. Z pohľadu zamestnanosti by bola efektívna podpora aktivít vykonávaných
fyzickými osobami v rámci živnostenského podnikania. V meste je nedostatok kancelárskych
priestorov pre začínajúcich podnikateľov.
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Tab. 44: Vývoj počtu právnických osôb v meste v období 2020-2004
2020
122

2019

2018

2017

2016

117
111
109
112
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

101

118

111

103

95

92

83

75

63

58

52

50

Tab. 45: Vývoj počtu právnických osôb ziskových v meste v období 2020-2004
2020
102

2019

2018

2017

2016

100
98
98
101
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

92

82

75

69

64

62

55

47

36

31

26

25

Tab. 46: Vývoj počtu fyzických osôb – podnikateľov v meste v období 2020-2004
2020
297

2019

2018

2017

2016

301
263
256
243
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

240

246

247

250

253

258

272

278

269

251

240

227

Tab. 47: Vývoj počtu fyzických osôb – živnostníkov v meste v období 2020-2004
2020
285

2019

2018

2017

2016

292
249
240
228
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

227

226

227

231

236

240

254

260

252

232

222

207

V strednodobom horizonte je potrebné podporiť miestnu podnikateľskú sféru
vydávaním máp o rozsahu ponúkaných služieb v Nesvadoch.
V strednodobom horizonte je potrebné vybudovať aj infraštruktúru pre rozšírenie
priemyselného areálu.
V strednodobom časovom horizonte je potrebné realizovať rekonštrukciu a prestavbu
pavilónu “A“ Zdravotného strediska na podnikateľský inkubátor.
V danom časovom horizonte miestnu ekonomiku by malo posilniť aj Nesvadské korzo.
Cestovný ruch
Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa podieľa
mnoho ďalších oblastí, ako sú poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a pod.
Predstavuje komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných miest,
navyše investičné náklady na pracovné miesta sú nižšie než v priemysle.
Národný program rozvoja cestovného ruchu SR na základe zhodnotenia ponukovej
stránky územia a jeho vybavenosti a posúdenia dlhodobých vývojových tendencií dopytu v
cestovnom ruchu navrhuje rozvíjať nasledovné nosné formy cestovného ruchu: a) Letná
rekreácia pri vodných plochách založená na kúpaní a vodných športoch, hobby turizmus,
cykloturizmus, rôzne alternatívy, tzv. soft formy cestovného ruchu, poľovnícky cestovný ruch,
rôzne športy. b) Mestský a kultúrny cestovný ruch. c) Zdravotný cestovný ruch v jeho klasickej
liečebnej podobe, ktorý je potrebné zachovať a popritom rozvíjať zdravotný cestovný ruch
(relax, fitnes, prevencia, skrášľovanie, kondícia), ktorý začína prudko rásť prakticky v
celosvetovom rozsahu. d) Vidiecky cestovný ruch a agroturistika. e) Doplnkové formy
cestovného ruchu.
Na základe hore uvedenej klasifikácie nosných foriem cestovného ruchu Slovenska má
mesto Nesvady reálny potenciál predovšetkým pre pobyt pri vode – od roku 2019 mesto má
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termálne kúpalisko (https://www.thermalnesvady.sk/ ), vidieckej turistiky, keďže krásna
príroda mesta i jeho okolia priťahuje návštevníkov (poľovníkov, turistov, cykloturistov,
bežkárov atď.) v každom ročnom období (Termálne kúpalisko Nesvady očakáva návštevníkov
po celý rok).
Graf 15:

počet návštevníkov

Počet návštevníkov Termálneho kúpaliska v Nesvadoch
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Zdroj: Mestský úrad, 2021

V strednodobom horizonte sa mesto stane vyhľadávaným strediskom termálneho
cestovného ruchu na Slovensku.
V Termálnom kúpalisku Nesvady geotermálna voda vyviera z hĺbky 1 504 metrov a
dosahuje teplotu 62°C. Geotermálna voda svojimi fyzikálnymi vlastnosťami a chemickým
zložením veľmi priaznivo pôsobí na ľudský organizmus. Zložením je prírodná, stredne
mineralizovaná voda, slabo alkalická, hypotonická so zvýšeným obsahom sodíka,
hydrogénuhličitanov, fluoridov a síranov. Hodnota celkovej mineralizácie je 2 885 mg/l.
Pravidelnou návštevou kúpaliska je možné dosiahnuť výraznú relaxáciu svalstva, zmiernenie
svalového napätia v dôsledku zvýšenej športovej záťaže a intenzívnej fyzickej námahy a v
neposlednom rade odbúranie stresu spôsobeného moderným životným štýlom. Kapacita
kúpaliska v zimnej prevádzke je 200 ľudí, kým v letnej prevádzke kapacita je 1130.
Ďalšie turisticky hodnotné lokality v meste Nesvady sú:
➢ Atraktívne hlavné námestie pred Mestským úradom
➢ Dom ľudových tradícií
➢ Rieka Stará Nitra
➢ Prírodná rezervácia Listové jazero
➢ Prírodná rezervácia Líščie diery
➢ Barokový rímskokatolícky kostol sv. Jozefa postavený v rokoch 1710 -1726, v
roku 1781 bol upravený v klasicistickom slohu
➢ Evanjelický kostol augsburského vierovyznania – postavený v rokoch 1950 1951 podľa plánov architekta E. Beluša
➢ Baptistický kostol - postavený v rokoch 1955-1957, opravený v roku 1993
➢ Kláštor Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa je súčasný
➢ Modlitebňa apoštolskej cirkvi
➢ Štrkovisko a rybník
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K 1.10.2021 sa v meste nachádzalo 5 ubytovacích zariadení:
➢ Športhotel**: 16 izieb – 55 osôb, sezónnosť: celoročná, doplňujúce služby: hracia
plocha športovej haly, sauna s príslušenstvom, posilňovňa, multifunkčné ihrisko,
➢ Penzión Éder Reštaurácia, sezónnosť: celoročná , kapacita: 29 osôb (4x2, 3x3, 3x4).
➢ Penzión Nesvady – 36 štúdií (2 jednolôžkové postele) , 6 apartmánov (2 spálne +
obývacia izba), sezónnosť: celoročná, kapacita 96 osôb + možnosť prístelky
➢ Apartman Betica – 2 apartmánové domy, 4 apartmány, kapacita 12 osôb + prístelka,
sezónnosť: celoročná, doplňujúce služby: sauna s príslušenstvom, jazucci, grill,
vonkajšie posedenie, detské ihrisko
➢ Vinársky dom – 1 apartmán (2 izby+ kuchyňa), 2 štúdie (dvojlôžkové), kapacita 9
osôb + prístelka, sezónnosť: celoročná, doplňujúce služby: sauna, grill, vonkajšie
posedenie
V záujmovom regióne sú okrem vyššie uvedených foriem cestovného ruchu veľmi
dobré predpoklady aj pre kulinársku turistiku. Návštevníkov mesta môže prilákať aj vychýrená
maďarská kuchyňa. Kuchyňa mesta (ako i jeho mikropriestoru), ktorá je vzácnou zmesou
tradícií a kultúr (ktoré sa na tomto území dlhodobo dotvárali), je oddávna založená na
vynikajúcej kvalite surovín a generáciami dopracovanými tradičnými receptúrami
k dokonalosti.
Cestovný ruch v mikropriestore mesta
Širší priestor mesta Nesvady sa vyznačuje diverzitou vidieckej krajiny, zachovalým
jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom, čo vytvára priaznivé predpoklady pre
rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky.
Okolie mesta má veľmi vhodné lokalizačné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu,
najmä pre rozvoj rôznych druhov foriem turistiky:
➢ pobyt pri vode (vodné športy, vodnú turistiku umožňujú vodné plochy Váh a Malý
Dunaj pri Kolárove, termálne kúpalisko v Nových Zámkoch),
➢ cykloturistika (má vzhľadom na rovinatý charakter a rozľahlosť k. ú. značné
uplatnenie, v blízkosti mesta vedie medzinárodná Dunajská cyklistická cesta Passau –
Viedeň – Bratislava – Komárno – Budapešť),
➢ špecifické formy (poľovníctvo, rybárstvo – vodná nádrž na JV okraji mesta a Váh),
➢ agroturistika (tradícia záhradkárstva a remesiel).
Najvýznamnejšími turistickými cieľmi v mikropriestore mesta Nesvady sú:
• Mesto Nové Zámky – nachádza sa približne 11 km od mesta Nesvady smerom na
severovýchod, je to najväčšie mesto Podunajska a významný dopravný uzol, ktorého
najväčšou turistickou atrakciou je termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika.
• Mesto Hurbanovo – nachádza sa približne 9,5 km od mesta Nesvady smerom na
juhovýchod, Hurbanovské observatórium, jedno z najstarších v strednej Európe, ktoré
dal postaviť v roku 1870 Dr. Miklós Konkoly – Thege.
• Mesto Kolárovo – nachádza sa približne 12 km od mesta Nesvady smerom na západ,
plávajúci vodný mlyn a najdlhší celodrevený most v Európe.
• Mesto Nitra – vzdialené 48 km severne od mesta, najstaršie a šieste najväčšie mesto na
Slovensku; prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828; ekonomické, kultúrne
a univerzitné centrum; sídlo Nitrianskeho samosprávneho kraja.
• Obec Podhájska – termálne kúpalisko Podhájska sa nachádza približne 35 km od mesta
smerom na východ.
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•
•

•
•
•

•

Mesto Štúrovo – termálne kúpalisko Vadas Thermal Resort s kapacitou nad 10 tisíc
návštevníkov ponúka široký sortiment služieb.
Mesto Komárno – nachádza sa približne 23 km od mesta smerom na juh; mesto je
významným kultúrnym centrom (je sídlom mnohých kultúrnych inštitúcií: Jókaiho
divadlo, Univerzita Jánosa Selyeho) a hraničným priechodom do Maďarska;
najväčšími turistickými atrakciami sú Mestská pamiatková zóna, Národná kultúrna
pamiatka - pevnostný systém Komárna a termálne kúpalisko.
Mesto Veľký Meder – nachádza sa približne 37 km od mesta smerom na juhozápad;
v meste sa nachádza 1 z najnavštevovanejších kúpalísk Slovenska: Termálne kúpalisko
Thermal Corvinus s takmer 600 tisíc návštevníkmi ročne.
Mesto Dunajská Streda – nachádza sa približne 51 km od mesta smerom na západ;
mesto je významným kultúrnym centrom Podunajska, v meste sa nachádza populárne
termálne kúpalisko Thermalpark.
Mesto Esztergom – nachádza sa približne 60 km od mesta Nesvady smerom na
juhovýchod, Katedrála Panny Márie a svätého Adalberta (Ostrihomská bazilika) je
klasicistický kostol, ktorý je sídelnou katedrálou maďarského prímasa a Ostrihomskobudapeštianskej arcidiecézy. Katedrála je najväčším kostolom Maďarska a zároveň
patrí medzi najväčšie kostoly Európy.
Nitrianska kráľovská vínna cesta – je najväčšou a najdlhšou vínnou cestou na
Slovensku spájajúca regióny, mestá, mesta aj lokality, v ktorých sa dorába víno.
Nitrianska kráľovská vínna cesta má štyri vetvy stretávajúce sa v Nitre.

V dôsledku novovybudovaného termálneho kúpaliska (prevádzka celoročná) úroveň
návštevnosti mesta je vysoká – cestovný ruch má však ešte väčší potenciál na rast. V blízkej
budúcnosti prvoradou úlohou pre rozvoj cestovného ruchu mesta bude:
➢ rozvíjať a skvalitniť služby cestovného ruchu,
➢ rozvíjať kvalitnú propagáciu a marketingové aktivity produktov, a tak
zabezpečovať efektívne využitie už existujúcich, ako aj plánovaných služieb
cestovného ruchu.
V ďalšom rozvoji rekreačnej funkcie mesta veľké rezervy predstavujú:
 Úprava verejných priestranstiev v celom území KaRC,
 Rozšírenie termálneho kúpaliska,
 Výstavba parkoviska pre karavany a obytné prívesy v areáli KaRC,
 Rozšírenie parkovacích plôch pre osobné automobily v areáli KaRC,
 Autocamping pre termálne kúpalisko,
 Revitalizácia termálneho vrtu K-3,
 Športovo rekreačné jazero - ,,Vodný raj“ (KaRC),
 Vytvorenie rekreačnej zóny „Staré štrkovisko“,
 Plánované cyklotrasy do susedných obcí a miest,
 Zrekonštruované pomníky a oddychové miesta v k. ú. mesta.
Obdobie marec 2020 – október 2021 bolo veľmi náročné a neštandardné, plné
nepredvídateľných výkyvov, mimoriadnych opatrení a núdzových stavov v dôsledku
pandémie koronavírusu. Budúci ekonomický rozvoj mesta je však sľubný pre mesto Nesvady.
V strednodobom horizonte je potrebné zvyšovať atraktivitu mesta pre rozvoj cestovného
ruchu:
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➢ rozvojom marketingu mesta a termálneho kúpaliska - vydávaním propagačných
materiálov a organizovaním podujatí na propagáciu rôznych foriem turizmu v meste,
➢ zlepšením orientácie turistov rozmiestnením turisticko-informačných tabúľ,
➢ vybudovaním cyklochodníkov zabezpečujúcich napojenie mesta na susedné obce a na
cyklochodníkový systém Vážska cyklomagistrála,
➢ rekonštrukciou existujúcich pamiatok vhodných na využívanie v cestovnom ruchu,
➢ vybudovaním technickej vybavenosti pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra.
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Občianska vybavenosť mesta
Občiansku vybavenosť v meste charakterizujú zariadenia v oblasti administratívy,
školské zariadenia, zdravotnícke a sociálne zariadenia, zariadenia kultúry a športu.
Vybavenosť mesta službami je rozmanitá a ich účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií,
podmienok a špecifických daností okolitého mikropriestoru.
Mesto má kvalitnú web-stránku zabezpečujúcu dobré šírenie informácií pre záujemcov
o dianí v meste: https://www.nesvady.sk/.
Administratíva
V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec má dva orgány: obecné
zastupiteľstvo a starosta obce. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie dané
ústavou a zákonmi a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti či nadriadenosti. Obyvatelia
obce prostredníctvom týchto dvoch orgánov nepriamo vykonávajú samosprávu obce. Obecné
zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a
poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj
ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nesvady č. 1/2020 (Štatút mesta Nesvady) bolo
schválené na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Nesvadoch dňa 30. 1. 2020. Štatút mesta
Nesvady v §11 definuje orgány mesta nasledovne:
1. Orgánmi mesta Nesvady sú:
a/ Mestské zastupiteľstvo
b/ primátor mesta (ďalej len primátor ).
2. Ďalšími orgánmi mesta sú /ak ich ustanoví Mestské zastupiteľstvo/:
a/ mestská rada,
b/ komisie mestského zastupiteľstva,
c/ Mestský hasičský zbor,
d/ Mestská polícia
Tab. 48: Inštitúcie a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nesvady
Názov
Základná škola
rozpočtová organizácia

Adresa

Činnosť

https://zsnesvady.edupage.org/

Komenského 21
946 51 Nesvady

Základné vzdelávanie

Komenského 21
946 51 Nesvady

Základné vzdelávanie

Obchodná 21
946 51 Nesvady

Podpora a rozvíjanie
kultúrnych a duchovných
hodnôt

Jarmočná 8
946 51 Nesvady

Ubytovacie a športové
služby

Thermál Nesvady, s.r.o.

Kúpeľná 1
946 51 Nesvady

Prevádzkovanie
termálneho kúpaliska

VPS Nesvady s.r.o.

Studená 1
946 51 Nesvady

Zabezpečenia výkonu
verejnoprospešných služieb
na území mesta
Lokálne digitálne vysielanie
televíznej programovej služby

Základná škola s VJMAlapiskola
rozpočtová organizácia
Miestne kultúrne
stredisko
príspevková organizácia
Športové a turistické
služby obce Nesvady
príspevková organizácia

Webstránka

https://zsvjmnesvady.edupage.org/

http://www.hotelnesvady.sk/

https://www.thermalnesvady.sk/

Zdroj: Mestský úrad, 2021
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Školstvo
Výchova a vzdelávanie v materských školách, základných školách, stredných školách,
základných umeleckých školách, jazykových školách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach sa uskutočňuje v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riadi sa zákonom č. 61/2015 Z. z. o
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Stratégia Európa 2020 obsahuje nasledovných šesť ukazovateľov prepojených na
oblasť vzdelávania:
1. podiel mladých ľudí s predčasne ukončeným vzdelávaním
2. podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva vo veku 30-34 rokov
3. podiel 15-ročných žiakov dosahujúcich nízke zručnosti
4. miera zamestnanosti čerstvých absolventov
5. participácia detí na predprimárnom vzdelávaní
6. participácia dospelých na celoživotnom vzdelávaní.
V roku 2017 v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027
(NPRVaV) bol vyhodnotený stav napĺňania ukazovateľov Stratégie Európa 2020 v SR
nasledovne:
1. podiel mladých ľudí s predčasne ukončeným vzdelávaním - cieľ bol splnený
2. podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva vo veku 30-34 rokov - cieľ bol
splnený
3. podiel 15-ročných žiakov dosahujúcich nízke zručnosti - cieľ bol splnený
4. miera zamestnanosti čerstvých absolventov - cieľ bol splnený
5. participácia detí na predprimárnom vzdelávaní - cieľ nebol splnený
6. participácia dospelých na celoživotnom vzdelávaní - cieľ nebol splnený.
Sústava škôl v meste je tvorená dvoma materskými školami, dvoma základnými
školami a jednou špeciálnou základnou školou. Tým sú dané dobré predpoklady pre ich
vzájomné prepojenie do hierarchického systému. V tomto zmysle je potrebné zlepšiť
komunikáciu medzi zainteresovanými subjektmi tak, aby školský vzdelávací systém v meste
fungoval efektívne.
Samotná predškolská výchova je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od raného
veku po vstup do základnej školy. Materská škola rozvíja osobnosť dieťaťa po stránke
percentuálno-motorickej, kognitívnej i sociálno-emocionálnej a pomáha rodine plniť jej
výchovnú funkciu. Predškolská výchova zohráva dôležitú úlohu pri vyrovnávaní rozdielov
medzi deťmi z rozličného socioekonomického a kultúrneho prostredia, dôležitú úlohu zohráva
aj pri včasnom diagnostikovaní porúch vo vývine dieťaťa. Je potrebné umiestňovať čo najväčší
počet detí do MŠ, a to nielen vzhľadom na krízu rodiny, ale najmä preto, aby sa zvýšila kvalita
ich ďalšieho vzdelávania. Materská škola plní kľúčovú úlohu v zlepšení pripravenosti žiakov
pre vstup do ZŠ.
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Mesto Nesvady je zriaďovateľom dvoch základných škôl a oboch materských škôl.
Základná škola a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola sídlia na
rovnakej adrese. V Materskej škole - Óvoda na Ulici Sládkoviča sú triedy rozdelené podľa
ročníkov a v Materskej škole - Óvoda na Ulici Hurbanova sú triedy zmiešaných ročníkov.
Tab. 49: Vývoj počtu detí a žiakov v MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v období
2011 – 2021
Školský rok

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2019/2020
2020/2021
2021/2022

Základná škola
Komenského 21

ZŠ s VJM –
Alapiskola,
Komenského 21

Materská školaÓvoda
Sládkovičova 2

Materská škola
– Óvoda
Hurbanova 4

201
202
200
205
203
222
231
246
246
241

137
147
142
143
149
162
164
172
169
156

93
96
92
85
78
74
84
90
89
92

43
38
41
45
45
42
42
41
39
47

Zdroj: Mestský úrad, 2021

V roku 2011 bola realizovaná rekonštrukcia Základnej školy Nesvady (projekt bol
spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky). Projektom sa dosiahlo zlepšenie
podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu a zníženie energetickej náročnosti prevádzky.
V rámci projektu sa vykonali úkony ako výmena okien a dverí za plastové, zateplenie
obvodového plášťa a strechy hlavnej budovy školy. Zároveň bol zabezpečený celoškolský
integrovaný informačný systém pre rozvoj komunikácie a kvality výučby.
V roku 2016 Obec Nesvady získala financie na rekonštrukciu jednej materskej školy:
Materská škola Nesvady súp. č. 995 – sanácia, oprava a technická modernizácia budovy
materskej školy. Cieľom projektu bolo zníženie energetickej záťaže objektu zateplením
obvodových stien, strechy a výmenou výplňových konštrukcií. Z hľadiska tepelnotechnického
sa dodatočným zateplením dosiahla významná úspora energie oproti starému stavu. V rámci
projektu bol zrekonštruovaný aj vykurovací systém MŠ.
V roku 2020 Mesto Nesvady získalo financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rekonštrukciu
a modernizáciu polytechnickej a fyzikálnej učebne a školskej knižnice Základnej školy
Komenského 21 v Nesvadoch (nenávratný finančný príspevok: 128602.50,- EUR, výška
finančnej podpory z EÚ: 115065.39,- EUR). Zámerom projektu bol rozvoj základnej školy z
hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania na úrovni mesta a jej sprístupnenie
pre verejnosť a poskytovateľov celoživotného vzdelávania.
Demografická prognóza riešeného územia nevyžaduje nároky na nové kapacity
miestnych školských zariadení. Školská dochádzka na strednom stupni sa zabezpečuje v hlavne
v blízkych mestách: Komárno, Nové Zámky, Kolárovo, Hurbanovo.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať rekonštrukciu objektov materskej
i základnej školy, ktorých aktivity by mali zlepšiť technický stav objektov predškolskej
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infraštruktúry, znížiť prevádzkové náklady a energetickú náročnosť objektov predškolskej
a školskej infraštruktúry.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať aj ďalšiu modernizáciu učební žiakov
základných škôl.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať nákup školského autobusu (pre 9
cestujúcich), ktorý bude slúžiť na prepravu detí a žiakov do Nesvadských základných a
materských škôl z okolia – Imeľ, Martovce, Stará Gúta a Aňala.
Tab. 50: Vývoj počtu žiakov v špeciálnej základnej škole (zriaďovateľom je Okresný úrad
Nitra)
Školský rok
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022

Špeciálna ZŠ s VJM - Speciális Alapiskola, Novozámocká cesta č. 2
59
53
68
79
80
80
78
79
76
70
62

Zdroj: Mestský úrad, 2021

Mesto Nesvady v súlade s intervenčnou logikou Národného program rozvoja výchovy
a vzdelávania 2018-2027 (NPRVaV) podporí dosiahnutie nasledovných
• strategických cieľov:
➢ Zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania
➢ Zvýšenie dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdelávania
➢ Modernizácia výchovy a vzdelávania
•

prierezových priorít zameraných na riešenie významných a aktuálnych spoločenských
a ekonomických problémov:
➢ Integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a študentov zo
sociálne znevýhodneného prostredia
➢ Prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce
➢ Rozvoj systému neformálneho vzdelávania.

Vyššie uvedené ciele a priority v oblasti výchovy a vzdelávania sú v súlade s
národnými prioritami Agendy 2030:
✓ Zvýšenie kvality vzdelávania a posilnenie spoločenského statusu učiteľa v kontexte
medzinárodného porovnania, globálnych megatrendov a uplatňovania princípov
znalostnej spoločnosti.
✓ Posilnenie princípov inkluzívnosti vo vzdelávacom systéme a zabezpečenie rovných
príležitostí pre všetkých žiakov/študentov, bez ohľadu na ich sociálne pozadie,
zdravotný stav alebo národnostnú/etnickú príslušnosť, s dôrazom na zvyšovanie
príležitostí pre uplatňovanie pozitívnej sociálnej mobility.
✓ Prekonanie štrukturálnych nerovností medzi ponukou pracovnej sily a dopytom trhu
práce, zvýšenie pripravenosti pracovnej sily na aktuálne, ako aj budúce potreby trhu
práce a zabezpečenie dostatočných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie jednotlivca
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V danom časovom horizonte je potrebné zabezpečiť dostupné a inkluzívne vzdelávanie
pre všetky deti - dať všetkým deťom šancu na kvalitné vzdelanie - zabezpečiť miesto pre všetky
deti, ktoré chcú chodiť do škôlky a dať im podporu v škôlkach a školách na základe ich
individuálnych potrieb a prispieť k znižovaniu segregácie vo vzdelávaní. Na školách treba
zabezpečiť vyššiu kvalitu vzdelávania, ktorá prispeje k zlepšeniu výsledkov žiakov, najmä v
kľúčových oblastiach ako je kritické myslenie a digitálne zručnosti [treba skvalitniť digitálne
vybavenie škôl a prístup k internetu](v súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR).
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Tab. 51: Vybrané charakteristiky materských škôl v meste k 15.9.2020
Triedy MŠ so starostlivosťou

Územie

Jazyk

týždennou a

Zriaďovateľ

celodennou

nepretržitou

Adresa

triedy

deti

triedy

Príprav. triedy

poldennou

deti

triedy

deti

v minulom

Uči-

škol. roku

telia

triedy

deti

Materská škola - Óvoda * 94651 Nesvady, Hurbanova 4

Mesto Nesvady

S

1

20

1

Materská škola - Óvoda * 94651 Nesvady, Hurbanova 4

Mesto Nesvady

M

1

21

Materská škola - Óvoda * 94651 Nesvady, Sládkovičova 2

Mesto Nesvady

S

3

66

Mesto Nesvady

M

1

19

Materská škola - Óvoda * 94651 Nesvady, Sládkovičova 2
Poznámka: M – maďarsky, S – slovensky
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR https://www.cvtisr.sk/

6

2

1

6

2

1

23

6

1

6

2

Tab. 52: Vybrané charakteristiky základných škôl v meste v šk. roku 2020/2021 – stav k 15.09.2020
Jazyk

OrgVyu

Druh ZŠ

Zriaďovateľ
Adresa

Žiaci

Triedy

Územie

Mesto
Základná škola * 94651 Nesvady, Komenského 21
Nesvady
1-9
4
SK
Mesto
ZŠ s VJM - Alapiskola * 94651 Nesvady, Komenského 21
Nesvady
1-9
4
HU
OrgVyu – organizácia vyučovania na I. stupni – 4 – štvortriedna –pre každý postupný ročník je zriadená samostatná trieda
Poznámka: M – maďarsky, S – slovensky
Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR https://www.cvtisr.sk/
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Zdravotníctvo
Zdravie je základné ľudské právo a kľúčový faktor rozvoja spoločnosti. Štát smeruje
svoju politiku v oblasti zdravia na vytvorenie prostredia, v ktorom občania budú mať zaručené
podmienky na podporu a ochranu svojho zdravia, právo na zdravotnú starostlivosť a na
dostupnosť a rovnosť v jeho poskytovaní.
Šance ľudí na zdravie úzko súvisia s podmienkami, v ktorých sa narodili, v ktorých
vyrastali, pracovali a starli. Je nevyhnutné systematické posudzovanie účinkov na zdravie,
ktoré má na človeka rýchlo sa meniace prostredie – špeciálne súvisiace s technológiami,
prácou, sociálnymi podmienkami, nedostatkom pravidelných pohybových aktivít,
stravovacími zvyklosťami, výrobou energie a urbanizáciou – a malo by vyústiť do aktivít na
zabezpečenie pozitívneho prínosu pre zdravie (Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre
roky 2014 – 2030).
Primárne zdravotnícke služby pre obyvateľov mesta Nesvady sú zabezpečené
v zdravotnom stredisku, ktoré je lokalizované v centre mesta. Pre poskytovanie primárnych
zdravotníckych služieb je zariadenie z hľadiska priestorových podmienok v súčasnosti, ako aj
v strednodobom horizonte postačujúce.
Tab. 53: Zoznam a počet odborných ambulancií v meste Nesvady
Zdravotníctvo
Všeobecný lekár pre dospelých
Všeobecný lekár pre deti a dorast
Špecializovaný lekár – stomatológ
Lekáreň
RZP Nesvady – ZaMed

Počet ambulancií / prevádzok
2
1
1
1
1

Zdroj: Mestský úrad, 2021

Komplexnejšie zdravotné služby sú zabezpečené v okresnom meste Komárno alebo
v meste Nové Zámky. V meste sa nachádza 1 lekáreň.
V strednodobom časovom horizonte je pre zvýšenie kvality zdravotníckych služieb v
meste a pre zníženie energetickej potreby zdravotného strediska potrebné realizovať sanáciu
a opravu budovy zdravotného strediska.
Mesto Nesvady v súlade so strategickým dokumentom „Strategický rámec starostlivosti
o zdravie pre roky 2014 – 2030“ podporí priority zdravotníctva EÚ:
➢ podporí investície do zdravia počas celého životného cyklu a vytváranie možností pre
posilňovanie zodpovednosti obyvateľov za zdravie,
➢ podporí posilňovanie zdravotných systémov, posilňovanie kapacít verejného
zdravotníctva a pripravenosti, monitoring epidemiologickej situácie a schopnosti
reagovať na núdzové situácie,
➢ podporí vytváranie podporného prostredia pre zdravie ľudí a vytvorenie zdravých
komunít.
Každý štvrtý človek v európskom regióne trpí v priebehu života nejakou formou
poruchy duševného zdravia. Preto v strednodobom horizonte dôležité je aj posilňovanie
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programov podpory duševného zdravia. Osobitnú pozornosť si zaslúži podpora včasnej
diagnostiky depresií a prevencia samovrážd iniciovaním komunitných intervenčných
programov. Problémy duševného zdravia častejšie vyskytujú v komunitách so sociálnou
marginalizáciou, nezamestnanosťou, bezdomovectvom, alkoholizmom a užívaním iných
návykových látok; čoraz aktuálnejšie sú aj nové formy závislostí týkajúce sa virtuálneho
internetového sveta. Závažným problémom v prevencii a liečbe duševných chorôb je sociálna
izolácia seniorov (žijúcich osamele), ich pocit životnej a sociálnej záťaže pre rodinu
a spoločnosť (Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030).

Sociálne služby
Hlavným cieľom sociálnych služieb je prevencia, riešenie a zmiernenie nepriaznivej
životnej situácie osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností
fyzickej osoby viesť samostatný život a podpora jej inklúzie do spoločnosti (Stratégia
dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike).
Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo
súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc
pri starostlivosti o dieťa.
Zvyšovanie dostupnosti a kvality štandardu poskytovaných služieb sociálnej
starostlivosti sa stáva významným indikátorom životnej úrovne. Existencia kvalitne
vybudovanej siete sociálnych zariadení a podpora činnosti subjektov zameraných na rôzne
sociálne skupiny je predpokladom pre kvalitný život obyvateľov.
Poskytovatelia sociálnych služieb sú verejní a neverejní. Verejných poskytovateľov
sociálnych služieb zriaďujú obce a vyššie územné celky (VÚC), spravidla sú silne viazaní na
ich rozpočet ako príspevkové alebo rozpočtové organizácie samosprávy. Neverejní
poskytovatelia sociálnych služieb sú spravidla neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby (n.o.), občianske združenia, alebo cirkevné právnické osoby. Kompetencie
obcí v sociálnej oblasti sú rozsiahle a dotýkajú sa všetkých oblastí sociálneho zabezpečenia.
Mesto má nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní úloh spojených s riešením hmotnej aj
sociálnej núdze občanov, sociálnej pomoci, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, a to
najmä v oblasti sociálnych služieb.
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii,
podpora pri sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im
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zapojenie do bežného života v spoločnosti. Tieto služby a pomoc sú poskytované verejnou
správou (štát, samospráva) a súkromnými poskytovateľmi (občianske združenia, neziskové
organizácie, cirkevné organizácie atď.).
Sociálne služby sa poskytujú formou ambulantnou (prijímateľ sociálnej služby
dochádza k poskytovateľovi do jeho priestorov a vracia sa do svojho prirodzeného prostredia),
terénnou (poskytuje sa v prirodzenom prostredí prijímateľa), pobytovou (poskytuje sa u
poskytovateľa sociálnej služby v jeho priestoroch spravidla na dobu neurčitú) alebo formou
inou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sociálne služby podľa
druhu sú:
Druh sociálnej služby
(1) Sociálne služby podľa druhu sú
a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integračné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. nocľaháreň,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
2.7. zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
5. služba včasnej intervencie,
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorými sú
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané
na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
1.1. zariadenie podporovaného bývania,
1.2. zariadenie pre seniorov,
1.3. zariadenie opatrovateľskej služby,
1.4. rehabilitačné stredisko,
1.5. domov sociálnych služieb,
1.6. špecializované zariadenie,
1.7. denný stacionár,
2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“),
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
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7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok,
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
e) podporné služby, ktorými sú
1. odľahčovacia služba,
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
4. podpora samostatného bývania,
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.

Pôsobnosť obce definuje Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov nasledovne v časti § 80:
Obec
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby,
v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť podľa § 73 ods. 13,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov,
zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa
§ 12,
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
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j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe
písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v
písmene o) a kontroluje ich plnenie,
q) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu
1. fyzických osôb,
1a. o ktorých odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení
opatrovateľskej služby a v dennom stacionári a odkázanosti na opatrovateľskú službu bolo
vydané rozhodnutie,
1b. ktorým vznikla na základe rozhodnutia podľa písmena c) štvrtého bodu povinnosť platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1c. za ktoré vznikla fyzickým osobám uvedeným v bode 1b. povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1d. ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1,
2. osôb, ktorým
2a. bol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) až n) a jeho sumu pre jednotlivé druhy
sociálnych služieb, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu
poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v
zariadení,
2b. nebol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) až n) a jeho požadovanú sumu pre
jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený, a ak
ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy
sociálnej služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia,
2c. bolo vydané vyjadrenie podľa § 83 ods. 8,
r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych
zdrojov,44)
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu,
u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d),
v) vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.
Zákon o sociálnych službách vymedzuje sociálne služby ako špecializované činnosti na
riešenie prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie
nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálne služby sú realizačným prostriedkom na zabezpečenie
cieľa sociálnej pomoci: zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana hmotnú alebo
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sociálnu núdzu, zabezpečiť základné životné podmienky občana v prirodzenom prostredí,
zabraňovať vzniku, prehlbovaniu alebo opakovaniu porúch psychického, fyzického a
sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti.
Občania nad 60 rokov tvoria najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú
na sociálne služby.
Ďalšie sociálne znevýhodnené skupiny v meste sú nezamestnaní, deti a mládež.
Pôsobnosť obce vyplývajúce zo Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 27):
 Pôsobnosť obce
Obec
a) rozhoduje o jednorazovej dávke,
b) poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze.
Mesto Nesvady vzhľadom na blízkosť k mestu Nové Zámky a rozpočtové obmedzenia
nedisponuje zariadeniami sociálnej infraštruktúry.
Mesto Nesvady poskytuje nasledovné sociálne služby:
 dohľad nad nesvojprávnymi občanmi (spolupráca s okresným súdom)
 funkcia osobitného príjemcu sociálnych dávok
 stretnutia jubilujúcich starších občanov
 stretnutia dôchodcov
 pomoc v krízových situáciách
 poskytovanie finančnej podpory odkázaným
 zabezpečenie stravovania odkázaných
Mesto podľa svojich finančných možností podporuje:
1. poskytovanie ambulantnej sociálnej služby neziskovou organizáciou v obci o kapacite
50 osôb
2. Zariadenie pre seniorov o kapacite 40 klientov
3. Dopravnú zdravotnú službu a sociálny taxík
4. Odbornú poradenskú a sociálnu službu
5. Stacionárny hospic s kapacitou 15 – 20 osôb
6. Vybudovanie komunitného centra pre MRK

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nesvady 2017 – 2022 identifikuje nasledujúce
sociálne znevýhodnené skupiny v meste: a) seniori, b) nezamestnaní a zamestnanci s nízkym
vzdelaním, c) deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia, d) zdravotne postihnutí, e)
občania so sociálnymi a spoločenskými problémami.

Seniori
Identifikácia problémov:
o chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na sociálnu pomoc,
o chýba terénna sociálna služba,
o osamelí seniori so zdravotnými problémami,
o je málo informácii o poskytovateľoch sociálnych služieb,
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o dlhá čakacia doba na umiestnenie do sociálneho zariadenia,
o bezbariérovosť.
Občania nad 62 rokov tvoria vyše 18 % z celkového počtu obyvateľov, to znamená, že tvoria
najväčšiu skupinu odkázanú alebo perspektívne odkázanú na sociálne služby.
Nezamestnaní a zamestnanci s nízkym vzdelaním
Identifikácia problémov:
o skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie,
o chýbajú možnosti zamestnať obyvateľov s nízkym vzdelaním,
o chýba systém motivácie a sprevádzania pre rozvoj zamestnanosti – agentúra
podporovaného zamestnávania, príležitostných prác, podporovanej práce,
o narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami,
o nie je vybudované prepojenie a presun informácií medzi občanmi, samosprávou
odborníkmi, ÚPSVaR.
V spolupráci s ÚPSVaR Komárno Mesto Nesvady organizuje verejnoprospešné práce. V rámci
tejto činnosti podporuje udržiavanie pracovných návykov u osôb, ktorí majú problém uplatniť
sa na trhu práce.
Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia
Identifikácia problémov
o chýba vyhľadávacia činnosť sociálne slabších rodín s deťmi, ktoré potrebujú
pomoc,
o deti zo sociálne slabších rodín majú stravovacie problémy,
o nevhodné trávenie voľného času,
o rodiny s deťmi sú často na hranici životného minima.
Mládež v meste je čiastočne organizovaná. V meste Nesvady veľmi aktívne funguje
mimovládna, nezisková a nepolitická organizácia YMCA (Miestne združenie YMCA Nesvady
– https://www.ymca-nesvady.sk/ ), ktorá je jednou z najstarších a najrozšírenejších
neziskových organizácií mládeže na svete. YMCA ponúka pestrú paletu aktivít pre kvalitné
využitie voľného času detí, mladých ľudí ale aj dospelých, pomáhajú ľudom pre harmonický
život. Miestne združenie YMCA Nesvady bolo založené 12. 12. 1996, ako samostatný právny
subjekt bolo zaregistrované 10. 6. 1998. V súčasnosti YMCA prevádzkuje aj komunitné
centrum (Komunitné centrum YMCA Nesvady) v ktorom sa poskytujú podporné služby pre
občanov mesta ako aj marginalizovanej rómskej komunite (napr. sociálne poradenstvo2, pomoc
pri poskytovaní práv a právom chránených záujmov3, aktivity na podporu zamestnanosti).
Komunitné centrum YMCA Nesvady ponúka aj vzdelávacie prvky, ktorých charakter môže
siahať od formálnych kurzov po rôzne krúžky, workshopy a voľnočasové aktivity. Má za cieľ
priniesť zmenu pre jednotlivcov, skupiny a celé komunity.
Komunitné centrum YMCA Nesvady realizuje pravidelné skupinové aktivity nízkoprahového,
preventívneho a záujmového charakteru formou krúžkov a stretnutí pre rôzne cieľové skupiny:

Napr. Odborné činnosti zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorých cieľom je znižovanie rizík vyplývajúcich
zo sociálneho vylúčenia, konfliktných spoločenských situácií, spôsobu života a rizikového správania, ale aj zvýšenie sociálnych kompetencií,
podpory sociálneho začlenenia klientov, rodín, komunít, predchádzanie vzniku rizikových situácií, obmedzovanie a odstraňovanie
negatívnych vplyvov, poskytnutie alebo sprostredkovanie konkrétnej pomoci v spolupráci s rôznymi inštitúciami.
3
Napr. Pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, poradenstvo pri spisovaní a podávaní písomných podaní, úradných tlačív,
asistencia pri písomnej komunikácii s úradmi a inštitúciami.
2
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mamičky s deťmi do troch rokov veku, deti navštevujúce ZŠ, deti a dospelí z rómskej
komunity, seniori, dobrovoľníci pracujúci s deťmi a mládežou, ako aj širokú verejnosť.
Komunitné centrum YMCA Nesvady realizuje aj nasledovné komunitné a mimoriadne
aktivity:
- aktivity zamerané na osobnostný rozvoj (Dámsko-pánske raňajky, Dámske raňajky)
-anglický tábor a letná „družina“ počas letných prázdnin pre deti ZŠ
- „Stretnutie odborníkov pôsobiacich v komunite“ – stretnutie odborníkov z MŠ, ZŠ, denného
stacionára, vedenia mesta s cieľom pomenovať potreby komunity a vytvoriť vzájomnú sieť
spolupráce.
-Európsky týždeň mobility – Deti v pohybe – komunitná aktivita zameraná na podporu
využívania ekologických dopravných prostriedkov na zabezpečenie mobility obyvateľstva
- Vianočný bazár – propagácia aktivít KC, vyhľadávanie nových klientov, šírenie posolstva
pokoja a radosti v pandemickom období.
Zdravotne postihnutí
Identifikácia problémov:
o chýba vyhľadávacia činnosť občanov so zdravotnými problémami, ŤZP,
o je málo informácii o poskytovateľoch sociálnych služieb,
o čiastočne je doriešená bezbariérovosť v meste.
Skupina občanov, ktorej sociálne problémy vznikajú ako následok ich zdravotného postihnutia,
ktoré sú buď vrodené alebo získané úrazom alebo chorobou počas ontogenézy.
Z kriteriálneho hľadiska charakteru postihnutia rozdeľujeme občanov so zdravotným
postihnutím do 5 základných kategórii:
- mentálne a psychické postihnutia,
- zmyslové postihnutia,
- postihnutia pohybového aparátu,
- kombinované postihnutia,
- ostatné postihnutia (mnohé majú charakter civilizačných ochorení).
Každá z uvedených kategórii postihnutí má rozdielne dopady na sociálne následky postihnutia,
a tým aj na špecifické potreby a formy pomoci spoločnosti pri ich uspokojovaní. Zákon o
sociálnych službách venuje dostatočný priestor v oblasti poskytovania sociálnych služieb, čo
sa týka sortimentu ich druhov ako aj foriem poskytovania. V spolupráci s ÚPVSaR je možnosť
vytvorenia chránenej dielne pre zamestnanie zdravotne postihnutej osoby.
Zo sociálneho hľadiska sa kladne hodnotí existencia viacúčelového zdravotného strediska
a lekárne.
Občania so sociálnymi a spoločenskými problémami
Identifikácia problémov:
o chýba vyhľadávacia činnosť občanov odkázaných na pomoc,
o chýbajú preventívne sociálne opatrenia a financie,
o narastá skupina občanov, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami,
o skupina občanov stratila záujem o prácu a zamestnanie,
o chýba terénna sociálna práca,
o chýbajú možnosti zamestnávať obyvateľov s nízkym vzdelaním,
o násilie v rodinách spojené so závislosťou na alkohole a psychickými
ochoreniami,
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o pasivita občanov riešiť veci verejné,
o vandalizmus, násilie, drogové závislosti, alkohol.
Svojím zložením ide o najrôznorodejšiu sociálnu skupinu, preto aj potreby, prístupy, formy a
nástroje sociálnej pomoci vo vzťahu k tejto sociálnej skupine sú veľmi rôznorodé.
K tejto sociálnej skupine sú zaradení:
o občania bez prístrešia,
o občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby,
o dlhodobo nezamestnaní občania,
o občania spoločensky neprispôsobiví,
o závislí občania,
o časť rómskej komunity.
Od roku 2021 v meste pôsobí sociálne zariadenie pre seniorov – jeho zriaďovateľom je
ALŽBETKA, n.o. s kapacitou zariadenia pre 19 prijímateľov sociálnych služieb. ALŽBETKA,
n.o. ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, v súlade so Zákonom o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní č. 448/2008 Z. z., § 35, v
tomto zariadení poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas. Do
Zariadenia pre seniorov v meste Nesvady môže byť prijatá fyzická osoba, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek a ktorá:
• je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa
prílohy č. 3 zákona,
• poskytovanie starostlivosti v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Od 01.01.2020 prevádzkuje v meste Nesvady Denný stacionár – Občianske združenie
Prameň nádeje.
V blízkosti mesta sa nachádzajú sociálne zariadenia DSS a ZPS v Nových Zámkoch,
Hurbanove a v Kolárove, kde je možnosť zabezpečiť potrebné sociálne služby. Avšak v
poslednej dobe sú ťažkosti s umiestnením odkázaných na pomoc v týchto zariadeniach, pretože
ich kapacita je už veľmi malá a nevyhovujúca. Mesto v rámci svojich finančných možností
podporuje ich začlenenie do spoločnosti.
V meste funguje základná organizácia Slovenského červeného kríža.
Demografický vývoj mesta Nesvady za posledné dekády je najväčšou výzvou pre
prípravu funkčného riešenia dlhodobej sociálno-zdravotníckej starostlivosti, pretože v
nasledujúcich rokoch dôjde k výraznému nárastu populácie seniorov, čo predpokladá zvýšenú
zdravotnú a sociálnu starostlivosť z dôvodu vekom podmienenej znižujúcej sa miery
sebestačnosti jedinca a jeho odkázanosti na dlhodobú sociálno-zdravotnícku starostlivosť.
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Obr. 5: Prioritné oblasti Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov na Slovensku
do roku 2030

Vzdelávanie

Bývanie

Zamestnanosť

Zdravie

• Globálny cieľ: Do roku
2030 zabezpečiť rovný
prístup Rómov,
špecificky MRK, ku
kvalitnému vzdelávaniu
v hlavnom
vzdelávacom prúde od
narodenia po
uplatnenie na trhu
práce, s dôrazom na
uplatňovanie
desegregačných a
inkluzívnych opatrení v
edukačnom procese vo
všetkých stupňoch
vzdelávania.

• Globálny cieľ:
Odstránenie nerovností
medzi príslušníkmi
marginalizovaných
rómskych komunít a
väčšinovým
obyvateľstvom
Slovenska v bývaní a
boj proti diskriminácii
Rómov v prístupe k
bývaniu, vrátane
odstraňovania
rezidenčnej segregácie.

• Globálny cieľ: Zlepšiť
zamestnateľnosť a
zvýšiť zamestnanosť
Rómov, špecificky MRK,
vytváraním možností
vedúcich k ich
uplatneniu sa na trhu
práce.

• Globálny cieľ: Zníženie
nerovností v zdraví (vo
všetkých dimenziách)
medzi Rómami,
špecificky MRK, a
všeobecnou populáciou
SR.

Boj s protirómskym
rasizmom a
podpora
participácie
• Globálny cieľ:
Eliminácia
protirómskeho rasizmu,
podpora
antidiskriminácie a
participácie a zvýšenie
ochrany najviac
zraniteľných skupín a
jednotlivcov

Zdroj: Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov na Slovensku do roku 2030

V súlade s Víziou Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 je
potrebné zvýšiť reálnu účasť detí a žiakov z MRK na kvalitnej výchove a vzdelávaní v hlavnom
vzdelávacom prúde, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v
edukačnom procese na všetkých stupňoch vzdelávania, vrátane programov celoživotného
vzdelávania.
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030
Národná priorita 1 (NP1): Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a podporu
s cieľom zabezpečenia dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru
v súlade s potrebami cieľových skupín sociálnych služieb
- NP1 sa bude vzťahovať ku všetkým cieľovým skupinám sociálnych služieb a ich
sektorom, vrátane sektora sociálnych služieb krízovej intervencie, najmä pre ľudí
bez domova a marginalizované komunity a osobitne rozvoja komplexných
(pobytových aj poradenských) sociálnych služieb krízovej intervencie pre obete
domáceho násilia.
Národná priorita 2 (NP2): Zavedenie systému integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
• NP2 odráža pretrvávajúce problémy so zabezpečovaním, financovaním a
dostupnosťou ošetrovateľskej starostlivosti v relevantných druhoch sociálnych
služieb, a to nielen sociálnych služieb podmienených odkázanosťou
organizovaných pobytovou formou, ale aj ošetrovateľskej starostlivosti v rámci
ambulantnej a terénnej formy sociálnych služieb.
Národná priorita 3 (NP3): Podpora prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä
rodinnej) starostlivosti ako súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby
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•

NP3 vychádza z konceptu tzv. zdieľanej starostlivosti, teda takej, kde sa jednotlivé
formy a sektory/subjekty starostlivosti vzájomne nevylučujú (buď formálna – alebo
neformálna; buď domáca – alebo pobytová, atď.), ale skôr dopĺňajú. Doterajšia prax
ukazuje, že kvalitná starostlivosť o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
si vyžaduje komplementaritu jednotlivých segmentov starostlivosti (rodiny,
širšieho podporného kruhu v komunite, komunitného dobrovoľníctva, formálnych
služieb, atď.). Zároveň, že každý z týchto segmentov potrebuje osobitnú verejnú
podporu a posudzovanie špecifických „potrieb“ pre poskytovanie takejto podpory.
Súčasťou napĺňania tejto NP je aj posilnenie reálnych podmienok pre uplatňovanie
práva osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby vybrať si druh a formu
podpory/pomoci, prostredie a poskytovateľa starostlivosti/sociálnej služby
prostredníctvom zavedenia príspevku na starostlivosť podľa stupňa odkázanosti.
Národná priorita 4 (NP4): Podpora zvyšovania kvality sociálnych služieb
• Zvyšovanie kvality sociálnych služieb je jedným z dôležitých nástrojov pre
zvyšovanie úrovne bezpečnosti a stability poskytovaných sociálnych služieb, ako aj
dôležitým nástrojom pre zabezpečenie kvalitných komunitných služieb v rámci
transformácie inštitucionálnej starostlivosti smerom ku sociálnym službám
komunitného charakteru.
Mesto Nesvady nepočíta s významným nárastom počtu obyvateľov (hlavne v kategórii
predproduktívneho a produktívneho veku). Je potrebné počítať s celoslovenskou tendenciou
starnutia populácie a čoraz väčšími požiadavkami na sociálne služby najmä pre občanov v
poproduktívnom veku.
V strednodobom časovom horizonte je potrebné realizovať viaceré aktivity pre zvýšenie
kvality a komplexnosti sociálnych služieb v meste:
• zriadenie prepravnej služby a terénnej práce s občanmi s ťažkým zdravotným
postihnutím,
• zriadenie domov sociálnych služieb.
Priority mesta v oblasti sociálnych služieb pre strednodobý horizont:
- zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,
- zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Kultúra
Kultúra je nielen ozdobou našej spoločnosti, ale je nezastupiteľnou sférou
spoločenského života v dnešnej dobe. Pôsobí na myslenie a duchovne obohacuje celkový život
človeka.
Rozvoj miestnej kultúrnej činnosti, organizovanie umeleckej činnosti, kultúrnych
podujatí, záujmových činností a súťaží, výstav, divadelných predstavení a koncertov
zabezpečuje predovšetkým miestne kultúrne stredisko – kultúrny dom. Miestne kultúrne
stredisko (MKS) zabezpečuje kultúrno-spoločenské požiadavky širokej vrstvy obyvateľov
mesta a zastáva kľúčovú úlohu pri organizovaní významných kultúrnych podujatí. V budove
kultúrneho domu je umiestnená mestská knižnica s možnosťou prístupu na internet, ktorý je
k dispozícii pre širokú verejnosť. Návštevník knižnice si môže vyberať z viac ako 15 000
titulov rôznych žánrov. Využitie MKS umožňuje organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí prezentujúcich miestne tradície a zvyky miestnych obyvateľov, ako aj rôzne školské
podujatia, divadelné predstavenia, príležitostné oslavy, koncerty a diskotéky pre mládež.
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Miestne kultúrne stredisko je využívané viacerými organizáciami ako napríklad Matica
slovenská, CSEMADOK, Poľovnícke združenie, Združenie Nesvadských rybárov, športové
organizácie, klub dôchodcov a iné.
V období 2019-2020 Mesto Nesvady realizovalo projekt na zníženie energetickej
náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady (Výška celkových oprávnených
výdavkov: 513 894,19 EUR; Výška vlastných zdrojov - spolufinancovanie (5%): 25 694,71
EUR). Cieľom projektu bolo zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy zateplením
fasády a strechy. Ďalšími krokmi pre zníženie energetickej náročnosti budovy bola výmena
okien a vchodových dverí, rekonštrukcia vykurovania, rekonštrukcia plynoinštalácie a
modernizácia osvetlenia.
V roku 2005 bol meste bol verejne sprístupnený Dom ľudových tradícií. Je to mestské
múzeum, ktoré dáva návštevníkom pohľad na dobu 18. a 19. storočia v riešenom území.
Mestské múzeum sústreďuje, ochraňuje a prezentuje verejnosti históriu mesta, ľudové zvyky a
tradície, ako aj kultúru obyvateľov mesta Nesvady.
Najväčšie kultúrne podujatie riešeného územia je každoročný festival Nesvadské dni
a v štvorročných intervaloch organizované Stretnutie Nesvadčanov. Od roku 2009 je mesto
Nesvady priestorom významného nadregionálneho kultúrneho festivalu Týždeň umenia Tűzvirág. Tento festival je jedinečným podujatím v okolí, ktorý charakterizujú medzinárodné
výstavy a sympózium obohatený o kultúrny i hudobný program a trh ľudových remeselníkov.
Hlavným organizátorom tohto festivalu je miestna organizácia CSEMADOK-u Nesvady.
Tradičné spoločenské, kultúrne, športové podujatia v meste (dátum, názov podujatia):
✓ Virex Cup – január; organizátor - Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady
(medzinárodný turnaj v hádzanej)
✓ Pohár primátora mesta – február; organizátor – mesto (futbalový turnaj)
✓ Junior Cup – Február; organizátor – Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady
(medzinárodný turnaj v hádzanej)
✓ Futsalový turnaj „In memorial Ladislava Staroviča“ – február; organizátor - ŠK
Nesvady
✓ Marcové oslavy - Márciusi ünnepség – marec; organizátor – MO Csemadok
✓ Svetový deň tanca – A tánc világnapja – apríl; organizátor – MO Csemadok
✓ Stavanie mája – 30.apríl; organizátor – mesto
✓ Tűzvirág – Medzinárodný umelecký a hudobný festival – jún; organizátor – MO
Csemadok
✓ GION Cup – jún; organizátor – Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady
(medzinárodný turnaj v hádzanej)
✓ Výstava fotografií AMFO – jún; organizátor – MKS Nesvady
✓ Oslavy jubilantov – polročne; organizátor – mesto
✓ Cyrilo-metodské slávnosti – júl; organizátor – MO Matica slovenská
✓ Memorial cup Józsefa Polgára – júl; organizátor – ŠK Nesvady (futbalový turnaj)
✓ Nesvadský cval – júl; organizátor – OZ KePaso
✓ Szent István Király és az Új Kenyér Ünnepe – Oslavy Sv.Štefana a nového chleba –
august; organizátor – MO Csemadok
✓ Nesvadské dni – september; organizátor – mesto
✓ Nesvadské dni – september; organizátor – Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady
(medzinárodný turnaj v hádzanej)
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✓ Spievaj, tancuj s nami – Dalolj, táncolj velünk – november; organizátor – MO
Csemadok
✓ Adventné nedele – november, december; organizátor – MO Matica slovenská
✓ Christmas Cup – december; organizátor – Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady
(medzinárodný turnaj v hádzanej)
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať reštaurovanie miestnych kultúrnych
a sakrálnych pamiatok, a tak zabezpečiť ich zachovanie pre ďalšie generácie a pripomenutie
histórie.
V danom časovom horizonte medzi najvýznamnejšie miestne kultúrne podujatia patria
Nesvadské dni a Mikulášske posedenia pre deti.
V strednodobom časovom horizonte je potrebné realizovať viaceré aktivity pre
zlepšenie podmienok kultúrneho a komunitného života v meste:
➢ rekonštrukciu skladových miestností pri CVČ na klubové miestnosti,
➢ technickú modernizáciu budovy Miestneho kultúrneho strediska,
Miestny kultúrny a komunitný život posilňuje aj plánovaná modernizácia štúdia
mestskej televízie (NTV Nesvady).

Šport
Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva k rozvoju
osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov obec vykonáva okrem iného výstavbu, údržbu a správu športových zariadení, utvára
a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života, podmienky pre telesnú kultúru a šport.
Mesto podľa § 64 zákona NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe vypracúva koncepciu
rozvoja športu podľa vlastných podmienok, podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu
a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v spolupráci so športovými organizáciami.
Zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je
zriaďovateľom a tiež infraštruktúry vo vlastníctve alebo správe obce na šport pre všetkých so
zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené.
V živote mesta najpopulárnejším športom je futbal (Šport Klub Nesvady - futbalový
zväz bol založený v roku 1927), ďalej hádzaná (začiatky spadajú do obdobia rokov 1968-70),
karate, lukostrelectvo a zápasenie.
Základné zariadenia pre športovú činnosť predstavujú:
- futbalový štadión,
- športová hala,
- viacúčelové ihrisko s rozmermi 40 x 20 s umelým trávnatým povrchom (viacúčelové
ihrisko je realizované v priestoroch Základnej školy na ul. Komenského 21, objekt
viacúčelového ihriska je situovaný do prostredia športového areálu školy, čo zaistí
maximálnu využiteľnosť ihriska), mantinelmi, vlastným oplotením, umelým
osvetlením a komplexným vybavením pre futbal, hádzanú, volejbal a tenis.
- bazény na Termálnom kúpalisku Nesvady.
V strednodobom horizonte je potrebné zlepšiť podmienky pre všestrannejšie,
komplexnejšie a bezpečnejšie využívanie školského telovýchovno–športového areálu,
podporiť vznik celoročných otvorených športových plôch, zabezpečiť priestor pre mládež na
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aktívne využitie voľného času, prispievať k lepšej fyzickej kondícii mládeže i širokej
verejnosti.
V strednodobom časovom horizonte je potrebné realizovať viaceré aktivity pre
zlepšenie podmienok na šport a aktívny oddych v meste:
➢ prestavbu športovej haly Jenő Vlahy - NESVADY (vodoliečba a vyhotovenie balkónov),
➢ rekonštrukciu a revitalizáciu školského areálu na park športu, oddychu a zdravia.
V strednodobom časovom horizonte plánuje mesto venovať zvýšenú pozornosť
prehlbovaniu a rozvíjaniu vzťahu k športu, ktorý výrazne ovplyvňuje zdravý vývoj detí a
mládeže. Prejavom zvýšeného významu športových aktivít v lokálnom živote sú „Nesvadské
športové dni“.

Mimovládne organizácie, tretí sektor
Mimovládne organizácie (občianske združenia a ďalšie právne formy neziskových
združení) sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, ktoré so svojimi činnosťami
prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality života. V riešenom území majú z mimovládnych
organizácií zastúpenie len občianske združenia (podmienky ich vzniku a ich právne postavenie
upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov).
Tab. 54: Najvýznamnejšie kultúrne, športové a mimovládne organizácie pôsobiace v meste
Názov organizácie

Ciele činnosti

Rok založenia

Karate klub Nesvady
KePaso – jazdecký klub
Klub dôchodcov Nesvady
Lukostrelecký klub „Black
Aecher“ Nesvady-Imeľ

- športový klub zameraný na ázijské a bojové športové umenie
- športový klub – jazdectvo, chovateľské potreby, životné prostredie
- aktivity dôchodcov a seniorov

1991
2007
2003

- športový klub -lukostreľba

2004

Miestne združenie YMCA
Nesvady

MOTOKLUB-FREE
BIKERS-NESVADY
Nesvadskí rybári a priatelia
vôd
Občianske združenie
Nesvadčanov-Naszvadiak
Polgári Egyesülete
Rádioklub Nesvady
OM3RKA
Šport klub Nesvady
Združenie nesvadských
rybárov
Základná organizácia
Csemadok
Dámsky hádzanársky klub 71 Nesvady
MO Matica slovenská
Nesvady
Zápasnícky klub Nesvady

- pozitívne ovplyvniť morálny vývin detí v zmysle takých postojov a
hodnôt ako sú úcta a ohľaduplnosť k človeku a prírode, ako aj
priviesť deti k takémuto konaniu v každodennom živote
- napomôcť duchovnému prerodu mládeže a zvyšovať jej kultúrnu,
odbornú, vzdelanostnú a športovú úroveň
- zaujať deti vo voľnom čase a tým ich ochrániť pred negatívnymi
vplyvmi
- priblížiť deťom základné princípy kresťanského učenia

1998

- športová činnosť

2003

- Životné prostredie

2010

- podporovať rozvoj cestovného ruchu mesta a regiónu

2011

- podporovať rozvoj rádioamatérstva

1974

- podporovať športové aktivity detí a mládeže

2014

- športová činnosť

2001

- rozvíjanie miestnej a regionálnej kultúry,
- prispieva k rozmachu kultúrneho a vedeckého života Maďarov na
Slovensku

1949

- športová činnosť s deťmi, mládežou a dospelými

1971

- rozvíjanie miestnej a regionálnej kultúry

1989

- výchova a rozvoj športovej a mentálnej zdatnosti detí a mládeže

2012

Zdroj: Mestský úrad 2021
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V meste funguje viac mimovládnych organizácií. Medzi najaktívnejšie patrí základná
organizácia CSEMADOK-u (hlavnou úlohou organizácie je zachovanie maďarskej menšiny
na Slovensku, prispievanie k rozmachu kultúrneho a vedeckého života Maďarov na Slovensku,
zveľaďovanie ich vzdelávania v materinskom jazyku, organizovanie miestnych, regionálnych
a krajských kultúrnych, osvetových a spoločenských podujatí a zapájanie sa do kultúrnej
výchovy detí a mládeže), zväz dôchodcov (má vyše 360 členov; mesto vytvára technické
a materiálne podmienky na činnosť základnej organizácie zväzu dôchodcov, ktorá organizuje
pre seniorov kultúrno-spoločenské aktivity v meste), Miestne združenie YMCA Nesvady
(ponúka pestrú paletu aktivít pre kvalitné využitie voľného času detí, mladých ľudí ale aj
ostatných občanov), Miestny odbor Matice slovenskej atď.
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Tab. 55: Občianske združenia so sídlom v Nesvadoch k 1.7.2021
Názov organizácie

Činnosti

Sídlo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj obce, regiónu, CR
učiteľské, školské, predškolské
kluby
kluby
rozvoj obce, regiónu, CR
iné združenia
rozvoj obce, regiónu, CR
kluby
kluby
ryby, plazy, obojživelníky, iné športové
cirkevné, náboženské
ŠK
ŠK
Poľovnícke
poľovné pozemky
poľovnícke
camping, caravan, motorizmus
TJ
cirkevné, náboženské
kluby
rozvoj obce, regiónu, CR
poľovnícke
poľovnícke
ázijské a bojové športové
mládežnícke, kresťanské

•
•
•
•
•
•

iné
rádioamatéri
dôchodcovia, seniori
životné prostredie, chovateľské
životné prostredie, ryby, plazy, obojživelníky
spev, tanec, hudba

Csemadok Základná organizácia Nesvady

•
•
Hurbanova 539/4, 946 51 Nesvady
•
Nová 404/31, 946 51 Nesvady
•
Novozámocká cesta 1187/47, 946 51 Nesvady
•
Obchodná 225/7, 946 51 Nesvady
•

Dobrovoľný hasičský zbor Nesvady

Námestie 1. mája 1887/12, 946 51 Nesvady •

Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 9 - 03 Nesvady

Agátová 1075/43, 946 51 Nesvady

Základná organizácia Nesvady

Komenského 13, 946 51 Nesvady

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s
vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola , Ul.Komenského
21,Nesvady - Naszvad Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
SRRZ - RZ pri Základnej škole slovenskej

Komenského 21, 946 51 Nesvady

•
•
•

kluby
rozvoj obce, regiónu, CR
učiteľské, školské, predškolské
vzdelávacie, životné prostredie, iné združenia
šport
národnosti, kultúra, vzdelávanie, osvetová
činnosť
záchranárske, hasičské
poľnohospodárstvo
zdravotníctvo
maďarské, ZRPŠ, rodičovské

SRRZ - RZ pri Materskej škole

Sládkovičova 995/2, 946 51 Nesvady

Školský športový klub CVČ Nesvady - Imeľ
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, 2021 https://ives.minv.sk/rmno/

Novozámocká 21, 946 51 Nesvady

•
•
•

ZRPŠ
ZRPŠ
celoslovenské športové, mládežnícke

P.M. - maxx

Budovateľská 1959/54, 946 51 Nesvady

Naszvadi Öregdiákok Alumni Egyesülete

Komenského 21, 946 51 Nesvady

Občianske združenie HK Black Devils Nesvady

Vinohradnícka 1409/53, 946 51 Nesvady

Športovo-strelecký klub Trofej

Mierová 801/2A, 946 51 Nesvady

Rekreačné jazero Nesvady, o.z.

Tulipánová 23/10, 946 51 Nesvady

United Nesvady-Naszvad

Jánošíkova 716/82, 946 51 Nesvady

Združenie cestovného ruchu a turizmu Nesvady

Fialková ulica 2987, 946 51 Nesvady

Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady

Jarmočná 660/8, 946 51 Nesvady

Kreatívne ženy

Jarková 629/8, 946 51 Nesvady

Združenie nesvadských rybárov
"VYSLANCI KRISTA - SLOVENSKO"

Máchova 979/10, 946 51 Nesvady
Bélu Bartóka 193/16, 946 51 Nesvady

Šport klub Nesvady

Športová 1531/6, 946 51 Nesvady

Športový klub Slávia Nesvady

Záhradná 1632/11, 946 51 Nesvady

Poľovnícka spoločnosť Agroslovex spol. s r.o. a spol.

Mierová 2026/4, 946 51 Nesvady

Združenie vlastníkov poľovných pozemkov Nesvady

Agátová 1126/78, 946 51 Nesvady

Poľovný a ochranný spolok "sv.Huberta"

Jánošíkova 677/4, 946 51 Nesvady

MOTOKLUB- FREE BIKERS- NESVADY

Obchodná 225/7, 946 51 Nesvady

TJ Hospodár Aňala

Aňala 1712, 946 51 Nesvady

Dialóg Centrum Slovakia

Záhradnícka 4, 946 19 Nesvady

Lukostrelecký klub "Black Archer" Nesvady - Imeľ

Hollého 489/1, 946 51 Nesvady

Občianske združenie Novum Naswod - Novum Naswod Polgári Társulás

Tulipánová 23/10, 946 51 Nesvady

Poľovný spolok Agrorent pri Agrorent a.s. Nesvady

Družstevná 221/2, 946 51 Nesvady

Občianske združenie Poľovnícky klub Srnec

Družstevná 221/2, 946 51 Nesvady

KARATE CLUB NESVADY, o. z.

Jarmočná 652/35, 946 51 Nesvady

Miestne združenie YMCA NESVADY (KRESŤANSKÉ ZDRUŽENIE
MLADÝCH ĽUDÍ - YOUNG MEN´S CHRISTIAN ASSOCIATION)

Novozámocká 900/1, 946 51 Nesvady

PIONEERS Európa

Bélu Bartóka 193/16, 946 51 Nesvady

Rádioklub Nesvady OM3RKA

Záhradná 1660/26, 946 51 Nesvady

Klub dôchodcov Nesvady

Športová 5, 946 51 Nesvady

KePaso - jazdecký klub
Nesvadskí rybári a priatelia vôd
"Harmónia - Cena maďarskej hudby na Slovensku - Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei Díj"

Petöfiho 1863/2, 946 51 Nesvady
Jókaiho 50/333, 946 51 Nesvady
Jarková 631/12, 946 51 Nesvady

Zápasnícky klub Nesvady, o. z.

Jókaiho 308/31, 946 51 Nesvady

Občianske združenie Nesvadčanov - Naszvadiak Polgári Egyesülete

Jánošíkova 670/19, 946 51 Nesvady

Občianske združenie "Malí bocianári - Nesvady"
Chromatografia SK
Ambassadors Football Slovakia, o.z.

Komenského 863/22, 946 51 Nesvady

81

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

Ostatné služby
Okrem vyššie uvedených zariadení občianskej vybavenosti sa v meste nachádzajú 3
kostoly, 2 modlitebne, 2 cintoríny a 1 dom smútku. V súčasnosti využívané cintoríny kapacitne
postačujú aj pre výhľadové obdobie.
V strednodobom časovom horizonte je potrebné realizovať revitalizáciu okolia Starého
cintorína, postavenie nového pamätníka, vybudovanie chodníkov za účelom prepojenia
Starého cintorína s Domom ľudových tradícií ulicami Obchodná, Jarková a Komenského
vrátane verejného osvetlenia

Ochrana a bezpečnosť
Subjektmi prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti sú orgány,
organizácie a inštitúcie, ktoré sú realizátormi preventívnych aktivít a opatrení
uskutočňovaných samostatne alebo v partnerstve na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
prevencii kriminality“) sa pod prevenciou kriminality rozumie „cieľavedomé, plánovité,
koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo
umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich predchádzania, potláčania
a zamedzovania; to sa vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti“.
Mesto Nesvady podporí činnosť odborníkov a subjektov, ktorí pôsobia v oblasti
prevencie negatívnych spoločenských javov. V strednodobom horizonte je potrebné zvýšiť
preventívne, informačno-propagačné a kontrolné aktivity, venovať pozornosť sociálne slabším
vrstvám obyvateľov mesta (a pri zistení problémov vo výchove riešiť konkrétne prípady v
spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Policajným zborom SR).
Efektivita v boji proti kriminalite vyžaduje komplexný prístup prevencie, riešenia
zamerané na príčiny a vplyvy mikroprostredia a účinnú koordinovanú spoluprácu všetkých
subjektov prevencie.
V strednodobom horizonte bude potrebné ďalej hľadať možnosti a prostriedky (vlastné
zdroje ako aj zdroje získané z dotácií a grantov) s cieľom využiť ich na podporu zníženia
kriminality a iných nežiadúcich spoločenských javov a tým uspokojiť sociálne a bezpečnostné
štandardy modernej spoločnosti.
V strednodobom horizonte je potrebné pokračovať v budovaní a rozširovaní
kamerových systémov, prvkov pasívnej ochrany majetku a osôb za účelom vyššej bezpečnosti
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A.II Analýza vonkajšieho prostredia
Základné prírodné a socioekonomické charakteristiky mikropriestoru mesta
Okres Komárno zahrňuje 41 obcí – z toho 4 mestá (Komárno, Hurbanovo, Kolárovo,
Nesvady), ktoré tvoria piliere rozvojového potenciálu okresu. Okres Komárno má rozlohu
1100 km² a k 31.12.2020 v okrese žilo 100 992 obyvateľov. Priemerná hustota zaľudnenia bola
92,03 obyv/km². Počtom obyvateľstva sa okres zaraďuje medzi väčšie okresy SR. Hlavné
špecifiká obyvateľstva okresu spočívajú v zmiešanej národnostnej štruktúre obyvateľstva,
hlavne slovenskej a maďarskej národnosti. Okres je bohatý na kultúrno-historické dedičstvo.
Tab. 56: Hustota obyvateľstva (osoba na kilometer štvorcový) k 31.12.2020
Územie
Slovenská republika
Nitriansky kraj
Okres Komárno

Hustota obyvateľstva
111.33
106.07
92.03

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Južná hranica okresu Komárno je súčasne i štátnou hranicou s Maďarskom. Okres
Komárno susedí zo severu a východu s okresom Nové Zámky, zo západu s okresmi Dunajská
Streda a Šaľa.
Z hľadiska geomorfologického členenia spadá okres do celkov Podunajská rovina
a Pudunajská pahorkatina. Hlavnými riekami okresu sú Dunaj, Váh, Nitra a Malý Dunaj. Okres
Komárno patrí do teplej klimatickej oblasti, teplotné pomery predstavujú kvalitné predpoklady
pre rozvoj špecifických pestovateľských aktivít (napr. veľkú tradíciu má vinárstvo,
zeleninárstvo) a cestovného ruchu. Na území okresu sú podmienky pre pestré spoločenstvá
fauny a flóry, z ktorých mnohé sú chránené a reprezentujúce potenciál atraktivity pre cestovný
ruch. Z celkovej rozlohy územia okresu tvorí 78 % poľnohospodárska pôda (patrí medzi
najúrodnejšie na Slovensku). Stupeň zornenia je 88,1 %.
Graf 16:
Využitie pôdy v okrese Komárno k 31.12.2020

6%4%
5%
7%

78%

Poľnohospodárska pôda

Lesné pozemky

Vodné plochy

Zastavané plochy a nádvorie

Ostatné plochy

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021
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Tab. 57: Štruktúry využitia pôdy v okrese Komárno k 31.12.2020 (v m²)
Poľnohospodárska
pôda

Lesné
pozemky

861316622

Vodné
plochy

Zastavané plochy a
nádvorie

69861917 55602148

Ostatné
plochy

66160049

Spolu

47192672

1100133408

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

V zhode s celoslovenským trendom v uplynulom desaťročí došlo k výraznému prepadu
hodnôt prirodzeného prírastku. V okrese klesá počet trvale bývajúceho obyvateľstva. Populáciu
okresu Komárno charakterizuje rýchle starnutie pri celkovom dynamickom poklese počtu
obyvateľov a pri poklese podielu detskej populácie. Zvyšuje sa počet a podiel seniorov (aj
nároky na sociálne služby pre seniorov). Demografické starnutie okresu je najväčšou sociálnou
výzvou pre miestne samosprávy, obce by sa preto mali koncentrovať na to, aby sa pripravili na
„nezvratný“ populačný vývoj v podobe rýchleho starnutia. Nový fenomén okresu je odchod
mladých kvalifikovaných ľudí z okresu.
Graf 17:

Stav trvale bývajúceho
obyvateľstva na konci
obdobia (Osoba)

Vývoj stavu trvale bývajúceho obyvateľstva v okrese Komárno na konci
obdobia (osoba)
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Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Tab. 58: Index starnutia (percento) na rôznych regionálnych úrovniach k 31.12.
v období 2009 – 2020
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Slovenská
republika

80.01

81.01

82.96

85.51

88.34

91.17

94.22

96.96

99.43

101.9

104.8

107.34

Nitriansky kraj

98.89

100.23

103.73

106.93

110.42

113.94

118.09

121.57

125.1

128.56

132.35

135.62

Okres Komárno

104.33

105.92

109.54

112.97

116.58

120.14

124.15

128.01

131.54

136.05

141.16

146.04

106.82
107.87
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

111.7

115.19

119.39

123.95

129.12

132.93

136.69

141.03

145.46

149.52

Okres Nové Zámky

V rámci Nitrianskeho kraja sa okres Komárno zaraďuje medzi okresy s vyššou mieru
nezamestnanosti, pričom miera nezamestnanosti je mierne celoslovenským priemerom. Okres
dlhodobo zápasí s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti, ktorej príčinu treba hľadať v
nedostatku kapitálových zdrojov, nevyhovujúcej demografickej štruktúre, nízkej kvalifikačnej
úrovni obyvateľstva a v nevyhovujúcej dopravnej infraštruktúre regiónu (posledný faktor – zlá
dopravná dostupnosť územia môže za to, že neprišli veľké zahraničné investície do okresu
v uplynulých desaťročiach). Základnými predpokladmi na rozvoj okresu je štátna podpora
vzniku priemyselných parkov/podnikov v okrese, tvorba pracovných miest reflektujúca
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špecifiká disponibilnej pracovnej sily a prispôsobovanie štruktúry a kvalifikácie uchádzačov o
zamestnanie požiadavkám trhu práce.
Najviac obyvateľov okresu je zamestnaných v priemysle, veľkoobchode a
maloobchode, vzdelávaní a verejnej správe. Poľnohospodárstvo - tradičné odvetvie okresu má
aj v súčasnosti veľký význam. Ekonomickú štruktúru okresu tvoria priemyselné odvetvia:
potravinársky, obuvnícky priemysel, strojársky priemysel.
Na základe výšky priemerných miezd patrí okres medzi podpriemerné regióny
Slovenska, keďže príjmy tunajších obyvateľov sú pod krajským a celoslovenským priemerom.
Vysoká nezamestnanosť a nízke mzdy patria ku kľúčovým problémom, ktoré musí okres riešiť.
Graf 18:
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.07.2021 v % na rôznych
regionálnych úrovniach
9
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Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 59: Štruktúra UoZ podľa doby trvania nezamestnanosti na rôznych regionálnych
úrovniach k 31. 07. 2021
v tom (v mesiacoch)
Územie

menej ako 7

7 - 12

UoZ spolu
v tom

viac ako 12
spolu

v tom

spolu

spolu
do 3

4-6

7-9

10 - 12

Komárno

4173

1548

821

727

955

480

475

1670

Nové Zámky

4256

1907

1096

811

1078

572

506

1271

Nitriansky kraj
Slovensko

20560

9170

5196

3974

4836

2558

2278

6554

224386

79521

44996

34525

48196

24697

23499

96669

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Územie okresu predstavuje značný potenciál pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu.
Najvýznamnejším potenciálom územia okresu z hľadiska cestovného ruchu je kombinácia
prírodných daností (klímy, zdrojov termálnych vôd, cenných biotopov a reliéfu) a kultúry.
Okres Komárno má predpoklady byť v budúcnosti príťažlivým miestom pre
potenciálnych investorov v dôsledku dobrej dopravnej polohy územia (v blízkosti Maďarska
a vodnej cesty Dunaj), kvalitnej pracovnej sily. Rovnako podobnú ekonomickú atraktivitu má
aj okres Nové Zámky v susedstve. Nedostatkom cestovného ruchu je slabá turistická
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infraštruktúra, avšak za posledné desaťročie tempo rozvoja tejto infraštruktúry je výrazne
rýchlejšie ako v období 2000-2009.
Súčasná výkonnosť ekonomiky okresu je nižšia ako priemer Slovenska (čo naznačuje
aj ukazovateľ priemerná mesačná nominálna mzda), avšak potenciál pre rozvoj hospodárstva
regiónu je veľký – do roku 2027 sa okres môže stať jedným z najrozvinutejších hospodárskych
centier Slovenska.
Nevyhnutným činiteľom pre rozvoj regiónu je prílev zahraničných investícií.
Predpokladom úspešnosti je skvalitňovanie spolupráce podnikateľov a samospráv, ich
integrácia do všetkých rozvojových oblastí a rozvoj cezhraničnej spolupráce.
Mesto Komárno je dominantným ostrovom priemyslu a služieb v srdci
najprodukčnejšieho poľnohospodárskeho regiónu SR. Z pohľadu makroekonomickej štruktúry
má rozhodujúce postavenie strojársky, obuvnícky a polygrafický priemysel.
Susedné mesto Nové Zámky (vo vzdialenosti 8 km od riešeného územia) je svojou
lokalitou a dobrou dopravnou polohou atraktívnym miestom pre mnohých investorov, keďže
mestom Nové Zámky prechádza cesta I/64 spájajúca hraničný priechod do Maďarska v
Komárne s Nitrou, kde sa napája na rýchlostnú cestu R1.
V rámci regiónu potravinársky priemysel je tradičným priemyselným odvetvím, ktorý
využíva surovinové zdroje regionálnej poľnohospodárskej výroby (reprezentujú ho mlyny,
pekárne a pivovar v Hurbanove s medzinárodným významom), avšak v súčasnosti svojim
významom zaostáva za elektrotechnickým priemyslom, ktorý reprezentujú zahraniční investori
(Osram a. s. v Nových Zámkoch s počtom zamestnancov 700-900 - vývoj, výroba, montáž,
oprava elektrických zdrojov svetla, žiarenia, svietidiel; Nuritech SK, s.r.o. v Hurbanove výroba elektrónok, trubíc a elektronických súčiastok, rozhlasových a televíznych prijímačov,
prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu) v novovybudovaných priemyselných
areáloch.
Živnostníci zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom živote a vo vývoji
konkurencieschopnosti každého regiónu. Z pohľadu štatistickej klasifikácie ekonomických
činností SK NACE pôsobilo najviac fyzických osôb – živnostníkov v stavebníctve, väčšie
zastúpenie bolo aj vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel
a motocyklov a aj v priemyselnej výrobe.
Najvyšší počet zamestnancov v okrese pracuje v rámci obsluhy strojov a zariadení.
Pomerne vysoký podiel majú aj technickí a pedagogickí zamestnanci, prevádzkoví
zamestnanci v službách a obchode, remeselní a kvalifikovaní robotníci v príbuzných odboroch.
Podnikateľské aktivity malých podnikov a živnostníkov sú v mikroregióne mesta zamerané
prevažne na oblasť služieb (obchodná a sprostredkovateľská činnosť, poskytovanie iných
služieb pre obyvateľstvo).
Tab. 60: Vývoj počtu podnikov v okresoch Komárno a Nové Zámky v období 2020-2010
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

5400

5 214

5 040

5 027

5 208

4 870

5 535

5 092

4 303

3 676

3 204

Okres Nové Zámky
5751
5 363
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

5 015

4 768

4 634

4 112

3 999

3 677

3 128

2 863

2 674

Okres Komárno

Tab. 61: Vývoj počtu živnostníkov v okresoch Komárno a Nové Zámky v období 2020-2010
2020
Okres Komárno
Okres Nové Zámky
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

6352

6470

5917

6061

6010

5878

6159

6481

6608

6936

7295

7530

7744

7155

7448

7431

7204

7680

8001

8173

8323

8667
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Širšie väzby okresu a národnostné zloženie obyvateľstva vytvára potenciál pre
prepojenie slovenských a maďarských regiónov v rôznych oblastiach od medzikomunálnej
spolupráce, cez spoločné stratégie na podporu tvorby pracovných príležitostí, rozvoj
vzdelávania, spoločné produkty cestovného ruchu až po deľbu práce v rámci regionálnych a
cezhraničných stratégií rozvoja. V regióne mesta sú aktívne až 3 európske zoskupenia územnej
spolupráce (EZÚS), ktoré boli zriadené s cieľom uľahčiť cezhraničnú spoluprácu medzi
Slovenskom a Maďarskom a zlepšovať koordináciu priestorového plánovania a regionálneho
rozvoja:
➢ Európske zoskupenie územnej spolupráce Ister-Granum (EZÚS Ister-Granum;
web: https://istergranum.eu/sk/ )
➢ Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii (EZÚS Pons Danubii;
web: https://www.ponsdanubii.eu/ )
➢ Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh (EZÚS RDV;
web: https://rdvegtc.eu/?lang=sk ).
V strednodobom horizonte predovšetkým je potrebné zachovať, využívať a rozvíjať
kvalitné životné prostredie a špecifické klimatické podmienky a prírodné zdroje. Dôležitou
výzvou je aj posilnenie pripojenia okresu do hlavných rozvojových oblastí Slovenska a
susedných štátov, rozvoj regionálnej sociálnej, technickej a dopravnej infraštruktúry, ako aj
infraštruktúry cestovného ruchu. Pre udržateľný rozvoj regiónu mesta je potrebné držať sa
niekoľkých zásad:
✓ zvyšovanie tvorby pridanej hodnoty v regióne,
✓ podpora synergie rôznych zdrojov intervencií vrátane efektívneho a koordinovaného
využitia kombinácie súkromných a verejných finančných zdrojov, ako aj využitie
inovatívnych riešení založených na koordinácii opatrení integrujúcich ekonomickú,
sociálnu a environmentálnu kvalitu rozvoja, cezhraničné a zahraničné skúsenosti,
✓ skvalitnenie environmentálnej infraštruktúry a realizácia adaptačných opatrení na
posilnenie odolnosti a znížení zraniteľnosti na zmenu klímy.
Potrebné sú aj investície pre zlepšenie dostupnosti okresu a tým zvýšenie atraktivity pre
investorov a aj návštevníkov. V súčasnosti je veľmi atraktívnou oblasťou rozvoja infraštruktúry
výstavba cyklotrás a cyklociest v rámci okresu s napojením na susedné okresy a aj prihraničné
oblasti Maďarska.
Mesto vo vybraných strategických dokumentoch
Podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) mesto Nesvady má
výhodnú strategickú polohu: je súčasťou bratislavsko-trnavsko-nitrianskej aglomerácie. Mesto
leží v priestore novozámocko-komárňanského ťažiska osídlenia, ktoré je ťažiskom osídlenia
druhej úrovne.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) vyhodnotila jednotlivé
obce ako terciárne centrá, t. j. centrá na základe ich terciárnej obslužnosti (úrovne vybavenosti
vybranou vyššou občianskou vybavenosťou), resp. predpokladov vytvorenia kvartérnej
obslužnosti. Na základe vyhodnotenia jednotlivých skupín zariadení občianskej vybavenosti
bolo na národnej úrovni vytvorených päť skupín obcí, ktoré naznačujú úroveň obsluhy ako pre
vlastné mesto, tak pre jeho zázemie. Prvé tri skupiny sú členené na dve podskupiny.
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Na základe zastúpenia vybraných druhov zariadení sociálnej infraštruktúry je mesto
Nové Zámky v zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 zaradené do miest/centier
prvej skupiny a druhej podskupiny. Mesto Komárno je zaradené do miest/centier druhej
skupiny a prvej podskupiny.
Rozvojové osi sú súčasťou vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Podporujú
sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú
podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného i kultúrneho
dedičstva, a tiež zabezpečujú požiadavky, ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska
ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí. Rozvojové osi tak efektívne plnia
požiadavky trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného obytného
i pracovného prostredia.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 stanovuje tri stupne rozvojových osí,
ktoré vychádzajú z nasledovných kritérií:
• rozvojová os prvého stupňa – prepája centrá osídlenia prvej skupiny a ťažiská osídlenia
prvej úrovne v štáte a porovnateľné centrá mimo hraníc krajiny, pričom zahŕňa minimálne
jednu cestnú komunikáciu a jednu železnicu rýchlostného typu,
• rozvojová os druhého stupňa – prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská
osídlenia druhej úrovne s centrami osídlenia prvej skupiny a ťažiskami osídlenia prvej úrovne,
resp. prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne medzi sebou,
pričom zahŕňa minimálne jednu cestnú komunikáciu a jednu železnicu nadregionálneho
významu alebo jednu rýchlostnú cestu,
• rozvojová os tretieho stupňa – prepája stredné centrá a ťažiská osídlenia tretej úrovne
navzájom, ako aj ostatné vyhodnocované centrá osídlenia s ostatnými centrami osídlenia druhej
skupiny.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 odporúča na riešenom území prednostne
podporovať územný rozvoj v smere rozvojových druhého a tretieho stupňa.
Podľa strategického dokumentu KURS 2001 (Koncepcia územného rozvoja Slovenska
2001) sa mesto Nesvady nachádza v križovatke 2 rozvojových osí (a zároveň sú rozvojové osi
druhého stupňa):
➢ južnoslovenská rozvojová os: Dunajská Streda – Nové Zámky – Želiezovce –
Šahy – Veľký Krtíš – Lučenec (v úsekoch Dunajská Streda – Nové Zámky,
Želiezovce – Dudince ako komunikačno-sídelnú os),
➢ ponitrianska rozvojová os: Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Topoľčany –
Nitra – Nové Zámky – Komárno.
Ďalší vývoj sídelnej štruktúry záujmového územia je potrebné vnímať v nových
súvislostiach. Tieto nespočívajú len v zmenených politických a hospodárskych podmienkach
Slovenska, ale predovšetkým v súvislostiach a podmienkach tzv. postindustriálnej etapy
vývoja spoločnosti. Podstatou tejto etapy vývoja spoločnosti je jej transformácia zo spoločnosti
“industriálnej” na spoločnosť “informačnú”, pre ktorú je determinantom rozvoja transformácia
z produkcie hmotných statkov na produkciu duchovných hodnôt. Súčasne s tým sa očakáva
v súlade s charakterom postindustriálneho vývoja ďalší rozvoj primárneho a sekundárneho
sektora, ktorého ďalší rozvoj tkvie v ekologizácii výroby, spôsobe spracovania a využívania
ich produktov.
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Pri ďalšom rozvoji mesta i jeho mikropriestoru sa žiada akceptovať charakteristické
znaky vývoja vidieckeho osídlenia a kultúrnej krajiny, a to pri rozvoji sídiel a pri lokalizovaní
výrobných a technických diel v krajine, stavieb a areálov, trás dopravy a technickej
infraštruktúry a hospodárskej činnosti. To znamená:
• pri novej výstavbe akceptovať a nadväzovať na historicky utvorenú štruktúru osídlenia
s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní
identity, špecifičnosti a pod. pôvodného osídlenia,
• rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty až areály
v širšom zábere než požaduje ochrana pamiatok, tzn. podchytením aj ďalších hodnôt
prostredia s cieľom zabezpečiť potrebnú ochranu,
• rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických,
hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie, a to v polohe hmotnej
aj nehmotnej a vytvárať vhodné prostredie.
Združenia obcí
Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, má
obec právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. V praxi
sú najčastejším predmetom činnosti združenia obcí oblasti: sociálne veci, starostlivosť
o životné prostredie, miestna doprava, školstvo, kultúra a miestny cestovný ruch. Svojou
činnosťou združenie obcí napomáha využiť svoj prirodzený potenciál na dosiahnutie
hospodárskeho, kultúrneho a sociálneho rozvoja územia, spoločne vytvárať podmienky na
plnenie úloh obcí.
Mesto Nesvady aktívne spolupracuje s obcami a mestami z okresov Komárno a Nové
Zámky. Mikroregionálne aktivity mesta Nesvady, členstvo v združeniach (k 1.11.2021):
➢ MAS Mikroregión Hurbanovo
➢ Združenie obcí a miest mikroregión Novozámocko
➢ Združenie obcí - Mikroregión Hurbanovo a okolie
➢ Regionálne združenie Váh- Dunaj- Ipeľ (Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ)
➢ Združenie miest a obcí Slovenka
➢ Združenia miest a obcí Žitného ostrova

Mesto Nesvady je zapojená do prístupu LEADER, zameraný na podporu vidieckych
oblastí cestou integrovaného rozvoja vidieka – podpory rozvoja jeho vnútorného potenciálu s
dôrazom na zachovanie identity a regionálnych špecifík a využitím jeho vnútornej
organizácie. Cieľom mesta v rámci prístupu LEADER je zvýšiť kvalitu života miestnych
obyvateľov prostredníctvom využívania miestneho a regionálneho rozvojového potenciálu.
Prístup LEADER je v meste Nesvady implementovaný v rámci Občianskeho združenia
„Mikroregión Hurbanovo“ (web https://www.mikroregionhurbanovo.sk/ ). Občianske
združenie „Mikroregión Hurbanovo“ sa formovalo postupne v priebehu niekoľkých rokov.
Samotné formovanie partnerstva vzniklo z iniciatívy obcí/miest: Nesvady, Bajč, Mudroňovo,
Imeľ, Martovce, Svätý Peter, Hurbanovo. Mesto Hurbanovo (vyše 7,5 tis. obyvateľov) a
najväčšia územná jednotka partnerstva začalo vyvíjať úsilie zjednotenia síl a zdrojov s cieľom
ďalšieho spoločného rozvoja. K oficiálnemu vzniku občianskeho združenia Mikroregión
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Hurbanovo došlo 19.12.2013, kde zakladajúcimi partnermi boli mesto Hurbanovo a obce Svätý
Peter, Nesvady, Imeľ, Bajč, Martovce a Mudroňovo. Územie verejno-súkromného partnerstva
predstavuje súvislý územný celok skladajúci sa z uvedených miest a obcí, ktoré majú okrem
spoločných charakteristík aj spoločné ciele a záujmy. Rozloha územia mikroregiónu je 235,54
km² s počet obyvateľov 19 538 (hustota: 51,14 obyv/km²). Strategickým cieľom Občianskeho
združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je dosiahnuť rozvoj regiónu ako celku, spraviť región
príťažlivejším pre širokú verejnosť, a to investíciami do hlavných záujmových oblastí, ktorými
sú miestna infraštruktúra a dobudovanie verejných priestranstiev ľudské zdroje a cestovný
ruch. Ďalej zvýšiť štandard života obyvateľov mikroregiónu vytvorením udržateľnej kvality
životného prostredia a zatraktívnením územia mikroregiónu.
Vízia Občianskeho združenia Mikroregión Hurbanovo: Občianske združenie
„Mikroregión Hurbanovo“ chce koncentráciou síl, vedomostí, schopností a znalostí
predstaviteľov jednotlivých samospráv tvoriacich členov občianskeho združenia, ako aj
koncentráciou iniciatívnych aktérov z územia dosiahnuť udržateľný hospodársky, sociálny,
environmentálny a územný rozvoj regiónu ako celku. Hlavným cieľom rozvoja regiónu je
zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov a vytvoriť harmonický život pre všetkých.
Prírodný a historický potenciál územia je potrebné adekvátnym a správne cieleným spôsobom
využiť tak, aby bol pridanou hodnotou územia a zabezpečil zvýšenie konkurencieschopnosti a
atraktivity územia pre návštevníkov z iných miest a obcí.
Spoločný vstup Slovenska a Maďarska do EÚ vyvolal otváranie a priechodnosť
spoločnej štátnej hranice týchto dvoch krajín, a tým aj vznik nových priestorových väzieb. V
nových geopolitických podmienkach rozvoj mesta (i jeho mikropriestoru) ovplyvňuje stále
silnejšie aj maďarské mesto Komárom (20 000 obyvateľov) a jeho zázemie (časť pracovnej
sily mesta pracuje v susednom Maďarsku). Táto pohraničná poloha spolu s dobrými
prírodnými a klimatickými podmienkami vytvárajú perspektívne predpoklady ďalšieho
rozvoja mesta.
Mesto Nesvady je súčasťou euroregionálneho združenia Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ.
Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ vznikol v obci Neszmély (v Maďarsku) 3. júla 1999, kedy
zástupcovia samospráv žúp Komárom-Esztergom a Pest a prednosta Krajského úradu v Nitre
podpísaním zmluvy o spolupráci vyjadrili presvedčenie, že upevnenie a rozšírenie obojstrannej
spolupráce nitrianskeho regiónu so župami Komárom-Esztergom a Pest je predpokladom pre
obojstranne prospešný ekonomický, sociálny i kultúrny rozvoj dotknutých území.
Reprezentantom euroregiónu na Slovensku je Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ (RVDI).
Cieľom RVDI v rámci Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ je spolupracovať na:
- zvýšení príťažlivosti regiónu,
- zosúladení rozvoja v oblasti hospodárstva a cudzineckého ruchu,
- rozvíjaní vzťahov v oblasti školstva a vedy,
- zosúladení územného rozvoja,
- spolupráci v oblasti ochrany prírody, životného prostredia a vodných zdrojov, odvrátenia
živelných pohrôm,
- zosúladení rozvoja dopravy,
- spolupráci v humanitárnej a sociálnej oblasti,
- zachovaní spoločného kultúrneho dedičstva,
- dosiahnutí úspešnej účasti vo finančných programoch spoločenstva EÚ,
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- vytvorení podmienok výmeny informácií a zabezpečení ich toku,
- vypracovaní návrhov, odporúčaní a koordinácií spoločných projektov a programov.
Mesto Nesvady má intenzívnu cezhraničnú spoluprácu s mestom Kiskőrös a obcami
Felsőszentiván a Nagyigmánd (všetky sú v Maďarsku).

STEEP analýza (analýza externého prostredia)
STEEP analýza pomôže získať obraz o sociálnom, technologickom, ekonomickom,
ekologickom, politickom a hodnotovom prostredí, ktoré vplývajú na rozvoj mesta.

Sociálne
Rast počtu
obyvateľstva,
starnutie,
rastúci záujem
o sociálne
služby
Zmeny postojov
a správania –
aktívny tretí
sektor
Zmeny
správania
klientov

Móda

Technologické
Úroveň
technológie
poskytovateľa
Dostupná
technológia
a využívaná
technológia
Technológia
využívaná
obyvateľmi,
podnikateľmi
Kontakt
s obyvateľmi
prostredníctvom
technológie

Ekonomické
Nové trhy a nové
príležitosti
v oblasti
priemyslu
a služieb (napr.
cestovný ruch)

Ekologické
Relatívne dobrý
stav životného
prostredia

Politické

Hodnoty

Politika Vlády SR
v hospodárskej,
sociálnej
a environmentálnej
oblasti

Zmena
postojov
k lokálnemu
rozvoju

-

Možnosti obnovy
a tvorby
Štandardy na
životného
politickej scéne
prostredia

Organizačná
kultúra

Možné finančné
zdroje

Politika ŽP

Legislatíva

Tímová
spolupráca

Vplyv daňovej
politiky

Podpora tvorby
a ochrany ŽP

Zmena vlády ako
výsledok volieb

Osobné
hodnoty
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A.III Zhodnotenie súčasného stavu územia
SWOT analýza potenciálu rozvoja mesta
Analýza rozvojového potenciálu mesta Nesvady formou SWOT analýzy je spracovaná
na základe auditu rozvojových zdrojov mesta a na základe výsledkov dotazníkového
prieskumu, vykonaného medzi obyvateľmi mesta Nesvady. Analýza sa dotýka 4 oblastí:
1. Poloha, prírodné pomery, životné prostredie
2. Dopravná a technická infraštruktúra, bytový fond
3. Ľudské zdroje, trh práce, školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, šport, kultúra
4. Hospodárstvo, ekonomický rozvoj.
1. Poloha, prírodné pomery, životné prostredie
Silné stránky
• dobrá geografická poloha
• polohový potenciál s väzbami na významné
regionálne centrá SR – Nesvady sa
nachádza v strede mestského trojuholníka:
Nové Zámky – Kolárovo – Hurbanovo
• veľmi priaznivé prírodné podmienky pre
rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva a
cestovného ruchu
• prírodné lokality s významnými
estetickými a biologickými hodnotami
• zrekonštruované centrálne námestie mesta
v okolí mestského úradu
• existencia zberného dvora a kompostárne
•v roku 2018 Mesto Nesvady úspešne
implementovalo projekt na predchádzamie
vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov prostredníctvom
obstarania kompostérov v celkovom počte
1458 ks
•Intenzívna cezhraničná spolupráca v rámci
SK-HU cezhraničného INTERREG
programu

Slabé stránky
• nedostatok upravených parkových
a oddychových zón v meste
• nevyhovujúci stav verejnej zelene a
verejných priestranstiev
• existencia starej environmentálnej záťaže –
skládka odpadov
• absencia zariadenia na dotriedenie
triedeného odpadu
• nedostatok rozmiestnených odpadových
košov
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Príležitosti

Ohrozenia

• zlepšenie komunikačného prepojenia mesta • stagnácia už nadviazanej lokálnej,
smerom na mestá Kolárovo, Hurbanovo
regionálnej, ako aj medzinárodnej
a Nové Zámky
spolupráce, resp. nenadviažu sa nové
partnerské vzťahy
• zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce,
ako aj spolupráce s okolitými obcami
• znižovanie ekologickej stability krajiny
v dôsledku zintenzívnenia sa stresových
• využitie prírodného potenciálu cestovného
faktorov (znečisťovanie prírody vplyvom
ruchu
rozvoja dopravy)
• zvýšenie ekologickej stability územia –
•
devastácia životného prostredia,
uplatnenie princípov trvalo udržateľného
rozvoja v ďalšom rozvoji územia
• realizovanie projektov zameraných na
zlepšenie stavu životného prostredia vo
všetkých jeho zložkách
• vybudovanie parkových a oddychových
zón v meste
• zvyšovanie environmentálneho povedomia
občanov prostredníctvom atraktívnych
programov (osveta, vzdelávanie
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2. Dopravná a technická infraštruktúra, bytový fond
Silné stránky

Slabé stránky

• dobré pokrytie mesta signálom mobilných
operátorov
• dostupnosť širokopásmového internetu
• existencia verejnej kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd
• zásobovanosť obyvateľov pitnou vodou z
verejného vodovodu
• koncentrácia bytov v rodinných domoch
•novovytvorený bikesharing

• zlý technický stav miestnych komunikácií
• zlý technický stav chodníkov
• absencia cyklistických chodníkov
• nedostatok stavebných pozemkov pre
individuálnu bytovú výstavbu
• nedostatok možností nájomného bývania
• zastaraný a energeticky náročný systém
verejného osvetlenia
• zlý technický stav miestneho verejného
rozhlasu
• nevyhovujúci stav autobusových zastávok
• nedostatočné pokrytie mesta s kamerovým
systémom a absencia monitorovacieho
strediska

Príležitosti

Ohrozenia

• podpora projektov rozvoja bývania v meste • nedostatok finančných prostriedkov na
• zabezpečenie
stavebných
pozemkov výstavbu nájomných bytov
s kompletnou technickou infraštruktúrou pre • nedostatok finančných prostriedkov na
individuálnu bytovú výstavbu
ďalšie skvalitnenie technickej infraštruktúry
• podpora
rekonštrukcie
a výstavby • zhoršenie kvality miestnych komunikácií
miestnych komunikácií a chodníkov
a chodníkov z dôvodu nedostatku financií
• výstavba cyklistických chodníkov a na ich údržbu
cyklotrás
• dokončenie
výstavby
verejného
kanalizačného systému
• podpora rozšírenia verejnej kanalizácie a
ČOV
• možnosti využívania alternatívnych zdrojov
energie
• zintenzívnenie
mikroregionálnej
spolupráce s okolitými obcami
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3. Ľudské zdroje, trh práce, školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť, šport, kultúra
Silné stránky

Slabé stránky

• vysoká miera nezamestnanosti
• kvalitný ľudský potenciál prezentovaný
vekovou štruktúrou, ekonomickou aktivitou a
flexibilitou obyvateľstva
• potenciál nových zdrojov zamestnanosti
v sektore služieb cestovného ruchu
• dobrá spolupráca mestského zastupiteľstva s
aktérmi lokálneho života
• vysoká angažovanosť mesta o spoluprácu
s ďalšími obcami v riešení spoločných
problémov
• dostupná zdravotnícka infraštruktúra
• čiastočne zrekonštruované budovy základných
škôl
• aktívny tretí sektor
• tradícia festivalov
• záujem komunity mesta a jeho oficiálnych
zložiek o rozvoj sociálnej oblasti
• záujem o výtvarné umenie v meste
•implementácia
projektu
na
zníženie
energetickej náročnosti budovy Miestneho
kultúrneho strediska Nesvady
•Rekonštrukcia odborných učební a knižnice
Základnej školy Komenského 21 v Nesvadoch

• nevyhovujúca
vzdelanostná
úroveň
obyvateľstva - nízky podiel obyvateľstva s
vysokoškolským vzdelaním
• nevyhovujúca veková štruktúra obyvateľstva –
rastúci podiel obyvateľstva v poproduktívnom
veku
• vysoká energetická náročnosť verejných
budov (Združené obchodné jednotky (ZOJ),
Dom služieb, Zdravotné stredisko, budova
športovej haly – časť Športhotela, budova
Materskej školy - ul. Hurbanova)
• nedostatočná kapacita materskej školy
Hurbanova
• zlý technický stav vykurovacieho systému
a zdravotechniky základnej školy
• nedostatok zariadení pre voľnočasové aktivity
detí, mládeže a dospelých
• nedostatok kvalitných športových zariadení
a plôch
• zlý technický stav hasičskej zbrojnice
a absencia garáže pre hasičské vozidlá
• zastaraný stav štúdia mestskej televízie
• absencia denného centra seniorov, domova
sociálnych
služieb,
prepravnej
služby
a terénnej práce so zdravotne postihnutými
• malá kapacita športovej haly, absencia
kvalitnej vodoliečby
• zastaraný školský areál – absencia kvalitných
športových plôch
• nedostatočne zabezpečená kontinuita sociálnej
a zdravotnej starostlivosti pri dlhodobej
odkázanosti na pomoc inej osoby
• nedostatočne zabezpečená bezbariérovosť v
meste
• nedostatok finančných prostriedkov na
rozširovanie rozsahu a druhu sociálnych
služieb
• absencia kvalitných odborných učební na ZŠ
• absencia školského autobusu
• absencia stálej galérie v meste
• nevyhovujúci architektonický stav „Starého
cintorína“

95

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

Príležitosti

Ohrozenia

• rozvoj cestovného ruchu a multifunkčného
poľnohospodárstva – kladný vplyv na tvorbu
nových pracovných miest
• obnovenie a rozvíjanie tradičných remesiel tvorba nových pracovných miest
• rozvoj celoživotného učenia ako záruky
rozvoja adaptability pracovnej sily
• zvýšenie starostlivosti o starých obyvateľov
mesta
• podpora rekonštrukcie objektov materskej
školy
• rekonštrukcia
vykurovacieho
systému
a zdravotechniky základnej školy
• dobudovanie športových zariadení pre
voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých
• zintenzívnenie mikroregionálnej spolupráce
s okolitými obcami
• zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce s
Maďarskom
• podpora zníženia energetickej náročnosti
verejných budov
• vytváranie podmienok zo strany štátu pre
zosúladenie zručností a potrieb trhu práce,
podpora celoživotného vzdelávania
• vlastná legislatívna činnosť samosprávnych
orgánov umožňujúca úpravu niektorých oblastí
• práca s verejnosťou za účelom zvyšovania
zodpovednosti a aktívnej účasti pri riešení
životných situácií
• podpora a rozvoj dobrovoľníctva

• výraznejšie starnutie populácie
• odchod mladých a vzdelaných ľudí z mesta z
dôvodu chýbajúcich perspektív v meste, ako aj
v jeho mikropriestore
• rast marginalizácie, vytláčanie čoraz väčšieho
počtu rizikových skupín účastníkov z trhu
práce a prehĺbenie sociálnej exklúzie
• nedostatok finančných prostriedkov na
skvalitnenie
kultúrno-spoločenskej
infraštruktúry mesta
• nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj
sociálnej infraštruktúry
• legislatívne
reštrikčné
opatrenia
od
nadradených orgánov
• zvyšovanie administratívnej záťaže vo
verejnej správe
• presun kompetencií na samosprávy bez
adekvátneho presunu finančných zdrojov
• pokles a strata občianskych iniciatív v oblasti
kultúry
• nové, neustále meniace sa reformy v oblasti
vzdelávania
• nedostatočne motivujúca legislatíva pre
mladých absolventov a ich vzrastajúci
nezáujem o umiestnenie na trhu práce
• nárast počtu sociálnych kategórií občanov
vyžadujúcich sociálne služby
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4. Hospodárstvo, ekonomický rozvoj
Silné stránky

Slabé stránky

• dokonalé zmapovanie existujúceho stavu
ekonomického potenciálu a prognóza jeho
očakávaného vývoja v budúcnosti
•otvorenie termálneho kúpaliska v Nesvadoch
v roku 2019 – existencia plánov na ďalší rozvoj
termálneho kúpaliska
• veľký potenciál pre vybrané druhy cestovného
ruchu (termálny turizmus, vidiecka turistika,
cykloturistika)
• priaznivé podmienky pre multifunkčné
pôdohospodárstvo – tradícia podnikania
v pôdohospodárstve
• vybudovaná priemyselná zóna s už
existujúcimi zamestnávateľmi
• začala sa výstavba kúpeľného a rekreačného
centra
• rast ekonomickej a exportnej výkonnosti
spotrebného a elektrotechnického priemyslu v
regióne za účasti zahraničného kapitálu zvyšovanie príjmov ľudí pracujúcich v
priemyselnom parku mesta Nesvady a v
blízkych mestách (ide o významnú časť
ekonomicky aktívneho obyvateľstva) –
zvyšovanie finančnej úspory rodín regiónu
• úroveň malého a stredného podnikania
• ubytovacie a reštauračné služby

• nízka efektívnosť pôdohospodárstva
• nízka úroveň materiálno-technickej základne
cestovného ruchu
• nedostatok voľných plôch v existujúcom
priemyselnom areáli
• nedostatočný marketing pre lokálny rozvoj
(napr. absencia marketingových produktov
o ponuke mesta, absencia podpory lokálnych
podnikateľov)
• absencia turisticky atraktívnych plôch so
základnou infraštruktúrou
• absencia podnikateľského inkubátora –
nedostatok kancelárskych miestností pre
začínajúcich podnikateľov
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Príležitosti

Ohrozenia

• zvyšujúci záujem o termálny turizmus,
vidiecku turistiku, cykloturistiku
• diverzifikácia
tradičných
činností
pôdohospodárskych subjektov
• rozvíjanie,
resp.
skvalitnenie
služieb
cestovného ruchu
• rozvoj spolupráce subjektov hospodárskeho
života mesta i jeho mikropriestoru
• efektívne využitie podporných programov na
rozvoj poľnohospodárstva a vidieka
• vytvorenie
informačného
systému
o cestovnom ruchu mesta
• vytvorenie konkurencieschopného marketingu
pre lokálny rozvoj (napr. produkty cestovného
ruchu, služby miestnych podnikateľov)
v spolupráci s partnerskými obcami i mestami
• využitie
ekonomického
potenciálu
priemyselnej zóny a prílev nových investorov
• odstraňovanie
administratívnych
bariér
podnikania a zlepšovanie podnikateľského
prostredia
• prílev zahraničných investícií do regiónu
• zvyšovanie kompetencií samosprávy
• zintenzívnenie mikroregionálnej spolupráce
s okolitými obcami
• zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce s
Maďarskom
• možnosti viaczdrojového financovania –
verejno-súkromné partnerstvá

• znehodnocovanie prírodného potenciálu
územia
• nerozvíjanie marketingu územia a úrovne
poskytovaných služieb cestovného ruchu
• nezáujem o turistické produkty mesta
i regiónu
• nezáujem o priemyselné areály mesta
i regiónu – odchod podnikateľov
• implementácia investičných programov bez
rešpektovania princípov trvalo udržateľného
rozvoja
• neschopnosť subjektov písať kvalitné projekty
a využívať podporné programy štátu a EU
• legislatívne
reštrikčné
opatrenia
od
nadradených orgánov
• zvyšovanie administratívnej záťaže vo
verejnej správe
• nedostatočná,
adaptácia
ekonomických
subjektov / podnikateľov na nové trhové
prostredie
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Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Kľúčové disparity
▪ Starnúca populácia
▪ Nízke príjmy obyvateľov
▪ Vysoká miera nezamestnanosti
▪ Nedostatok kvalitných verejných parkov a priestorov na oddych a relax
▪ Nevyužívanie kultúrneho a prírodného potenciálu mesta v oblasti cestovného ruchu
pre vytváranie turistických produktov a služieb
▪ Nízka úroveň kvality verejnej infraštruktúry a služieb
▪ Nízka kvalita miestnych komunikácií a chodníkov
▪ Absencia cyklistických chodníkov do susedných obcí a miest
▪ Absencia viacerých sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých
▪ Nedostatok priestorov na oddych pre detí a mládež
▪ Nízka kvalita základných a doplnkových služieb cestovného ruchu
Hlavné faktory rozvoja
✓ Migračný prírastok obyvateľstva
✓ Využitie výhodných polohových a prírodných podmienok mesta
✓ Intenzívna cezhraničná a medzinárodná spolupráca (Interreg, Town Twinning atď.)
✓ Zachovanie a ochrana životného prostredia
✓ Bohatý prírodný, kultúrny a historický potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
✓ Zvýšenie atraktivity územia mesta s rozšírením plôch a služieb na oddych a relax
✓ Výstavba nájomných bytov a vybudovanie infraštruktúry pre IBV na ul. Gaštanový
rad
✓ Nárast počtu nových pracovných príležitostí a zvýšenie príjmov obyvateľstva
✓ Skvalitnenie životného prostredia – rozšírenie a revitalizácia verejnej zelene,
odstránenie skládku odpadov
✓ Zachovanie kultúrno-historického dedičstva
✓ Rekonštrukcia verejných budov a zníženie ich energetickej náročnosti
✓ Skvalitnenie podmienok výchovy a výučby na MŠ a ZŠ
✓ Zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb zriadením denného stacionára pre seniorov,
domova sociálnych služieb
✓ Zriadenie prepravnej služby a terénnej práce
✓ Vytvorenie podmienok pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb
✓ Rozvoj ľudských zdrojov a spoločenského života
✓ Fondy EU a národné zdroje na podporu hospodárskeho rozvoja mesta a podnikateľov
✓ Zlepšenie dostupnosti regiónu a vybavenosti územia infraštruktúrou
✓ Trendy v cestovnom ruchu – zvýšený záujem o termálny turizmus, vidiecku turistiku,
cykloturistiku a agroturistiku
✓ Podpora vybudovania rôznych turistických atraktivít v meste
✓ Rozšírenie priemyselného areálu
✓ Otvorenie termálneho kúpaliska v Nesvadoch v roku 2019 – ďalší rozvoj termálneho
kúpaliska a rekreačného areálu
✓ Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
✓ Rekonštrukcia verejného osvetlenia, miestneho verejného rozhlasu a modernizácia
štúdia mestskej televízie
✓ Budovanie systému cyklistických chodníkov
✓ Skvalitnenie podmienky pre separáciu a likvidáciu odpadov
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✓ Rozšírenie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
✓ Využívanie obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie verejných budov
✓ Využitie zdrojov z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF4) na
realizáciu investičných a neinvestičných projektov

Medzi európske štrukturálne a investičné fondy patria (zdroj: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/fundingprogrammes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_sk ):
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – podporuje vyvážený rozvoj v rôznych regiónoch EÚ.
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Európsky sociálny fond (ESF) – podporuje projekty v oblasti zamestnanosti v celej Európe a investuje do ľudského kapitálu Európy – jej
pracovníkov, mladých ľudí a všetkých tých, ktorí si hľadajú zamestnanie.
Európsky sociálny fond (ESF)
Kohézny fond (KF) – poskytuje fondy na dopravné a environmentálne projekty v krajinách, v ktorých je hrubý národný dôchodok (HND) na
obyvateľa nižší ako 90 % priemeru EÚ. V rokoch 2014 až 2020 sú to Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Chorvátsko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
Kohézny fond (KF)
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) – zameriava sa na riešenie konkrétnych výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti
EÚ.
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) – pomáha rybárom pri prechode na udržateľný rybolov a pobrežným spoločenstvám pri
diverzifikácii ich hospodárstiev, čím zlepšuje kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach.
4
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B – Strategická časť
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných
špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej
politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.
Pri spracovaní tohto dokumentu boli plno akceptované najvýznamnejšie rozvojové
dokumenty týkajúce sa územia mesta Nesvady - aktuálne strategické dokumenty na programové
obdobie 2021 – 2027 na úrovni Európskej únie, na úrovni Slovenskej republiky, na úrovni
Nitrianskeho samosprávneho kraja, napr. Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky
2014-2020, Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného
rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030, Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
[schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014], Koncepcia územného rozvoja
Slovenska 2001 [KURS 2001], Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy,
Nízkouhlíková stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050,
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016
– 2022, Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na
roky 2018-2023, Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (2012) - Zmeny a doplnky č.1
Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (2015) - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja
(2020), Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2014 – 2020, Stratégia rozvoja cyklotrás a
cyklodopravy v NSK na roky 2016 – 2020, Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného
ruchu v NSK na roky 2014 – 2020, Koncepcia rozvoja stredného školstva v Nitrianskom
samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027, Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2021 –
2027, Integrovaná stratégia miestneho rozvoja „Mikroregión Hurbanovo“, Územný plán mesta
Nesvady, Program rozvoja bývania obce Nesvady na roky 2014 – 2023, Komunitný plán
sociálnych služieb mesta Nesvady na roky 2017 – 2022, Program odpadového hospodárstva
obce Nesvady na roky 2016 – 2020 atď.
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja definuje Program hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce nasledovne v § 8:
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
(1) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový
dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej
stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje
obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analytickostrategickej časti a programovej časti.
(4) Analyticko-strategická časť obsahuje najmä
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce
a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie
a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,
d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok
udržateľného rozvoja obce,
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e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery,
priority a ciele rozvoja obce,
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce.
(5) Programová časť obsahuje najmä
a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce,
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej
stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,
e) časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce.
(6) Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva
podľa potreby.
(7) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje
obecné zastupiteľstvo.
(8) Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je
podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho
rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
Pôsobnosť obcí pri podpore regionálneho rozvoja zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja definuje nasledovne v § 12:
Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja
a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo
udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie,
zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s
územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,
c) spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave
a realizácii programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku
a na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce,
d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa
§ 3, v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa
nachádzajú na území obce,
e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov,
ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.
Pre riešené územie veľký význam má cezhraničná spolupráca implementovaná
prostredníctvom programov Európskej územnej spolupráce.
Tento programový dokument plne zohľadňuje horizontálne priority, ktoré sú svojím
charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a budú rešpektované pri každom
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projekte/skupine projektov operačných programov, bez ohľadu na podporovanú tému alebo
územie.
Územné plánovanie
Územné plánovanie patrí k dôležitým nástrojom rozvoja sídiel. Územnoplánovacia
dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia,
zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú
stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
Obstarávanie územných plánov v súlade s novelami stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
patrí do kompetencie obcí. Územné plánovanie komplexne rieši funkčné využitie územia, jeho
cieľom je vytvárať predpoklady k súladu výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj
obce.
Mesto Nesvady má vypracovaný a schválený Územný plán.
Strategický program a akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Nesvady sú v súlade s globálnym cieľom, strategickými cieľmi a prioritami
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Nitrianskeho samosprávneho kraja na
roky 2016 – 2022.

PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja definuje nasledovnú rozvojovú víziu pre kraj:
„Nitriansky kraj bude rozvíjať diverzifikované hospodárstvo založené na moderných
technológiách produkujúcich tovary a služby s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať aktívne
prostredie pre výskum, vývoj a inovácie. Do roku 2022 chce zvýšiť sociálny a environmentálny
štandard života obyvateľov s kvalitnou a dostupnou infraštruktúrou.“
PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022 definuje 4 strategické
ciele:
Strategický cieľ: I. Konkurencieschopná ekonomika
Strategický cieľ je zameraný na problematiku ekonomiky, výskumu a inovácií, príchod nových
zahraničných investícií. Strategický cieľ rieši konkurencieschopnosť poľnohospodárstva,
zlepšenie kvality života na vidieku a konkurencieschopnosť cestovného ruchu. Navrhované
opatrenia budú prispievať k rastu zamestnanosti, k rozvoju vnútorného potenciálu kraja a k
podpore kreatívneho priemyslu. Má stanovené štyri špecifické ciele:
• „Vytvoriť podmienky pre príchod investícií s vysokou pridanou hodnotou“.
• „Vytvoriť stimulujúce prostredie pre inovácie“.
• „Podporiť rozvoj multifunkčného poľnohospodárstva a rozvoj vidieka“.
• „Zlepšiť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu“.
Strategický cieľ: II. Kvalitné ľudské zdroje
Strategický cieľ je zameraný na problematiku sociálnej infraštruktúry – školstvo, kultúru, šport,
bytový fond a problematiku sociálnych vecí a zdravotníctva. Má stanovené tri špecifické ciele:
• „Zlepšiť kvalitu zariadení sociálnej infraštruktúry“.
• „Zabezpečiť súlad vzdelávania s požiadavkami trhu práce“.
• „Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb a zdravotníckych služieb pre obyvateľov
kraja“.
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Strategický cieľ: III. Zdravé životné prostredie
Strategický cieľ je zameraný na problematiku ochrany životného prostredia, podporu
prispôsobenia sa zmenám klímy a predchádzania a riadenia rizík. Efektívnejšie využívanie
energetických zdrojov a prechod na energeticky efektívnejšie nízkouhlíkové hospodárstvo. Má
stanovené tri špecifické ciele:
• „Znížiť ohrozenia všetkých zložiek životného prostredia a ochrana pred živelnými
pohromami“.
• „Znížiť produkciu odpadov zavedením efektívneho systému triedenia a zhodnocovania“.
• „Zlepšiť energeticky efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo“.
Strategický cieľ: IV. Komplexná technická infraštruktúra
Strategický cieľ je zameraný na problematiku dopravnej infraštruktúry, rýchlostných ciest, ciest
I., II. a III. triedy, zlepšenie železničnej siete, rozvoj vodnej dopravy a zlepšenie dopravnej
obslužnosti. Cieľom je vytváranie predpokladov na zabezpečenie bezproblémového
zásobovania obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a efektívna likvidácia odpadových vôd bez
negatívnych dopadov na životné prostredie, ako aj zvýšenie kvality komunikačných
technológií. Strategický cieľ má stanovené tri špecifické ciele:
• „Skvalitniť regionálnu dopravnú infraštruktúru a jej napojenie na nadregionálne siete a
zlepšiť dopravnú dostupnosť“.
• „Zlepšenie zásobovania pitnou vodou a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
vôd“.
• „Zlepšiť dostupnosť a kvalitu informačných a komunikačných technológií v kraji“.

Zámerom tejto kapitoly je identifikácia prioritných rozvojových oblastí mesta a zároveň
stanovenie strategických cieľov, priorít a opatrení predstavujúcich rozvojovú stratégiu mesta
nadväzujúcu na výsledky komplexného auditu rozvojového potenciálu záujmového územia, na
SWOT analýzu a na vyššie uvedené programové dokumenty.
Globálnym cieľom Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Nesvady je podporiť vyvážený rozvoj v meste prostredníctvom postupného zvyšovania jeho
konkurencieschopnosti. Strategickým cieľom mesta je vytvorenie vhodného
sociálnoekonomického a trvalo udržateľného prostredia, ktoré bude podporovať vlastné úsilie
a výkony obyvateľov pri tvorbe pracovných príležitostí, povedie jednotlivcov k dobrovoľnej
zodpovednosti o sociálne slabších a o životné prostredie.
Cieľom rozvojovej stratégie je vybudovať atraktívne mesto pre vlastných obyvateľov ako
aj návštevníkov, zlepšiť občiansku a technickú infraštruktúru mesta, zlepšiť súčasný stav
životného prostredia, zviditeľniť mesto pre potenciálnych turistov a potenciálnych
podnikateľov, a tým aj posilniť miestnu ekonomiku.
Vychádzajúc z analýzy existujúceho stavu hospodárskych a sociálnych podmienok
boli v meste identifikované nasledovné strategické prioritné rozvojové oblasti mesta:
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj
mesta
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Inkluzívna a moderná občianska
infraštruktúra mesta
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 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Udržateľná dopravná a technická
infraštruktúra mesta
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania a rast počtu
obyvateľov
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia a
realizácia adaptačných a mitigačných opatrení zameraných na zmenu klímy
 Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 6: Smart Nesvady
Strategický cieľ v hospodárskej oblasti: Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj založený
na miestnych zdrojoch. Rozvíjať potenciál cestovného ruchu a vybudovanej kvalitnej
a udržateľnej dopravnej a technickej infraštruktúry. Aplikovanie inovatívnych a smart riešení
pre komplexný rozvoj života v meste.
Strategický cieľ v sociálnej oblasti: Kvalitné sociálne služby zabezpečujúce spokojnosť
medzi obyvateľmi mesta. Zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov, podporovať skvalitňovanie
občianskej vybavenosti a zabezpečovať pre obyvateľov dôstojné podmienky spoločenského
vyžitia.
Strategický cieľ v environmentálnej oblasti: Zdravé a kvalitné životné prostredie
v meste Nesvady.

Strategická vízia mesta Nesvady
Riadiaci výbor pre PHRSR a pracovné skupiny formulovali nasledovnú strategickú víziu mesta
Nesvady :
„V roku 2027 mesto Nesvady bude v každej prioritnej oblasti - v hospodárskej,
sociálnej, environmentálnej – konkurencieschopné. Mesto sa intenzívne bude starať
o marginalizované skupiny a bude podporovať rovnosť príležitostí. Ľudia sa budú zaujímať
o dianie v meste a venovať svoj čas aj skrášľovaniu svojho okolia a mesta. Mesto Nesvady bude
priestorom významných spoločenských podujatí (Nesvadské dni, Nesvadské športové dni,
Mikulášske posedenie pre deti i ďalšie).
Miestna občianska infraštruktúra bude kvalitná: materské školy a základné školy budú
mať kvalitné priestorové podmienky na inkluzívnu výchovu a vzdelávanie. Na prepravu detí
a žiakov do MŠ a ZŠ bude k dispozícii školský autobus. V meste bude zriadený aj celoročný
detský park. Na aktívny oddych, šport a rekreáciu budú slúžiť nové zariadenia a športové
plochy. Športová hala Jenő Vlahy bude mať vyššiu návštevnosť v dôsledku vyhotovenia
balkónov a prevádzky vodoliečby. V meste bude v prevádzke domov sociálnych služieb.
Nákupom osobného motorového vozidla mesto zabezpečuje prepravné služby a terénnu prácu
pre obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím. Miestny hasiči budú mať k dispozícii
zrekonštruovanú a rozšírenú hasičskú zbrojnicu s prístavbou. Starý cintorín bude
revitalizovaný.
Technická infraštruktúra mesta bude na vysokej úrovni, verejné budovy (materská
škola, základné školy, dom služieb, združené obchodné jednotky, zdravotné stredisko) budú mať
zvýšenú energetickú hospodárnosť. V strednodobom časovom horizonte je potrebné skvalitniť
verejné osvetlenie v niektorých častiach mesta. Doprava bude mať udržateľný charakter, na
miestnych komunikáciách bude plynulejšia a bezpečnejšia v dôsledku rekonštrukcie miestnych
komunikácií a rozšírenia a modernizácie chodníkového systému. Cyklisti budú mať k dispozícii
rozsiahly systém cyklistických chodníkov. Pre lepšiu informovanosť obyvateľov i návštevníkov
mesta bude slúžiť modernizovaný miestny verejný rozhlas. Miestna televízia bude mať
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k dispozícii modernizované štúdio a technickú vybavenosť. Miestny kamerový systém bude
rozšírený a zároveň bude vytvorené aj monitorovacie stredisko.
V meste budú kvalitné podmienky na bývanie v dôsledku výstavby mestských nájomných
bytov a vytvorení infraštruktúry individuálnej bytovej výstavby na ul. Gaštanový rad.
Miestna ekonomika bude založená na miestnych zdrojoch, kde veľký význam bude mať
cestovný ruch a priemysel. Termálne kúpalisko bude patriť medzi populárne a navštevované
termálne kúpaliská Podunajska. Návštevnosť mesta bude zvyšovať športovo rekreačné jazero
,,Vodný raj“ (KaRC), ako aj rekreačná zóna „Staré štrkovisko“. Pre rekreačné domy v areáli
kúpeľného a rekreačného centra bude vybudovaná technická vybavenosť. Pozícia priemyselnej
výroby bude posilnená s vybudovanou infraštruktúrou pre zväčšený priemyselný areál.
Informovanosť občanov o miestnych živnostníkoch, drobných podnikateľoch a ich službách
budú zabezpečovať pravidelne vydávané mapy mesta. Začínajúci podnikatelia budú mať
k dispozícii podnikateľský inkubátor. Mesto bude realizovať aktívnu propagáciu cestovného
ruchu vydávaním propagačných materiálov.
Verejná zeleň mesta a obecný park budú revitalizované. Kvalita životného prostredia
bude vysoká: verejný kanalizačný systém a čistiareň odpadových vôd budú rozšírené, skládka
odpadov bude zrekultivovaná, odpadové koše budú rozmiestnené pozdĺž chodníkového systému
mesta. Triedený zber odpadu bude účinnejší v dôsledku vybudovania zariadenia na dotriedenie
triedeného odpadu.
Na dosiahnutie uvedenej strategickej vízie bude potrebné naplniť strategický cieľ rozvoja mesta
Nesvady na roky 2021 – 2027. Strategickým cieľom rozvoja mesta je vytvorenie podmienok na
zvyšovanie kvality života obyvateľov i návštevníkov mesta Nesvady aktívnym prístupom k
podpore hospodárskej a sociálnej oblasti pri súčasnom skvalitňovaní životného prostredia
mesta.
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN 2015) je kľúčovou agendou pre zabezpečenie
globálneho udržateľného rozvoja. Jej transformačný charakter je vyjadrený v 17-ich cieľoch
udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - SDGs). Slovensko si v roku 2018
zvolilo taký prístup k národnej implementácii Agendy 2030, ktorý 17 cieľov udržateľného
rozvoja premietol na národnú úroveň prostredníctvom šiestich Národných priorít
implementácie Agendy 2030, schválených Vládou SR v roku 2018.1 Ide o nasledujúce priority:
- Vzdelanie pre dôstojný život - Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej
ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí - Znižovanie
chudoby a sociálna inklúzia - Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy Právny štát, demokracia a bezpečnosť - Dobré zdravie. Rozvojová vízia mesta Nesvady na roky
2021 – 2027 sleduje aj vyššie uvedené Národné priority implementácie Agendy 2030.
Rozvojová vízia mesta Nesvady na roky 2021 – 2027 je v súlade s Víziou a stratégiou
rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobou stratégiou udržateľného rozvoja Slovenskej
republiky – Slovensko 2030. Princípmi Slovensko 2030 sú:
o environmentálna a hospodárska udržateľnosť,
o kvalita života ako rozhodujúci faktor verejných politík,
o efektívnosť, synergia, subsidiarita, sebestačnosť a integrácia,
o dôraz na priority.
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SMART mesto Nesvady
Obr. 6: 3 základné zložky smart (inteligentného) mesta Nesvady

SMART
ekonomika

SMART
komunita

SMART
prostredie a
infraštruktúra

VYSOKÁ KVALITA života
v meste Nesvady
3 základné piliere SMART rozvoja:
✓ smart prostredie – ochrana a udržateľné využívanie zdrojov s modernou infraštruktúrou,
✓ smart ekonomika – udržateľné, efektívne a konkurencieschopné zhodnocovanie
zdrojov,
✓ smart komunita – tolerantné, otvorené, vzdelané, zdravé a aktívne spoločenstvo
obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov + smart spravovania/riadenia územia
(governance).
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Prioritné tematické oblasti pre Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj mesta

Tematické oblasti: Infraštruktúra cestovného ruchu, atraktívna komplexná ponuka cestovného
ruchu založená na lokálnych špecifikách
Možnosti financovania

Názov projektu
Úprava verejných priestranstiev v celom
území KaRC
Rozšírenie termálneho kúpaliska
Výstavba parkoviska pre karavany
a obytné prívesy v areáli KaRC
Rozšírenie parkovacích plôch pre osobné
automobily v areáli KaRC
Autocamping pre termálne kúpalisko
Revitalizácia termálneho vrtu K-3
Športovo rekreačné jazero - ,,Vodný raj“
(KaRC)
Vytvorenie rekreačnej zóny „Staré
štrkovisko“

Verejné zdroje – CLLD, PRV, čiastočne ITI –
RIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov
Verejné zdroje – CLLD, PRV
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Možný dopad na
rozvoj mesta
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Stredný
Stredný
Stredný

Tematické oblasti: Podpora rozvoja infraštruktúry, služieb a produktov cestovného ruchu,
Zvyšovanie udržateľnej konkurencieschopnosti územia podporou odvetví využívajúcich lokálne
zdroje
Možnosti financovania

Názov projektu
Marketing mesta a termálneho kúpaliska
Rekonštrukcia existujúcich pamiatok
vhodných na využívanie v cestovnom
ruchu
Nesvadské korzo
Rekonštrukcia Zdravotného strediska na
podnikateľský inkubátor

Verejné zdroje – CLLD, PRV, IROP,
súkromné zdroje
Verejné zdroje – CLLD, PRV, IROP

Verejné zdroje, Súkromné zdroje
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS

Možný dopad na
rozvoj mesta
Stredný
Stredný

Stredný
Stredný

Tematická oblasť: Zvyšovanie udržateľnej konkurencieschopnosti, Inklúzia a kvalita života
obyvateľov
Možnosti financovania
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Možný dopad na
rozvoj mesta
Stredný
Stredný

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Stredný

Verejné zdroje

Stredný

Názov projektu
Rekonštrukcia ZOJ
Rekonštrukcia budovy domu
služieb
Revitalizácia a zastrešenie
miestneho trhoviska
Podpora malého a stredného
podnikania
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Prioritné tematické oblasti pre Inkluzívne, sociálne, vzdelané, zdravé a
kultúrne mesto s modernou občianskou infraštruktúrou
Tematické oblasti: Inklúzia a kvalita života obyvateľov, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu
a izolácie, infraštruktúra vzdelávania, budovanie a modernizácia sociálnej infraštruktúry,
inovatívne vzdelávanie, rozvoj kultúry, športu a komunitného života
Rekonštrukcia a modernizácia
Športovej haly Jenő Vlahy – časť
Športhotel
Nesvadské športové dni
Oživenie a udržanie miestnych tradícií
a zvykov našich predkov (Dom
ľudových tradícií)
Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií
Rekonštrukcia budovy Klubu
dôchodcov
Rekonštrukcia budovy starej ZŠ
Detské ihrisko pre deti a mládež na
futbalovom ihrisku
Revitalizácia mestskej časti Hamušad
Dostupná sociálna starostlivosť
a podpora sociálnej inklúzie
Výstavba estetických vstupov do
mesta
Podpora občianskej participácie na
rozvoji mesta
Mikulášske posedenie pre deti
Rekonštrukcia a zateplenie spojovacej
chodby základnej školy k telocvični
a športovej hale
Prevádzkovanie školského autobusu
Prístavba a rekonštrukcia Materskej
školy Hurbanova
Vybudovanie javiska so zastrešením
v areáli Miestneho kultúrneho
strediska
Rozšírenie možnosti bezbariérových
vstupov do verejných budov
Rekonštrukcia budovy denného
stacionára
Modernizácia učební základných škôl
Zriadenie multifunkčného centra pre
rodiny
Revitalizácia mestského pohrebiska
Rekonštrukcia a revitalizácia
školského areálu na park športu,
oddychu a zdravia
Vybudovanie Skate parku

Verejné zdroje – CLLD, PRV

Možný dopad
na rozvoj mesta
Stredný

Verejné zdroje
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Stredný
Stredný

Verejné zdroje – CLLD, PRV
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Stredný
Vysoký

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Stredný
Nízky

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Verejné zdroje

Stredný
Stredný

Verejné zdroje

Stredný

Verejné zdroje
Verejné zdroje

Nízky
Vysoký

Verejné zdroje
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Nízky
Vysoký

Verejné zdroje – CLLD, PRV, IROP

Stredný

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Vysoký

Verejné zdroje, IROP
Súkromné zdroje

Stredný
Stredný

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Stredný
Vysoký

Verejné zdroje – CLLD, PRV

Vysoký

Rekonštrukcia a modernizácia
Športovej haly Jenő Vlahy
Rekonštrukcia budovy CVČ

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Vysoký

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Stredný

Názov projektu

Možnosti financovania

Nízky

Stredný
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Prioritné tematické oblasti pre
infraštruktúra mesta

Udržateľnú dopravnú a

technickú

Tematické oblasti: Dopravná infraštruktúra, integrovaná, ekologická a dostupná doprava,
podpora nemotorovej dopravy v meste, budovanie a modernizácia technickej infraštruktúry,
inovácia technickej infraštruktúry
Kyvadlová autobusová doprava ku
KaRC
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Cykloturistické trasy Nesvady a okolie
Elektrický automobil na sociálne účely
Technická vybavenosť pre rekreačné
domy v areáli kúpeľného centra
Budovanie odvodňovacích žľabov
a rigolov

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Možný dopad
na rozvoj mesta
Stredný

Verejné zdroje – CLLD, PRV
Verejné zdroje – CLLD, PRV
Verejné zdroje
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Vysoký
Stredný
Stredný
Vysoký

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov, ITIRIÚS

Vysoký

Rozvoj a rekonštrukcia technickej
infraštruktúry v meste
Výstavba inžinierskych sietí v nových
lokalitách IBV
Obnova dopravného značenia v meste
Revitalizácia parkoviska a okolia
zdravotného strediska
Revitalizácia mestskej časti Aňala
Skvalitnenie technického vybavenia
a funkčnosti miestneho rozhlasu
Nabíjacie stanice pre elektromobily
Zriadenie verejných prípojných bodov
na internet na území mesta
Napojenie budov v majetku mesta na
optickú sieť
Rozšírenie a modernizácia
kamerového systému
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v
meste

Verejné zdroje

Vysoký

Verejné zdroje

Vysoký

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov, ITIRIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Stredný
Stredný

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov, ITIRIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Vysoký
Vysoký

Verejné zdroje – CLLD, PRV

Stredný

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Vysoký

Názov projektu

Možnosti financovania

Stredný
Stredný

Vysoký

Prioritné tematické oblasti pre Rozvoj bývania a podporu rastu počtu
obyvateľov mesta

Tematické oblasti: Dostupná sieť bývania pre sociálne slabšie vrstvy a mladé rodiny
Názov projektu
Výstavba nájomných bytov vrátane
infraštruktúry

Možnosti financovania
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Možný dopad
na rozvoj mesta
Vysoký
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Prioritné tematické oblasti pre Ochranu životného prostredia a realizáciu
adaptačných a mitigačných opatrení zameraných na zmenu klímy

Tematické oblasti: Zelená infraštruktúra, kvalita životného prostredia, adaptačné a mitigačné
opatrenia zamerané na zmenu klímy, podpora šírenia a uplatňovania princípov cirkulárnej
ekonomiky, rekultivácia brownfieldov a environmentálnych záťaží, integrovaná infraštruktúra
vodného a odpadového hospodárstva, prevencia živelných pohrôm a zmierňovanie následkov
klimatických zmien
Možnosti financovania

Názov projektu
Revitalizácia okolia starého koryta
rieky Nitry
Geotermálna elektráreň – zelená
energia
Osadenie lavičiek a smetných košov
na verejných priestranstvách
Vybudovanie prístreškov a ohrád pre
umiestnenie domového odpadu pri
bytových domoch
Úprava a rekonštrukcia verejných
priestranstiev v meste
Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Intenzifikácia ČOV Nesvady
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Rekultivácia skládky odpadov
Vodozádržné opatrenia na území
mesta
Modernizácia budovy MsÚ
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej
zbrojnice
Revitalizácia mestského parku
ZŠ Nesvady – rekonštrukcia plynovej
kotolne, ústredného kúrenia a
zdravotechniky
Revitalizácia a údržba zelene

Možný dopad
na rozvoj mesta
Stredný

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Verejné zdroje

Vysoký

Verejné zdroje

Nízky

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov

Vysoký

Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Verejné zdroje – CLLD, PRV
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Kombinácia verejných a súkromných zdrojov,
ITI-RIÚS
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Vysoký

Verejné zdroje – CLLD, PRV
Verejné zdroje – CLLD, PRV

Stredný
Vysoký

Verejné zdroje – CLLD, PRV

Stredný

Stredný

Vysoký
Vysoký
Vysoký
Vysoký
Stredný
Vysoký

Prioritné tematické oblasti pre SMART mesto

Tematické oblasti: Inteligentné informačno-komunikačné technológie, zavádzanie
inteligentných systémov, technológií a SMART riešení pre rozvoj mesta, rozšírenie
elektronických služieb e-government
Názov projektu
Rozšírenie elektronických služieb
e-government

Možnosti financovania
Kombinácia verejných
a súkromných zdrojov, ITI-RIÚS

Možný dopad na rozvoj mesta
Vysoký
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Moderné technológie – Nesvady
na ceste SMART

Kombinácia verejných
a súkromných zdrojov, ITI-RIÚS

Vysoký
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Obr. 7: Tabuľka strategických cieľov a opatrení
Vízia mesta Nesvady
„Mesto Nesvady – zdravé, smart, sociálne, inkluzívne, vzdelané a konkurencieschopné kúpeľné a rekreačné centrum Dolnonitrianskeho regiónu
so spokojným a aktívnym obyvateľstvom vo vysokokvalitnom životnom prostredí, mesto zabezpečujúce kvalitné služby pre obyvateľov i návštevníkov“
Strategická prioritná rozvojová
oblasť č. 6: SMART mesto

Cieľ 1: Rozšírenie inteligentných technológií, systémov a služieb

Cieľ 2: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - zníženie
energetickej náročnosti budov

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5:
Ochrana životného prostredia a realizácia
adaptačných a mitigačných opatrení
zameraných na zmenu klímy

Cieľ 1: Zlepšiť stav životného prostredia

Cieľ 2: Podpora demografického rastu mesta

Strategická prioritná rozvojová
oblasť č. 4: Rozvoj bývania a
podpora rastu počtu obyvateľov
mesta

Cieľ 1: Skvalitnenie podmienok bývania v meste

Cieľ 3: Podpora rozvoja verejnej hromadnej dopravy

Cieľ 2: Rozvoj inžinierskych sietí

Strategická prioritná rozvojová
oblasť č. 3: Udržateľná
dopravná a technická
infraštruktúra mesta

Cieľ 1: Modernizácia cestnej dopravy

Cieľ 5: Kvalitná školská infraštruktúra a inkluzívne školstvo

Cieľ 4: Kultúrne dedičstvo a rozvoj kultúry

Cieľ 3: Aktívne občianstvo

Cieľ 2: Zlepšiť sociálne a zdravotnícke služby v meste

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2:
Inkluzívne, sociálne, vzdelané, zdravé a
kultúrne mesto s modernou občianskou
infraštruktúrou

Cieľ 1: Skvalitniť a optimalizovať občiansku infraštruktúru mesta

Cieľ 3: Vytvoriť z mesta významnú turistickú destináciu a zázemie
služieb cestovného ruchu pre región mesta

Cieľ 2: Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej
pracovnej sile, rozvoj inkluzívneho trhu práce a rovnosti príležitostí

Cieľ 1: Zvýšiť podiel malých a stredných podnikateľov v lokálnej
ekonomike

Strategická prioritná rozvojová
oblasť č. 1: Trvalo udržateľný
ekonomický rozvoj mesta
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Opatrenie 1.1: Podpora využívania inteligentných technológií a systémov pri poskytovaní
služieb pre občanov

Opatrenie 2.1: Rekonštrukcia bytových a nebytových budov

Opatrenie 1.1: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie
Opatrenie 1.2: Riešenie problémov odpadového hospodárstva
Opatrenie 1.3: Revitalizácia verejných priestorov
Opatrenie 1.4: Ochrana vodných zdrojov územia rozšírením a rekonštrukciou verejnej
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Opatrenie 2.1: Vytvorenie príťažlivých podmienok bývania v meste

Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby
Opatrenie 1.2: Rozvoj výstavby bytových domov

Opatrenie 3.1: Skvalitnenie podmienok cestovania autobusmi

Opatrenie 2.1: Rozšírenie a skvalitnenie inžinierskych sietí

Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry a udržateľnej mobility

Opatrenie 5.1: Skvalitnenie stavu objektov a infraštruktúry škôl a školských zariadení.
Modernizácia priestorov pre inkluzívne vzdelávanie a odborných učební, učebných
pomôcok a didaktickej techniky.

Opatrenie 4.1: Vytvorenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúry

Opatrenie 3.1: Vytvorenie podmienok na podporu aktívneho občianstva

Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych a zdravotníckych služieb

Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry

Opatrenie 3.1: Rozvíjať Kúpeľné a rekreačné centrum Nesvady (KaRC) a vytvoriť nové
produkty cestovného ruchu v spolupráci s ostatnými subjektmi CR

Opatrenie 2.1: Podpora vytvárania nových pracovných miest v meste

Opatrenie 1.1: Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov, posilnenie
marketingu mesta
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C – Programová časť
Programová časť nadväzuje na strategickú časť a obsahuje strategické prioritné
rozvojové oblasti mesta, definovanie strategických cieľov pri jednotlivých prioritných
oblastiach, priority, zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu
rozvoja mesta. Program obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov
v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike na úroveň opatrení a aktivít.
•

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj
mesta
Strategický cieľ: Zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast v miestnej ekonomike a v okolí
mesta, ktorý je základom hospodárskeho a sociálneho postavenia obyvateľov mesta i regiónu.
Podporiť multifunkčné poľnohospodárstvo, priemysel a služby - vrátane cestovného ruchu ako
perspektívneho hospodárskeho odvetvia mesta. Zvýšiť atraktivitu mesta pre malých a stredných
podnikateľov, rozšíriť priemyselný areál, zvýšiť zamestnanosť obyvateľov mesta.
Cieľ 1: Zvýšiť podiel malých a stredných podnikateľov v lokálnej ekonomike
Opatrenie 1.1: Posilnenie miestnych malých a stredných podnikateľov, posilnenie marketingu
mesta
Aktivity:
• Podpora zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov
• Podpora diverzifikácie lokálnej ekonomiky
• Zintenzívnenie spolupráce s aktérmi hospodárskeho života doma i v zahraničí
• Rozšírenie priemyselného areálu
• Vybudovanie podnikateľského inkubátora
Cieľ 2: Rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile,
rozvoj inkluzívneho trhu práce a rovnosti príležitostí
Opatrenie 2.1:Podpora vytvárania nových pracovných miest v meste
Aktivity:
• Podpora rekvalifikačných kurzov a vzdelávacích programov poskytujúcich rôzne
kvalifikácie s ohľadom na dynamiku trhu práce
• Podpora programov na elimináciu prejavov diskriminácie na trhu práce postavenej na
akomkoľvek základe
Cieľ 3: Vytvoriť z mesta významnú turistickú destináciu a zázemie služieb cestovného
ruchu pre región mesta
Opatrenie 3.1: Rozvíjať Kúpeľné a rekreačné centrum Nesvady (KaRC) a vytvoriť nové
produkty cestovného ruchu v spolupráci s ostatnými subjektmi CR
Aktivity:
• Rozvoj Kúpeľného a rekreačného centra Nesvady
• Podpora budovania zariadení na vidiecky cestovný ruch a agroturistiku
• Podpora rozvoja turistickej infraštruktúry mesta
• Účasť mesta na projektoch podporujúcich cestovný ruch v danom regióne
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•

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Inkluzívne, sociálne, vzdelané, zdravé
a kultúrne mesto s modernou občianskou infraštruktúrou
Strategický cieľ: Zabezpečiť dostupnosť kvalitnej občianskej infraštruktúry v školskej,
sociálnej, zdravotnej, športovej a kultúrnej oblasti. Znížiť percento sociálne ohrozených a
vylúčených obyvateľov mesta. Rozvíjať sociálne služby a podporiť integráciu rôznych skupín
obyvateľov do spoločenského života. Zlepšiť sociálnu starostlivosť a služby pre
marginalizované skupiny a deti, podporiť sociálne zapojenie nezamestnaných. Rozvíjať aktívne
občianstvo. Zvyšovanie kvality a dostupnosti predprimárneho vzdelávania.
Cieľ 1: Skvalitniť a optimalizovať občiansku infraštruktúru mesta
Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry
Aktivity:
• Oprava, rekonštrukcia a výstavba objektov občianskej infraštruktúry
• Podpora kultúry, športu, školských a voľnočasových programov
• Rekonštrukcia a výstavba športových zariadení
• Rekonštrukcia kultúrnych zariadení
• Rekonštrukcia a prístavba budovy hasičskej zbrojnice
• Modernizácia učební žiakov základných škôl
Cieľ 2: Zlepšiť sociálne a zdravotnícke služby v meste
Opatrenie 2.1: Rozvoj sociálnych a zdravotníckych služieb
Aktivity:
• Poradenstvo v školskej, sociálnej, zdravotnej a kultúrnej oblasti
• Rozšírenie osvety s protidrogovou a protialkoholickou tematikou
• Rozširovanie opatrovateľských služieb pre obyvateľov
• Koordinovanie poskytovania sociálnej pomoci v meste
• Rozšírenie sociálnej starostlivosti a služieb pre marginalizované skupiny a deti
a podpora sociálneho zapojenia nezamestnaných
• Podpora zriadenia domov sociálnych služieb
• Zriadenie prepravnej služby a terénnej práce s občanmi s ťažkým zdravotným
postihnutím
• Zriadenie denného centra pre seniorov
• Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska
• Revitalizácia starého cintorína
Cieľ 3: Aktívne občianstvo
Opatrenie 3.1. Vytvorenie podmienok na podporu aktívneho občianstva
Aktivity:
• Realizovanie permanentného dialógu samosprávnych orgánov mesta s obyvateľmi,
zabezpečiť monitoring občianskych potrieb a dôsledne rešpektovať právo na
informovanosť
• Vytváranie podmienok na podporu činnosti mimovládnych organizácií a
dobrovoľníckeho sektoru
• Modernizácia štúdia NTV Nesvady
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Cieľ 4: Kultúrne dedičstvo a rozvoj kultúry
Opatrenie 4.1. Vytvorenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva a rozvoj kultúry
Aktivity:
• Organizovanie kultúrnych podujatí k hlbšiemu poznaniu kultúrneho dedičstva
Cieľ 5: Kvalitná školská infraštruktúra a inkluzívne školstvo
Opatrenie 5.1: Skvalitnenie stavu objektov a infraštruktúry škôl a školských zariadení.
Modernizácia priestorov pre inkluzívne vzdelávanie a odborných učební, učebných pomôcok a
didaktickej techniky.
Aktivity:
• Rekonštrukcia a modernizácia zastaranej infraštruktúry a objektov škôl a školských
zariadení
• Modernizácia priestorov pre inkluzívne vzdelávanie (triedy, učebne, spoločné
priestory)
• Obstaranie moderných učebných pomôcok a didaktickej techniky
• Zavádzanie prvkov "SMART" školy (zelené a digitálne opatrenia)
• Obstaranie a prevádzka školského autobusu
•

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Udržateľná dopravná a technická
infraštruktúra mesta
Strategický cieľ: Podpora udržateľnej mobility skvalitnením dopravnej infraštruktúry mesta,
začleniť mesto do dôležitých medzinárodných trás, priebežnou modernizáciou existujúcej
infraštruktúry a budovaním novej v rozvojových územiach, zohľadňujúc požiadavky ekológie.
Zvýšenie kvality, bezpečnosti a plynulosti dopravy v meste a minimalizovať jej negatívny vplyv
na obyvateľov a návštevníkov mesta – zavádzanie udržateľných riešení v doprave. Skvalitniť
dopravnú a technickú infraštruktúru v meste. Rozvoj nemotorovej dopravy. Využitie
obnoviteľných zdrojov energie a geotermálnej energie. Zlepšiť podmienky verejnej hromadnej
dopravy. Zvyšovanie kvality a dostupnosti výchovy a vzdelávania na základných školách.
Cieľ 1: Modernizácia cestnej dopravy
Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry a udržateľnej mobility
Aktivity:
• Rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov
• Zabezpečenie odtoku dažďovej vody z miestnych komunikácií
• Budovanie cyklistickej infraštruktúry (napr. cyklistických chodníkov)
Cieľ 2: Rozvoj inžinierskych sietí
Opatrenie 2.1. Rozšírenie a skvalitnenie inžinierskych sietí
Aktivity:
• Rozšírenie a modernizácia inžinierskych sietí
• Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
• Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
• Rozšírenie kamerového systému
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Cieľ 3: Podpora rozvoja verejnej hromadnej dopravy
Opatrenie 3.1. Skvalitnenie podmienok cestovania autobusmi
Aktivity:
• Kyvadlová autobusová doprava ku KaRC
•

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania a podpora rastu počtu
obyvateľov mesta
Strategický cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitné bývanie reagujúce na potreby a požiadavky
obyvateľov mesta. Vytvoriť podmienky pre dostupné bývanie pre súčasných i nových
obyvateľov mesta rôznej variability a štruktúry, vrátane sociálneho bývania. Zvýšiť počet
obyvateľov mesta.
Cieľ 1: Skvalitnenie podmienok bývania v meste
Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja individuálnej bytovej výstavby
Aktivity:
• Podpora zlepšenia dostupnosti stavebných pozemkov s potrebnou technickou
infraštruktúrou
Opatrenie 1.2: Rozvoj výstavby bytových domov
Aktivity:
• Výstavba nájomných bytov vrátane infraštruktúry

Cieľ 2: Podpora demografického rastu mesta
Opatrenie 2.1: Vytvorenie príťažlivých podmienok bývania v meste
Aktivity:
• Podpora všeobecného spoločensko-ekonomického rozvoja mesta
•

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia a
realizácia adaptačných a mitigačných opatrení zameraných na zmenu klímy

Strategický cieľ: Budovanie zelenej infraštruktúry, realizácia adaptačných a mitigačných
opatrení zameraných na zmenu klímy. Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a podpora
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Zvyšovanie podielu využívania alternatívnych a
obnoviteľných zdrojov energie. Zníženie energetickej náročnosti budov. Zlepšiť starostlivosť o
životné prostredie, znížiť zaťaženosť životného prostredia, skrášliť vzhľad mesta, podporiť
environmentálnu výchovu detí predškolského a školského veku i širokej verejnosti. Zachovať
úctu k životnému prostrediu nielen na úrovni platných noriem v oblasti životného prostredia,
ale hlavne zvyšovať povedomie obyvateľov, aby sami aktívne prispievali k ochrane svojho
okolia. Dobudovať environmentálnu infraštruktúru na zabezpečenie ochrany zdravia
obyvateľstva, realizovať opatrenia na zabezpečenie ochrany pred povodňami, minimalizovať
množstvo produkovaného odpadu s orientáciou na maximálne využitie triedenie odpadov,
využívať alternatívne a obnoviteľné zdroje energie. Podpora šírenia a uplatňovania princípov
cirkulárnej ekonomiky. Koordinovať rozvoj priestorového usporiadania a funkčného využitia
pozemkov súčasne s riadeným socioekonomickým rozvojom.
Cieľ 1: Zlepšiť stav životného prostredia
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Opatrenie 1.1: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie
Aktivity:
• Budovanie a rozvoj zariadení pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
Opatrenie 1.2: Riešenie problémov odpadového hospodárstva
Aktivity:
• Rekultivácia divokých skládok, sanácia vzniknutých environmentálnych záťaží,
likvidácia čiernych skládok odpadu
• Realizácia projektov zameraných na zefektívnenie systému nakladania s komunálnym
odpadom, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
• Rozširovanie a zefektívnenie triedeného zberu odpadu
• Rozmiestnenie smetných košov na odpad
• Podpora šírenia a uplatňovania princípov cirkulárnej ekonomiky
Opatrenie 1.3: Revitalizácia verejných priestorov
Aktivity:
• Revitalizácia verejnej zelene, verejných plôch, rekonštrukcia námestí
Opatrenie 1.4: Ochrana vodných zdrojov územia rozšírením a rekonštrukciou verejnej
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
Aktivity:
• Rekonštrukcia a rozšírenie verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
Cieľ 2: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - zníženie energetickej náročnosti
budov
Opatrenie 2.1. Rekonštrukcia bytových a nebytových budov
Aktivity:
• Rekonštrukcia verejných budov - budovy domu služieb, budovy ZOJ
• Obnova fondu bytových a nebytových budov
•

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 6: SMART mesto

Strategický cieľ: Využitie inteligentných informačno-komunikačných technológií, zavádzanie
inteligentných systémov a technológií pre hospodársky, sociálny a ekonomický rozvoj mesta.
Cieľ 1: Rozšírenie inteligentných technológií, systémov a služieb
Opatrenie 1.1: Podpora využívania inteligentných technológií a systémov pri poskytovaní
služieb pre občanov
Aktivity:
• Podpora zavádzania inteligentných systémov manažmentu územia
• Podpora zavádzania inteligentných riešení pre verejnú správu a samosprávu
• Rozvoj digitalizácie a skvalitnenia služieb pre občana
• Rozvoj procesu participatívneho plánovania cez zapojenie verejnosti do príprav
zadania a prerokovania následných návrhov dokumentov
• Budovanie a rozširovanie verejných wifi sietí, modernizácia a budovanie optických
sietí
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Monitorovanie hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Navrhované ukazovatele zohľadňujú všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu
a environmentálnu oblasť.
Názov ukazovateľa
Novovytvorené pracovné miesta
Zníženie prevádzkových nákladov občianskej infraštruktúry mesta
Miera nezamestnanosti
Priemerné mzdy
Sociálne odkázaní obyvatelia
Spokojnosť obyvateľov so sociálnymi službami v meste
Objem investícií do skvalitnenia občianskej infraštruktúry mesta
Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta
Intenzita výstavby bytov
Dĺžka novovytvorených a zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Dĺžka vybudovaných cyklotrás
Verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov – zaznamenané priestupky a trestné činy
Verejný vodovod a kanalizácia
Demografický vývoj obyvateľov mesta
Spokojnosť obyvateľov s úrovňou školských inštitúcií v meste
Spokojnosť obyvateľov s možnosťami športovania v meste
Spokojnosť obyvateľov s kultúrnym životom v meste
Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v meste
Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre prácu
Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život
Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia mesta
Spokojnosť návštevníkov, turistov s mestom
Počet návštevníkov termálneho kúpaliska v Nesvadoch
Počet realizovaných športových, voľnočasových a turistických aktivít v areáli termálneho
kúpaliska
Počet zrekonštruovaných materských a základných škôl
Podiel domácností napojených na verejnú kanalizáciu s ČOV
Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť s ČOV
Počet vybudovaných zberných dvorov
Produkcia komunálnych odpadov
Miera skládkovania komunálneho odpadu - Podiel skládkovaného komunálneho odpadu
na celkovom množstve vyprodukovaného komunálneho odpadu.
Miera recyklácie komunálneho odpadu - Indikátor predstavuje podiel recyklovaného
komunálneho odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného komunálneho odpadu.
Recyklácia zahŕňa materiálovú recykláciu a recykláciu organických látok vrátane
kompostovania.

Informačný zdroj

Merná jednotka

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR
Mesto
Mesto, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR
Štatistický úrad SR
Mesto, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR
Dotazníkový prieskum
Mesto, ostatné úrady a organizácie
Mesto, ostatné úrady a organizácie
Mesto
Mesto
Mesto
Mesto, Polícia SR
Mesto, ostatné úrady a organizácie
Mesto
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Dotazníkový prieskum
Mesto
Mesto

Počet pracovných miest
EUR
Počet nezamestnaných
EUR
Počet sociálne odkázaných obyvateľov
% obyvateľov
EUR
EUR
Počet novopostavených bytov
m
m
Počet
Podiel napojených domácností v %
Počet
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% obyvateľov
% návštevníkov/turistov
Počet osôb
Počet

Mesto
Mesto, ostatné úrady a organizácie
Mesto, Štatistický úrad SR
Mesto
Mesto
Mesto

Počet
Podiel napojených domácností v %
%
Počet
kg/obyv.
%

Mesto

%
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Emisie znečisťujúcich látok - Emisie znečisťujúcich látok vyjadrujú množstvo
základných znečisťujúcich látok do ovzdušia - SO2, NOX, CO.
Dĺžka novovytvorených a zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Dĺžka vybudovaných cyklotrás
Počet realizovaných projektov na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
Výmera revitalizovaných a novovytvorených zelených plôch/parkov/zelenej
infraštruktúry
Miera zaškolenosti detí v predprimárnom vzdelávaní - Podiel počtu detí v materských
školách (vrátane špeciálnych tried) a špeciálnych materských školách vo veku 3 až 5
rokov na celkovom počte detí vo veku od 3 až 5 rokov
Zaškolenosť detí z marginalizovanej rómskej komunity v predprimárnom vzdelávaní Podiel rómskych detí z marginalizovaných rómskych komunít v predprimárnom
vzdelávaní z celkového počtu detí v danom veku v porovnaní so všeobecnou populáciou
Miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím - Podiel počtu pracujúcich osôb so
zdravotným postihnutím z obyvateľstva so zdravotným postihnutím vo veku od 15 rokov
Návštevníci múzeí, galérií a divadiel - Počet návštevníkov galérií, múzeí a divadiel v
priebehu kalendárneho roku.
Návštevníci športovísk a športových podujatí - Počet návštevníkov športovísk
a športových podujatí v priebehu kalendárneho roku.
Miera účasti dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave - Účasť na formálnom a
neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave. Indikátor určuje účasť počas štyroch
týždňov predchádzajúcich prieskumu u dospelých vo veku 25 až 64 rokov
Počet realizovaných projektov na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
Výmera revitalizovaných a novovytvorených zelených plôch/parkov/zelenej
infraštruktúry
Miera zaškolenosti detí v predprimárnom vzdelávaní - Podiel počtu detí v materských
školách (vrátane špeciálnych tried) a špeciálnych materských školách vo veku 3 až 5
rokov na celkovom počte detí vo veku od 3 až 5 rokov
Zaškolenosť detí z marginalizovanej rómskej komunity v predprimárnom vzdelávaní Podiel rómskych detí z marginalizovaných rómskych komunít v predprimárnom
vzdelávaní z celkového počtu detí v danom veku v porovnaní so všeobecnou populáciou
Miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím - Podiel počtu pracujúcich osôb so
zdravotným postihnutím z obyvateľstva so zdravotným postihnutím vo veku od 15 rokov
Návštevníci múzeí, galérií a divadiel - Počet návštevníkov galérií, múzeí a divadiel v
priebehu kalendárneho roku.
Návštevníci športovísk a športových podujatí - Počet návštevníkov športovísk
a športových podujatí v priebehu kalendárneho roku.
Miera účasti dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave - Účasť na formálnom a
neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave. Indikátor určuje účasť počas štyroch
týždňov predchádzajúcich prieskumu u dospelých vo veku 25 až 64 rokov
Počet implementovaných SMART riešení

Štatistický úrad SR, Slovenský hydrometeorologický ústav

t

Mesto
Mesto
Mesto
Mesto

m
m
Počet
m²

Mesto, zriaďovatelia MŠ

%, počet

Mesto, zriaďovatelia MŠ

%, počet

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

%, počet

Mesto, zriaďovatelia a prevádzkovatelia múzeí, galérií a divadiel

Počet

Mesto, prevádzkovatelia športovísk a organizátori športových podujatí

Počet

Štatistický úrad SR, zriaďovatelia vzdelávacích inštitúcií

Počet

Mesto
Mesto

Počet
m²

Mesto

%, počet

Mesto

%, počet

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

%, počet

Mesto, zriaďovatelia a prevádzkovatelia múzeí, galérií a divadiel

Počet

Mesto, prevádzkovatelia športovísk a organizátori športových podujatí

Počet

Štatistický úrad SR, zriaďovatelia vzdelávacích inštitúcií

Počet

Mesto, realizátori SMART riešení

Počet
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Akčný plán mesta Nesvady na roky 2021 – 2027
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/1
Základné údaje o projektovom zámere č. 1
Názov projektu

Úprava verejných priestranstiev v celom území KaRC

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočne upravené verejné priestranstvá v celom území KaRC

Cieľ projektu

Atraktívne verejné priestranstvá v celom území KaRC

Výstupy

Upravené verejné priestranstvá v KaRC

Užívatelia

Obyvatelia mesta a návštevníci KaRC

Indikátory monitoringu

Výmera upravených verejných priestranstiev v celom území KaRC (m²), rast atraktivity
KaRC, rast počtu návštevníkov KaRC

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Realizácie je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Úprava verejných priestranstiev v celom území KaRC

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Úprava verejných priestranstiev v
celom území KaRC

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/2
Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu

Rozšírenie termálneho kúpaliska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočná atraktivita termálneho kúpaliska

Cieľ projektu

Cieľom je rozšírením termálneho kúpaliska zabezpečiť zvýšenie návštevnosti termálneho
kúpaliska a posilniť ekonomický prínos cestovného ruchu pre miestnu ekonomiku.

Výstupy

Rozšírené termálne kúpalisko, nové atrakcie na termálnom kúpalisku

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta - termálneho kúpaliska

Indikátory monitoringu

Zvýšená návštevnosť KaRC, počet návštevníkov termálneho kúpaliska, rast atraktivity
termálneho kúpaliska

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie termálneho kúpaliska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie termálneho kúpaliska

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

3 500 000

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

3 500 000

Spolu
3 500 000

3 500 000
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/3
Základné údaje o projektovom zámere č. 3
Názov projektu

Výstavba parkoviska pre karavany a obytné prívesy v areáli KaRC

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027

Cieľ projektu

Cieľom je vytvárať vhodné podmienky pre turistov – cestujúcich s karavanom a obytným
prívesom. Zvýšiť návštevnosť termálneho kúpaliska.

Výstupy

Nové parkovisko pre karavany a obytné prívesy v areáli KaRC

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet návštevníkov areálu KaRC s karavanom a obytným prívesom, zvýšená návštevnosť
KaRC

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Zámer je v súčasnosti len v polohe úvah.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Výstavba parkoviska pre karavany a obytné prívesy v areáli
KaRC

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Výstavba parkoviska pre karavany a
obytné prívesy v areáli KaRC

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
125

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/4
Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu

Rozšírenie parkovacích plôch pre osobné automobily v areáli KaRC

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatok parkovacích plôch pre osobné automobily v areáli KaRC

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vybudovať nové parkovacie plochy pre osobné automobily v areáli
KaRC.

Výstupy

Nové parkovacie plochy

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta – užívatelia osobných automobilov

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovaných parkovacích plôch pre osobné automobily v areáli KaRC, zvýšená
návštevnosť KaRC

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie parkovacích plôch pre osobné automobily v areáli
KaRC

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie parkovacích plôch pre
osobné automobily v areáli KaRC

Termín
(rok)

Náklady
spolu
(eur)

2021
–
2027

250 000

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

250 000

Spolu
250 000

250 000
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/5
Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu

Autocamping pre termálne kúpalisko

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia autocampingu pre termálne kúpalisko

Cieľ projektu

Cieľom je vybudovať moderný autocamping pre zvýšenie návštevnosti mesta.

Výstupy

Novovybudovaný autocamping

Užívatelia

Návštevníci mesta - turisti

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovaných autocampingov pre termálne kúpalisko, počet užívateľov – hostí
novovybudovaného autocampingu pre termálne kúpalisko

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Autocamping pre termálne kúpalisko

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Autocamping pre termálne
kúpalisko

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

800 000

800 000

800 000

800 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/6
Základné údaje o projektovom zámere č. 6
Názov projektu

Revitalizácia termálneho vrtu K-3

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci stav termálneho vrtu K-3

Cieľ projektu

Cieľom projektu je revitalizácia termálneho vrtu K-3

Výstupy

Revitalizovaný termálny vrt K-3

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet revitalizovaných termálnych vrtov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia termálneho vrtu K-3

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia termálneho vrtu K-3

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

70 000

70 000

70 000

70 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/7
Základné údaje o projektovom zámere č. 7
Názov projektu

Športovo rekreačné jazero - ,,Vodný raj“ (KaRC)

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočne využitý potenciál Športovo rekreačného jazera - ,,Vodný raj“ (KaRC)

Cieľ projektu

Cieľom je vytvoriť atraktívne športovo rekreačné jazero - ,,Vodný raj“ (KaRC)

Výstupy

Atraktívne športovo rekreačné jazero - ,,Vodný raj“ (KaRC)

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet atraktívnych športovo rekreačných jazier - ,,Vodný raj“ (KaRC), rast atraktivity mesta

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vytvorenie atraktívneho športovo rekreačného jazera - ,,Vodný
raj“ (KaRC)

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Športovo rekreačné jazero - ,,Vodný
raj“ (KaRC)

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/8
Základné údaje o projektovom zámere č. 8
Názov projektu

Vytvorenie rekreačnej zóny „Staré štrkovisko“

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyužitý turistický potenciál „Starého štrkoviska“

Cieľ projektu

Cieľom je vytvorenie rekreačnej zóny „Staré štrkovisko“.

Výstupy

Novovytvorená rekreačná zóna „Staré štrkovisko“

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet novovytvorených rekreačných zón „Staré štrkovisko“, počet návštevníkov rekreačnej
zóny „Staré štrkovisko“

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vytvorenie rekreačnej zóny „Staré štrkovisko“

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Vytvorenie rekreačnej zóny „Staré
štrkovisko“

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
130

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/9
Základné údaje o projektovom zámere č. 9
Názov projektu

Marketing mesta a termálneho kúpaliska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočná úroveň marketingu mesta i termálneho kúpaliska – nedostatok propagačných
materiálov o miestnej turistickej ponuke

Cieľ projektu

Tvorba a distribúcia propagačných materiálov, vydávanie informačnej literatúry o primárnej
a sekundárnej ponuke cestovného ruchu v tlačenej i elektronickej podobe

Výstupy

Marketingové materiály prezentujúce mesto Nesvady a termálne kúpalisko

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta, turisti

Indikátory monitoringu

Podpora cestovného ruchu prostredníctvom súboru propagačných materiálov na uspokojenie
potreby návštevníkov, zvýšenie počtu domácich a zahraničných návštevníkov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Marketingové materiály mesta i termálneho kúpaliska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Marketingové materiály mesta
i termálneho kúpaliska

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho iné
zdroje

45 000

20 000

25 000

45 000

20 000

25 000

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/10
Základné údaje o projektovom zámere č. 10
Názov projektu

Rekonštrukcia existujúcich pamiatok vhodných na využívanie v
cestovnom ruchu

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Pamiatky s potenciálom na využívanie v cestovnom ruchu sú v nevyhovujúcom technickom
stave

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukcia existujúcich pamiatok vhodných na využívanie v cestovnom ruchu,
podporiť atraktivitu mesta

Výstupy

Zrekonštruované pamiatky vhodné na využívanie v cestovnom ruchu

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných pamiatok vhodných na využívanie v cestovnom ruchu, rast
atraktivity mesta

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia existujúcich pamiatok vhodných na využívanie
v cestovnom ruchu

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia existujúcich
pamiatok vhodných na využívanie v
cestovnom ruchu

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/11
Základné údaje o projektovom zámere č. 11
Názov projektu

Nesvadské korzo

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyužitý potenciál rekreačnej zóny

Cieľ projektu

Cieľom je vybudovanie predajného korza pri termálnom kúpalisku pre podporu lokálnych
výrobcov a predajcov

Výstupy

Vybudovanie nesvadského predajného korza

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet predajných stánkov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Nesvadské korzo

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Nesvadské korzo

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/12
Základné údaje o projektovom zámere č. 12
Názov projektu

Rekonštrukcia Zdravotného strediska na podnikateľský inkubátor

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia podnikateľského inkubátora, nedostatok kancelárskych priestorov pre začínajúcich
podnikateľov v meste. Miestni začínajúci podnikatelia sú veľmi zraniteľní - majú veľmi
málo skúseností a zručností s podnikateľským svetom, disponujú nízkym kapitálom,
nedostatočnými vedomosťami o podnikaní.
Zabezpečiť začínajúcim malým podnikateľom výhodné štartovacie podmienky.
Vybudovaním podnikateľského inkubátora podporiť malých podnikateľov na území mesta,
vytvoriť vhodné priestorové podmienky na podporu a urýchlený rast a úspešnosť
začínajúcich podnikateľov, pomáhať im prežiť prvé roky existencie.

Cieľ projektu

Výstupy

Novovybudovaný podnikateľský inkubátor

Užívatelia

Miestni začínajúci podnikatelia

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných podnikateľských inkubátorov
Skvalitnenie podmienok na podnikanie v meste a jeho regióne
Počet začínajúcich podnikateľov v priestoroch nového podnikateľského inkubátora

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia Zdravotného strediska na podnikateľský
inkubátor

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia Zdravotného
strediska na podnikateľský
inkubátor

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 13
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy ZOJ (Združené obchodné jednotky - ZOJ)

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová
Slovenská sporiteľňa a.s.

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúce tepelnotechnické vlastnosti budovy, ktorá je viacpodlažná, kde sa nachádzajú
obchodné priestory a komunitné centrum (v podkroví) ¾ budovy je vo vlastníctve mesta, ¼
vo vlastníctve Slovenskej sporiteľne a.s.

Cieľ projektu

Zníženie spotreby energie v budove - zvýšiť energetickú hospodárnosť budovy ZOJ.
Výmena výplní a otvorov – okien a dverí, zateplenie obvodových múrov

Výstupy

Zateplená budova – zateplené obvodové múry, vymenené okná a dvere

Užívatelia

Nájomcovia obchodných priestorov, komunitné centrum

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov, zlepšená energetická hospodárnosť budovy
Zníženie nákladov na vykurovanie - zníženie prevádzkových nákladov budovy

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia budovy ZOJ (Združené obchodné jednotky ZOJ)

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia budovy ZOJ
(Združené obchodné jednotky ZOJ)

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 14
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy domu služieb

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav budovy domu služieb

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukciou budovy domu služieb skvalitniť prevádzkové podmienky
v priestoroch domu služieb, zvýšenie energetickej efektívnosti domu služieb

Výstupy

Zrekonštruovaná budova domu služieb

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta, užívatelia domu služieb

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov domu služieb, zníženie spotreby energie v budove

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia budovy domu služieb

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia budovy domu
služieb

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 15
Názov projektu

Revitalizácia a zastrešenie miestneho trhoviska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav miestneho trhoviska, absencia zastrešenia

Cieľ projektu

Cieľom je revitalizáciou a zastrešením miestneho trhoviska skvalitniť prevádzkové
podmienky na miestnom trhovisku

Výstupy

Revitalizované a zastrešené miestne trhovisko

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci miestneho trhoviska

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných miestnych trhovísk, rast atraktivity miestneho trhoviska, počet
návštevníkov miestneho trhoviska

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia a zastrešenie miestneho trhoviska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia a zastrešenie
miestneho trhoviska

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

100 000

100 000

100 000

100 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/16
Základné údaje o projektovom zámere č. 16
Názov projektu

Podpora malého a stredného podnikania

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Stagnácia podnikateľského prostredia

Cieľ projektu

Zvýšenie konkurencie schopnosti mesta so zreteľom na zvyšovanie zamestnanosti.
Podpora podnikateľov a prezentácia ich firiem na web stránke mesta, prezentácia výrobkov
na podujatiach organizovaných mestom uverejňovanie zoznamu sponzorov, verejné
poďakovanie

Výstupy

Počet zrealizovaných aktivít

Užívatelia

Podnikatelia

Indikátory monitoringu

Stimulácia podnikateľského prostredia

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Podpora malého a stredného podnikania

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Podpora malého a stredného
podnikania

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 17
Názov projektu

Rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly Jenő Vlahy – časť
Športhotel

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Vysoká energetická náročnosť budovy Športhotela pri Športovej hale Jenő Vlahy,
nevyhovujúci technický stav budovy

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie - rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly
Jenő Vlahy – časť Športhotel. Skvalitniť prevádzkové podmienky Športhotela.

Výstupy

Zrekonštruovaný Športhotel pri Športovej hale Jenő Vlahy

Užívatelia

Návštevníci Športhotela pri Športovej hale Jenő Vlahy

Indikátory monitoringu

Zníženie spotreby energie, rast atraktivity Športhotela pri Športovej hale Jenő Vlahy spotreba energie v budove po realizácií opatrení energetickej efektívnosti

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly Jenő Vlahy –
časť Športhotel

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia a modernizácia
Športovej haly Jenő Vlahy – časť
Športhotel

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 2/2
Základné údaje o projektovom zámere č. 18
Názov projektu

Nesvadské športové dni

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Obyvateľstvo málo športuje a odráža sa to na zdraví obyvateľstva. Zlá životospráva a
nedostatok pohybu.

Cieľ projektu

Cieľom je organizáciou Nesvadských športových dní popularizovať šport v meste, zapojiť
obyvateľov do aktívneho pohybu a tým podporiť zdravý životný štýl - zlepšenie zdravotného
stavu obyvateľstva. Pravidelný pohyb prispieva k prevencii srdcových ochorení, cukrovky
druhého typu a rakoviny. Pohyb dokáže liečiť depresiu a zlepšovať pamäť.

Výstupy

Pravidelne organizované podujatia „Nesvadské športové dni“

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet podujatí „Nesvadské športové dni“, počet účastníkov športového podujatia „Nesvadské
športové dni“,

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu.
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Nesvadské športové dni

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Nesvadské športové dni

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

2 000

2 000

2 000

2 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 19
Názov projektu

Oživenie a udržanie miestnych tradícií a zvykov našich predkov
(Dom ľudových tradícií)

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočne veľká pozornosť venovaná miestnym tradíciám a zvykom predkov

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre aktivity zamerané na miestne tradície a zvyky v
priestoroch Domu ľudových tradícií

Výstupy

Organizácia umeleckých táborov

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet aktivít zameraných na tradície a zvyky mesta

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Dom ľudových tradícií

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Dom ľudových tradícií

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

14 000

11 900

1 400

700

14 000

11 900

1 400

700

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 20
Názov projektu

Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav Domu ľudových tradícií

Cieľ projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia Domu ľudových tradícií, obnova budovy pre zníženie
energetickej náročnosti.

Výstupy

Zrekonštruovaný Dom ľudových tradícií

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných Domov ľudových tradícií, počet návštevníkov Domu ľudových
tradícií

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia Domu ľudových
tradícií

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 21
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav budovy Klubu dôchodcov

Cieľ projektu

Cieľom je zníženie spotreby energie v budove Klubu dôchodcov, vytvoriť kvalitnejšie
podmienky pre spoločenský život a inklúziu dôchodcov v meste.

Výstupy

Zrekonštruovaná budova Klubu dôchodcov

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov Klubu dôchodcov, úroveň energetickej efektívnosti budovy,
skvalitnenie podmienok pre spoločenský klubové činnosti dôchodcov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia budovy Klubu
dôchodcov

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 22
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy starej ZŠ

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav budovy starej ZŠ

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukciou budovy starej ZŠ skvalitniť podmienky výchovy a vzdelávania,
zvýšenie energetickej efektívnosti budovy starej ZŠ.

Výstupy

Zrekonštruovaná budova starej ZŠ

Užívatelia

Žiaci ZŠ

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov starej ZŠ, zníženie spotreby energie v budove

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia budovy starej ZŠ

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia budovy starej ZŠ

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 23
Názov projektu

Detské ihrisko pre deti a mládež na futbalovom ihrisku

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatok moderných a bezpečných detských ihrísk v meste

Cieľ projektu

Cieľom je vybudovať moderné a bezpeční detské ihrisko pre deti a mládež na futbalovom
ihrisku. Skvalitniť podmienky pre pohybové aktivity pre deti. Vytvoriť podnetné prostredie
pre deti na rozvoj pohybovo – koordinačných zručností deti pri dodržaní bezpečnosti, keďže
tu vzniká základ pre zdravý životný štýl a vzťah k športu a pohybu.

Výstupy

Moderné a bezpečné detské ihrisko pre deti a mládež na futbalovom ihrisku

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta – užívatelia detského ihriska pre deti a mládež na futbalovom
ihrisku

Indikátory monitoringu

Počet novovytvorených moderných a bezpečných detských ihrísk v meste, rast atraktivity
mesta pre mladé rodiny s deťmi

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Detské ihrisko pre deti a mládež na futbalovom ihrisku

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Detské ihrisko pre deti a mládež na
futbalovom ihrisku

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 24
Názov projektu

Revitalizácia mestskej časti Hamušad

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočne rozvinutá mestská časť Hamušad – nedostatočne rozvinutá technická
infraštruktúra v mestskej časti

Cieľ projektu

Revitalizácia mestskej časti Hamušad - zvyšovanie kvality života v mestskej časti a
adaptability územia na klimatickú zmenu. Zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry. Rozvoj
technickej infraštruktúry v mestskej časti.

Výstupy

Revitalizovaná mestská časť Hamušad

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mestskej časti

Indikátory monitoringu

Počet revitalizovaných mestských častí, počet revitalizovaných systémov mestskej časti
Hamušad

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia mestskej časti Hamušad

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia mestskej časti
Hamušad

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 25
Názov projektu

Dostupná sociálna starostlivosť a podpora sociálnej inklúzie

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Existujú určité nedostatky v sociálnej starostlivosti a podpore sociálnej inklúzie

Cieľ projektu

Zabezpečenie dostupnej sociálnej starostlivosti a podpora sociálnej inklúzie. zvyšovanie
úrovne kvality života všetkých obyvateľov vrátane sociálne slabších a znevýhodnených
vrstiev (v prípade mesta sú to najmä seniori, deti, zdravotne postihnutí, členovia
marginalizovaných komunít, invalidní občania)

Výstupy

Kvalitná a dostupná sociálna starostlivosť zabezpečujúca sociálnu inklúziu

Užívatelia

Obyvatelia mesta

Indikátory monitoringu

Počet dostupných služieb sociálnej starostlivosti zabezpečujúcich sociálnu inklúziu, počet
užívateľov služieb sociálnej starostlivosti zabezpečujúcich sociálnu inklúziu

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Dostupná sociálna starostlivosť a podpora sociálnej inklúzie

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Dostupná sociálna starostlivosť a
podpora sociálnej inklúzie

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
147

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 2/10
Základné údaje o projektovom zámere č. 26
Názov projektu

Výstavba estetických vstupov do mesta

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia estetických a originálnych vstupov

Cieľ projektu

Zatraktívniť mesto výstavbou estetických vstupov do mesta - skrášliť vstupy originálnymi
riešeniami a zároveň charakteristickými pre mesto a upozorniť tak miestnych i návštevníkov
mesta, že vstupujú do moderného atraktívneho mesta.

Výstupy

Novovybudované estetické vstupy do mesta

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných estetických vstupov do mesta, rast atraktivity mesta

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Výstavba estetických vstupov do mesta

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Výstavba estetických vstupov do
mesta

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 27
Názov projektu

Podpora občianskej participácie na rozvoji mesta

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia zapojenie širokej verejnosti do riadenia mesta

Cieľ projektu

Výstupy

umožnenie obyvateľom mesta navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s
verejnoprospešným účelom, podporenie obyvateľov v ich záujme o samosprávu, v ktorej žijú
a ich transformáciu na aktívnych spolutvorcov jej súčasnosti a budúcnosti, vytváranie
kvalitných verejných politík s ľuďmi a pre ľudí, revitalizovanie verejných priestranstiev v
súlade s predstavami obyvateľov, zapojenie obyvateľov mesta do stanovovania priorít
verejných výdavkov, naštartovanie nových občianskych iniciatív a aktivít v samospráve,
zachytenie dôležitých spoločenských udalostí, či podieľanie sa na formovaní budúcnosti
mesta.
Transparentná samospráva

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet spoločne organizovaných podujatí

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Zámer je v súčasnosti len v pole úvah.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Podpora občianskej participácie na rozvoji mesta

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Podpora občianskej participácie na
rozvoji mesta

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 28
Názov projektu

Mikulášske posedenie pre deti

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Veľká tradícia Mikulášskych posedení pre deti – Mikulášske posedenia patria medzi
najvýznamnejšie podujatia pre deti.

Cieľ projektu

Cieľom je vytváranie atraktívnej predvianočnej atmosféry s Mikulášskymi posedeniami zachovávanie ľudových zvykov a tradícií. Poslaním podujatí je aj viesť deti k poznávaniu
tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

Výstupy

Mikulášske posedenie pre deti

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet Mikulášskych posedení pre deti, počet detí na Mikulášskych posedeniach

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Mikulášske posedenie pre deti

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Mikulášske posedenie pre deti

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

5 000

5 000

5 000

5 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 29
Názov projektu

Rekonštrukcia a zateplenie spojovacej chodby základnej školy k
telocvični a športovej hale

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický a tepelno-energetický stav spojovacej chodby základnej školy k
telocvični a športovej hale

Cieľ projektu

Cieľom je zníženie spotreby energie zabezpečením modernej a nízkoenergetickej spojovacej
chodby základnej školy k telocvični a športovej hale. Skvalitniť podmienky na šport pre
žiakov základnej školy.

Výstupy

Zrekonštruovaná a zateplená spojovacia chodba základnej školy k telocvični a športovej hale

Užívatelia

Žiaci ZŠ

Indikátory monitoringu

Zníženie spotreby energie; počet zrekonštruovaných a zateplených chodieb základnej školy k
telocvični a športovej hale, zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie spojovacej
chodby základnej školy k telocvični a športovej hale

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia a zateplenie spojovacej chodby základnej školy
k telocvični a športovej hale

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia a zateplenie
spojovacej chodby základnej školy
k telocvični a športovej hale

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

50 000

50 000

50 000

50 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 30
Názov projektu

Prevádzkovanie školského autobusu

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Záujem detí a žiakov z okolitých obcí navštevovať MŠ a ZŠ v Nesvadoch

Cieľ projektu

Zabezpečenie prevádzky školského autobusu ktorý zváža deti do Nesvadských základných
a materských škôl z okolia – Imeľ, Martovce, Stará Gúta a Aňala.

Výstupy

Školský autobus v prevádzke – preprava detí a žiakov do MŠ a ZŠ

Užívatelia

Deti MŠ, žiaci ZŠ

Indikátory monitoringu

Počet školských autobusov v prevádzke, počet prepravených osôb - detí a žiakov
Skvalitnenie podmienok dochádzky detí a žiakov do MŠ a ZŠ

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Zámer j e v súčasnosti len v polohe úvah.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Prevádzkovanie školského autobusu

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Prevádzkovanie školského autobusu

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 31
Názov projektu

Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy Hurbanova

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav budovy Materskej školy Hurbanova a nedostatočné priestorové
podmienky pre výchovné a vzdelávacie činnosti v Materskej škole Hurbanova

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukcia a prístavba Materskej školy Hurbanova, vytvoriť vhodné
priestorové podmienky pre výchovné a vzdelávacie činnosti v Materskej škole Hurbanova

Výstupy

Zrekonštruovaná budova Materskej školy Hurbanova a prístavba Materskej školy Hurbanova

Užívatelia

Deti MŠ, pracovníci MŠ

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov Materskej školy Hurbanova, počet prístavieb Materskej
školy Hurbanova, skvalitnené podmienky pre výchovné a vzdelávacie činnosti v Materskej
škole Hurbanova

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy Hurbanova

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Prístavba a rekonštrukcia Materskej
školy Hurbanova

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

560 000

476 000

56 000

-

28 000

560 000

476 000

56 000

-

28 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 32
Názov projektu

Vybudovanie javiska so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho
strediska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia javiska so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho strediska

Cieľ projektu

Cieľom je zabezpečiť javisko so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho strediska pre
zabezpečenie kvalitných organizačných na kultúrnych podujatiach.

Výstupy

Novovybudované javisko so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho strediska

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovaných javísk so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho strediska,
počet podujatí organizovaných s využitím javiska so zastrešením v areáli Miestneho
kultúrneho

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vybudovanie javiska so zastrešením v areáli Miestneho
kultúrneho strediska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Vybudovanie javiska so
zastrešením v areáli Miestneho
kultúrneho strediska

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

45 000

42 750

2 250

45 000

42 750

2 250

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 33
Názov projektu

Rozšírenie možností bezbariérových vstupov do verejných budov

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočne rozvinutý systém bezbariérových vstupov do verejných budov

Cieľ projektu

Cieľom je rozšírenie možností bezbariérových vstupov do verejných budov - odstraňovať
architektonické bariéry vo verejnom priestore budovaním bezbariérových vstupov.

Výstupy

Kvalitný systém bezbariérových vstupov do verejných budov

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet novovytvorených bezbariérových vstupov do verejných budov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie možnosti bezbariérových vstupov do verejných
budov

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie možnosti
bezbariérových vstupov do
verejných budov

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 34
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy denného stacionára

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav budovy denného stacionára

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukciou budovy denného stacionára skvalitniť podmienky na sociálne
služby v dennom stacionári, zvýšenie energetickej efektívnosti budovy denného stacionára.

Výstupy

Zrekonštruovaná budova denného stacionára

Užívatelia

Obyvatelia mesta – užívatelia služieb denného stacionára, pracovníci denného stacionára

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov denného stacionára, zníženie spotreby energie v budove

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia budovy denného stacionára

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia budovy denného
stacionára

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 35
Názov projektu

Modernizácia učební základných škôl

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Zastarané učebne základných škôl

Cieľ projektu

Skvalitnenie infraštruktúry učební pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho
procesu prostredníctvom modernizácie a skvalitnenia vybavenia učební. Modernizácia
učební zlepší kvalitu vzdelávania na základných škôl.

Výstupy

Modernizované učebne základných škôl

Užívatelia

Žiaci základných škôl

Indikátory monitoringu

Počet modernizovaných učební základných škôl, rast kvality vzdelávania na základných
školách

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Modernizácia učební základných škôl

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Modernizácia učební základných
škôl

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
157

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 2/20
Základné údaje o projektovom zámere č. 36
Názov projektu

Zriadenie multifunkčného centra pre rodiny

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia multifunkčného centra pre rodiny – pre obyvateľov mesta chýba multifunkčné
miesto pre spoločné stretávanie sa

Cieľ projektu

Zriadením multifunkčného centra pre rodiny a skvalitniť podmienky pre poskytovanie
komunitnej práce, sociálnych služieb a podporných aktivít pre obyvateľov mesta (pre rôzne
podujatia pre deti a ich rodičov atď.).

Výstupy

Novozriadené multifunkčné centrum pre rodiny

Užívatelia

Obyvatelia mesta

Indikátory monitoringu

Počet novozriadených multifunkčných centier pre rodiny, počet návštevníkov
multifunkčného centra pre rodiny

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Zámer je v súčasnosti len v polohe úvah.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Zriadenie multifunkčného centra pre rodiny

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Zriadenie multifunkčného centra
pre rodiny

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 37
Názov projektu

Revitalizácia mestského pohrebiska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci stav mestského pohrebiska

Cieľ projektu

Revitalizácia a environmentálna obnova verejného priestranstva –mestského pohrebiska
(výsadba stromov, zatrávnenie atď.).

Výstupy

Revitalizované mestské pohrebisko

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Výmera revitalizovaných plôch na mestskom pohrebisku
Počet revitalizovaných pohrebísk

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia mestského pohrebiska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia mestského pohrebiska

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 38
Názov projektu

Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu,
oddychu a zdravia

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
V meste chýba moderný a funkčný areál športu a aktívneho oddychu pre širokú verejnosť prístup k otvorenému areálu umožňujúcemu žiť zdravšie.

Cieľ projektu

Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu, oddychu a zdravia –
vytvorenie oázy zdravia ktorá prinesie so sebou množstvo možností využívania voľného času
pre pohybové a voľnočasové aktivity, vytvorenie športovo oddychovej zóny s celoročným
využitím pre širokú verejnosť.

Výstupy

Zrekonštruovaný a revitalizovaný školský areál – novovytvorený park športu, oddychu a
zdravia

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci areálu - parku športu, oddychu a zdravia

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných a revitalizovaných školských areálov – vytvorených parkov športu,
oddychu a zdravia

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park športu,
oddychu a zdravia

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia a revitalizácia
školského areálu na park športu,
oddychu a zdravia

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 39
Názov projektu

Vybudovanie Skate parku

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia skate parku, veľká časť mládeže sa málo hýbe/športuje

Cieľ projektu

Vybudovaním Skate parku zlepšiť možnosti na šport v meste. Odpútať mládež od videohier,
internetu a mobilov a vylákať ich do podnetného prostredia, kde na čerstvom vzduchu budú
môcť vykonávať nové športové aktivity a nadväzovať nové kontakty, získavať zručnosti.
Športová činnosť je dôležitá pre zdravie.

Výstupy

Novovybudovaný Skate park

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta – užívatelia Skate parku

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovaných Skate parkov, rast atraktivity mesta - počet užívateľov skate parku

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Zámer je v súčasnosti len v polohe úvah.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vybudovanie Skate parku

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Vybudovanie Skate parku

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 40
Názov projektu

Rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly Jenő Vlahy

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci stav Športovej haly Jenő Vlahy

Cieľ projektu

Cieľom je zrekonštruovať a modernizovať Športovú halu Jenő Vlahy, vytvoriť kvalitné
podmienky pre prevádzku.

Výstupy

Zrekonštruovaná a modernizovaná Športová hala Jenő Vlahy

Užívatelia

Návštevníci Športovej haly Jenő Vlahy

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných a modernizovaných športových hál, rast atraktivity športových
podujatí organizovaných v športovej hale

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly Jenő Vlahy

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia a modernizácia
Športovej haly Jenő Vlahy

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 41
Názov projektu

Rekonštrukcia budovy CVČ

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav budovy centra voľného času (CVČ)

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukciou budovy CVČ skvalitniť prevádzkové podmienky budovy, zvýšenie
energetickej efektívnosti budovy.

Výstupy

Zrekonštruovaná budova CVČ

Užívatelia

Obyvatelia mesta – užívatelia služieb CVČ, pracovníci CVČ

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov CVČ, zníženie spotreby energie v budove

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia budovy CVČ

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia budovy CVČ

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 42
Názov projektu

Kyvadlová autobusová doprava ku KaRC

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia kyvadlovej autobusovej dopravy ku KaRC

Cieľ projektu

Cieľom je zabezpečenie kyvadlovej autobusovej dopravy ku KaRC – umožniť ľahšiu
dostupnosť KaRC pre turistov bez osobného automobilu, podpora hromadnej dopravy –
zeleného dopravného riešenia

Výstupy

Kyvadlová autobusová doprava ku KaRC

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet cestujúcich na autobusoch ku KaRC

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Zámer je v súčasnosti len v polohe úvah.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Kyvadlová autobusová doprava ku KaRC

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Kyvadlová autobusová doprava ku
KaRC

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 43
Názov projektu

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Miestne komunikácie v nevyhovujúcom technickom stave

Cieľ projektu

Rekonštrukciou miestnych komunikácií zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, zlepšiť
podmienky cestnej premávky v meste. Dlhodobé zníženie nákladov potrebných na stavebnú
údržbu miestnych komunikácií v porovnaní so súčasnými potrebami.

Výstupy

Zrekonštruovaný systém miestnych komunikácií

Užívatelia

Obyvatelia, návštevníci mesta, účastníci cestnej premávky v meste

Indikátory monitoringu

Dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 44
Názov projektu

Cykloturistické trasy Nesvady a okolie

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027

Cieľ projektu

Rozvoj cyklistickej a cykloturistickej infraštruktúry mesta a jeho okolia - vyznačenie ťahu
pre cykloturistov – vybudovanie cykloturistických trás v meste a jeho okolí.

Výstupy

Novovybudované cykloturistické trasy v meste Nesvady a jeho okolí

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta, turisti, cyklisti

Indikátory monitoringu

Dĺžka vybudovaných cykloturistických trás (m), zvýšenie zelenej mobility, zvýšenie počtu
cyklistov, pokles počtu dopravných nehôd, rozvoju cestovného ruchu – rozvoj počtu
cykloturistov v meste a jeho okolí

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Nerozvinutá cyklistická infraštruktúra v meste - absencia vybudovaných cykloturistických trás v meste
a jeho okolí - cyklisti odkázaní na pohyb po cestách, kde dominuje automobilová doprava.
Veľká popularita cyklodopravy v širšom regióne mesta

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Cykloturistické trasy Nesvady a okolie

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Cykloturistické trasy Nesvady a
okolie

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 45
Názov projektu

Elektrický automobil na sociálne účely

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia elektrického automobilu na sociálne účely.

Cieľ projektu

Cieľom je obstarať elektrický automobil na sociálne účely.

Výstupy

Obstaraný elektrický automobil na sociálne účely

Užívatelia

Obyvatelia mesta

Indikátory monitoringu

Počet obstaraných automobilov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Elektrický automobil na sociálne účely

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Elektrický automobil na sociálne
účely

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 46
Názov projektu

Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia technickej infraštruktúry pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra.

Cieľ projektu

Cieľom je budovanie modernej technickej infraštruktúry pre rekreačné domy v areáli
kúpeľného centra.

Výstupy

Novovybudovaná technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovanej technickej vybavenosti pre rekreačné domy v areáli kúpeľného
centra

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného
centra

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Technická vybavenosť pre
rekreačné domy v areáli kúpeľného
centra

Termín
(rok)

Náklady
spolu
(eur)

2021
–
2027

600 000

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

600 000

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 47
Názov projektu

Budovanie odvodňovacích žľabov a rigolov

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočný počet odvodňovacích žľabov a rigolov – nedostatočná pripravenosť mesta na
zmenu klímy (na častý výskyt prívalových zrážok - prívalové dažde môžu spôsobiť povodne)

Cieľ projektu

Cieľom je budovaním odvodňovacích žľabov a rigolov zabezpečiť ochranu mesta pred
povodňami (čo môžu vyvolať prívalové dažde).

Výstupy

Kvalitný systém odvodňovacích žľabov a rigolov

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Dĺžka vybudovaných odvodňovacích žľabov a rigolov, rast kvality životného prostredia,
zvýšenie ochrany mesta pred povodňami

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Budovanie odvodňovacích žľabov a rigolov

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Budovanie odvodňovacích žľabov
a rigolov

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 48
Názov projektu

Rozvoj a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v meste

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci stav technickej infraštruktúry v meste

Cieľ projektu

Cieľom je rozvoj a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v meste, vybudovať technickú
infraštruktúru zabezpečujúcu udržateľný a zelený rozvoj mesta.

Výstupy

Zrekonštruované systémy technickej infraštruktúry v meste, novovytvorené systémy
technickej infraštruktúry v meste

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta – užívatelia technickej infraštruktúry v meste

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných systémov technickej infraštruktúry v meste, počet
novovytvorených systémov technickej infraštruktúry v meste

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozvoj a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v meste

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozvoj a rekonštrukcia technickej
infraštruktúry v meste

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 49
Názov projektu

Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia inžinierskych sietí v nových lokalitách individuálnej bytovej výstavby (IBV),
nedostatok lokalít s vybudovanými inžinierskymi sieťami pre IBV

Cieľ projektu

Cieľom je výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV – skvalitniť podmienky pre
rozvoj bývania v meste.

Výstupy

Systém novovybudovaných inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Druhy novovybudovaných inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV, dĺžka
novovybudovaných inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV, rast atraktivity mesta pre
IBV

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Výstavba inžinierskych sietí v
nových lokalitách IBV

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 50
Názov projektu

Obnova dopravného značenia v meste

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Dopravné značenia v meste na viacerých miestach sú zastarané, zničené alebo farebne
nevyhovujúce

Cieľ projektu

Cieľom je realizácia obnovy dopravného značenia v meste, parkovísk a odstavných plôch,
priechodov pre chodcov a iné pre zvýšenie bezpečnosti dopravy.

Výstupy

Obnovený systém dopravného značenia v meste

Užívatelia

Obyvatelia, návštevníci mesta, účastníci cestnej premávky v meste

Indikátory monitoringu

Počet obnovených dopravných značiek
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Obnova dopravného značenia v meste

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Obnova dopravného značenia v
meste

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 51
Názov projektu

Revitalizácia parkoviska a okolia zdravotného strediska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Zastarané parkovisko a neestetické okolie zdravotného strediska

Cieľ projektu

Cieľom je revitalizácia parkoviska a okolia zdravotného strediska - vytvoriť bezpečné a
príjemné verejné priestranstvo, kde sa bude môcť ľahko zaparkovať. Skvalitnenie života
miestneho spoločenstva.

Výstupy

Revitalizované parkovisko a okolie zdravotného strediska

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet revitalizovaných parkovísk a verejných priestranstiev

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia parkoviska a okolia zdravotného strediska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia parkoviska a okolia
zdravotného strediska

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 52
Názov projektu

Revitalizácia mestskej časti Aňala

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočne rozvinutá mestská časť Aňala – nedostatočne rozvinutá technická
infraštruktúra v mestskej časti

Cieľ projektu

Revitalizácia mestskej časti Aňala - zvyšovanie kvality života v mestskej časti a adaptability
územia na klimatickú zmenu. Zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry. Rozvoj technickej
infraštruktúry v mestskej časti.

Výstupy

Revitalizovaná mestská časť Aňala

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mestskej časti

Indikátory monitoringu

Počet revitalizovaných mestských častí, počet revitalizovaných systémov mestskej časti
Aňala

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia mestskej časti Aňala

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia mestskej časti Aňala

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
174

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 3/12
Základné údaje o projektovom zámere č. 53
Názov projektu

Skvalitnenie technického vybavenia a funkčnosti miestneho rozhlasu

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Miestny verejný rozhlas je v zlom technickom stave

Cieľ projektu

Rekonštrukcia a modernizácia miestneho rozhlasu - bezdrôtový systém pre potreby
obyvateľstva v oblasti šírenia informácií. Zlepšiť bezpečnosť a informovanosť obyvateľov i
návštevníkov mesta s digitalizáciou miestneho rozhlasu

Výstupy

Zrekonštruovaný a modernizovaný miestny verejný rozhlas - bezdrôtový systém, počet
jednotiek, intenzita prenosu, pokrytie, materiálnotechnické vybavenie

Užívatelia

Obyvatelia, návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Skvalitnený krízový systém ochrany života, zdravia a včasného varovania obyvateľstva,
kvalitnejšie vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Skvalitnenie technického vybavenia a funkčnosti miestneho
rozhlasu

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Skvalitnenie technického vybavenia
a funkčnosti miestneho rozhlasu

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 54
Názov projektu

Nabíjacie stanice pre elektromobily

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia nabíjacích staníc pre elektromobily

Cieľ projektu

Cieľom je vybudovať nabíjacie stanice pre elektromobily. Podpora zelenej a udržateľnej
mobility.

Výstupy

Novovybudované nabíjacie stanice pre elektromobily

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovaných nabíjacích staníc pre elektromobily

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Nabíjacie stanice pre elektromobily

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Nabíjacie stanice pre elektromobily

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

15 000

15 000

15 000

15 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 55
Názov projektu

Zriadenie verejných prípojných bodov na internet na území mesta

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatok verejných prípojných bodov na internet na území mesta

Cieľ projektu

Zriadenie verejných prípojných bodov na internet na území mesta – pokrytie vybraných
verejných priestorov mesta vysokorýchlostným bezplatným internetom

Výstupy

Novozriadené verejné prípojné body na internet na území mesta

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet verejných prípojných bodov na internet na území mesta

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Zriadenie verejných prípojných bodov na internet na území
mesta

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Zriadenie verejných prípojných
bodov na internet na území mesta

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 56
Názov projektu

Napojenie budov v majetku mesta na optickú sieť

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia optickej sieti z viacerých budov v majetku mesta

Cieľ projektu

Napojenie budov v majetku mesta na optickú sieť – zabezpečiť vysokorýchlostné internetové
pripojenie v budovách v majetku mesta.

Výstupy

Budovy v majetku mesta napojené na optickú sieť

Užívatelia

Návštevníci budov v majetku mesta, pracovníci v budovách v majetku mesta

Indikátory monitoringu

Počet verejných budov napojených na optickú sieť, rozšírenie dostupnosti
vysokorýchlostného internetového pripojenia, kvalitnejší prístup na internet

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Vo fáze realizácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Napojenie budov v majetku mesta na optickú sieť

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Napojenie budov v majetku mesta
na optickú sieť

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

7 000

7 000

7 000

7 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 57
Názov projektu

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Aktuálne existujúci kamerový systém je zastaraný, počet rozmiestnených kamier je
nepostačujúci

Cieľ projektu

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému. Prevencia kriminality – umiestnené kamery
majú preventívny účinok.

Výstupy

Rozšírený a modernizovaný kamerový systém

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet rozmiestnených kamier, počet modernizovaných kamerových systémov
Zvýšená bezpečnosť občanov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie a modernizácia
kamerového systému

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

15 000

15 000

15 000

15 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 58
Názov projektu

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v meste

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Na viacerých úsekoch je miestny systém chodníkov v zlom technickom stave, resp.
chodníky nie sú vybudované

Cieľ projektu

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v meste, prepojenie jednotlivých častí mesta s centrom.
Skvalitnenie života občanov s vytvorením chodníkového systému zabezpečujúceho bezpečný
pohyb chodcov v meste. Zlepšovanie pešej dostupnosti lokalít v meste, posilnenie
najudržateľnejšej formy dopravy.

Výstupy

Zrekonštruovaný a rozšírený systém chodníkov v meste

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta - chodci

Indikátory monitoringu

Dĺžka vybudovaných a zrekonštruovaných chodníkov, zvýšená bezpečnosť chodcov –
zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v meste

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia a výstavba
chodníkov v meste

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

160 000

160 000

160 000

160 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 59
Názov projektu

Výstavba nájomných bytov vrátane infraštruktúry

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatok nájomných bytov vrátane infraštruktúry - hlavne mladé rodiny a dôchodcovia
nemajú možnosť nájomného bývania

Cieľ projektu

Cieľom je rozvoj nájomného bývania - skvalitniť a rozšíriť možnosti bývania v meste
výstavbou nájomných bytov vrátane infraštruktúry.

Výstupy

Novovybudované nájomné byty s infraštruktúrou

Užívatelia

Obyvatelia mesta - nájomcovia mestských nájomných bytov

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných mestských nájomných bytov, počet vybudovanej infraštruktúry
k nájomným bytom

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Výstavba nájomných bytov vrátane infraštruktúry

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku

Termín
(rok)

Výstavba nájomných bytov vrátane
infraštruktúry

20202021

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 60
Názov projektu

Revitalizácia okolia starého koryta rieky Nitry

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Neestetické, zanedbávané okolie starého koryta rieky Nitry, hrozba straty biodiverzity

Cieľ projektu

Cieľom je podpora biodiverzity a realizovať revitalizáciu okolia starého koryta rieky Nitry,
vytvoriť ekologicky zdravé okolie starého koryta rieky Nitry, obnovenie prírodného koryta.

Výstupy

Revitalizované okolie starého koryta rieky Nitry

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet revitalizovaných korýt rieky Nitra, dĺžka revitalizovaného koryta

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia okolia starého koryta rieky Nitry

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia okolia starého koryta
rieky Nitry

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 61
Názov projektu

Geotermálna elektráreň – zelená energia

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia Geotermálnej elektrárne – nevyužitie potenciálu zelenej energie

Cieľ projektu

Vybudovanie geotermálnej elektrárne – využitie zelenej energie pre udržateľný miestny
rozvoj.

Výstupy

Novovybudovaná geotermálna elektráreň

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných geotermálnych elektrární, množstvo vyprodukovanej geotermálnej
energie

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vybudovanie geotermálnej elektrárne

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Vybudovanie geotermálnej
elektrárne

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 62
Názov projektu

Osadenie lavičiek a smetných košov na verejných priestranstvách

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatok prvkov drobnej architektúry (smetné koše, lavičky)

Cieľ projektu

Osadenie lavičiek a smetných košov na verejných priestranstvách – vytvoriť bezpečné a
príjemné verejné priestranstvá v meste, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez
ohľadu na vek, sociálne a ekonomické postavenie obyvateľov mesta. Skvalitnenie života
miestneho spoločenstva a ochrana životného prostredia.

Výstupy

Systém lavičiek na verejných priestranstvách, systém smetných košov na verejných
priestranstvách

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Zvýšenie kvality životného prostredia
Zvýšenie atraktivity mesta
Počet osadených lavičiek smetných košov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Osadenie lavičiek a smetných košov na verejných
priestranstvách

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Osadenie lavičiek a smetných košov
na verejných priestranstvách

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

15 000

15 000

15 000

15 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 63
Názov projektu

Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu
pri bytových domoch

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu pri bytových domoch

Cieľ projektu

Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu pri bytových domoch

Výstupy

Vybudovaný systém prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu pri bytových
domoch

Užívatelia

Obyvatelia bytových domov

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu pri bytových
domoch, rast kvality životného prostredia

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového
odpadu pri bytových domoch

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Vybudovanie prístreškov a ohrád
pre umiestnenie domového odpadu
pri bytových domoch

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

7 500

7 500

7 500

7 500

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 64
Názov projektu

Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Časť verejných priestranstiev v meste nie je atraktívna – potrebná je ich úprava a
rekonštrukcia

Cieľ projektu

Cieľom je skvalitniť verejné priestranstvá mesta ich sociálno-priestorovú dimenziu
s rozšírením verejnej zelene a infraštruktúrnou vybavenosťou. Zvýšiť odolnosť sídelného
prostredia na negatívne dopady zmeny klímy.

Výstupy

Zrekonštruované a upravené atraktívne verejné priestranstvá v meste

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných a upravených verejných priestranstiev v meste, rast atraktivity
mesta, plocha verejného priestranstva, ktorá bola zrekonštruovaná (m²)

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v meste

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Úprava a rekonštrukcia verejných
priestranstiev v meste

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 65
Názov projektu

Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Súčasné pokrytie mesta s verejnou kanalizáciou je nepostačujúce, rovnako je potrebné zvýšiť
kapacitu čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie odkanalizovania i čistenia odpadových vôd v meste
Nesvady. Dobudovanie verejnej kanalizácie v meste - zlepšiť kvalitu životného prostredia,
rozšírenie ČOV –zvýšenie kapacity ČOV. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Zníženie záťaže životného prostredia a zvýšenie kvality
života obyvateľov.

Výstupy

Rozšírený verejný kanalizačný systém a ČOV so zvýšenou kapacitou
Zvýšený počet ekvivalentných obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť, predĺženie
existujúcej kanalizačnej siete na cca 36,4 km.

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta Nesvady a obce Imeľ, podnikatelia/ organizácie/inštitúcie v
meste Nesvady a v obci Imeľ

Indikátory monitoringu

Dĺžka novo vybudovanej stokovej siete bez prípojok (m), počet EO (ekvivalentný obyvateľ)
napojených na novovybudovanú stokovú sieť,
Rast kvality životného prostredia. Zvýšenie počtu domácností pripojených na verejnú
kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych
odpadových
vôd ako základnej
environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so
Verejné
obstarávanie
- výber dodávateľa
záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho iné
zdroje

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 66
Názov projektu

Intenzifikácia ČOV Nesvady

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Potreba intenzifikácie komunálnej ČOV vzhľadom na požiadavky NV 296/2005 Z.z. (NV č.
269/2010 Z.z.) a zvýšené požiadavky na ochranu recipientu.

Cieľ projektu

Vytvorenie kvalitatívne lepších životných podmienok pre obyvateľstvo mesta i jeho okolia s
intenzifikáciou ČOV Nesvady, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja
prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu. Zníženie záťaže životného
prostredia a zvýšenie kvality života obyvateľov. Skvalitnenie environmentálnej
infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR.

Výstupy

Intenzifikovaná ČOV Nesvady (kvalitnejší systém ČOV)

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta Nesvady a obce Imeľ, podnikatelia/ organizácie/inštitúcie v
meste Nesvady a v obci Imeľ

Indikátory monitoringu

Ekologická ČOV Nesvady vyhovujúca najnovším environmentálnym požiadavkám v zmysle
predpisov EÚ a SR.

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Hotové verejné obstarávanie, vybraný dodávateľ.
Vo fáze realizácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Intenzifikácia ČOV Nesvady

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Intenzifikácia ČOV Nesvady

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho iné
zdroje

210 000

140 000

70 000

210 000

140 000

70 000

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 67
Názov projektu

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Zberný dvor a kompostáreň už existujú v meste. Absencia haly na dotriedenie triedeného
komunálneho odpadu. Dôvodom realizácie je aj potreba mesta Nesvady znížiť množstvo
odpadu na skládke.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Jedná sa o výstavbu
zariadenia, ktoré bude slúžiť na dotriedenie zhromaždeného triedeného odpadu. Zariadenie
bude pozostávať zo stavebnej časti a strojného vybavenia.

Výstupy

Novovybudované zariadenie na dotriedenie triedeného odpadu – novovybudovaná hala na
dotriedenie triedeného komunálneho odpadu a následnú prípravu pre transport na
spracovanie

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta, podnikatelia – producenti odpadov

Indikátory monitoringu

Zvýšená ochrana životného prostredia, zvýšenie množstva zhodnoteného odpadu, zníženie
množstva odpadu vyvezeného na skládku, zníženie nákladov za uloženie odpadov na skládku

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov

Spolu

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

1 000 000

1 000 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 68
Názov projektu

Rekultivácia skládky odpadov

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Od roku 2000 je skládka odpadov uzavretá, skládka má rozlohu 0,9 ha. Skládka predstavuje
veľkú environmentálnu záťaž pre mesto, ktoré realizuje intenzívny rozvoj cestovného ruchu
(v júli 2019 otvorili nové termálne kúpalisko).

Cieľ projektu

Rekultivácia skládky odpadov a zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia
Vytvorenie lepších podmienok pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta prostredníctvom
skvalitnením environmentálnych vlastností regiónu.
Začlenenie skládky odpadov do okolitého prostredia realizáciou biologickej rekultivácie.

Výstupy

Zrekultivovaná skládka odpadov

Užívatelia
Obyvatelia, návštevníci mesta, podnikatelia
Indikátory monitoringu

Počet zrekultivovaných skládok
Zvýšená ochrana životného prostredia, zníženie zaťaženosti živ. prostredia
Zvýšená kvalita životného prostredia

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekultivácia skládky odpadov

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekultivácia skládky odpadov

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 69
Názov projektu

Vodozádržné opatrenia na území mesta

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočný systém vodozádržných opatrení na území mesta

Cieľ projektu

Cieľom je vytvorenie funkčného systému vodozádržných opatrení na území mesta - podpora
mesta na prispôsobenie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov. Hlavným
cieľom projektu je adaptácia prostredia v meste Nesvady na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy so zameraním na ochranu pred povodňami a budovanie ekosystémových prístupov.
Budovanie bioretenčných prvkov na zadržiavanie zrážkovej vody – dažďové záhrady, zberné
jazierka, vsakovacie pásy - budú lemovať priľahlé chodníky a spevnené plochy. Oprava
spevnených plôch – náhrada nepriepustných povrchov za polovegetačné zatrávňovacie
tvárnice. Sadová úprava a výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou
vegetáciou podporujúcou výpary za účelom zadržania zrážkovej vody v území.

Výstupy

Funkčný systém vodozádržných opatrení na území mesta

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet realizovaných vodozádržných opatrení na území mesta, zníženie rizika povodní a
negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vodozádržné opatrenia na území mesta

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Vodozádržné opatrenia na území
mesta

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

220 000

Spolu
220 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 70
Názov projektu

Modernizácia budovy MsÚ

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Technický stav budovy Mestského úradu v Nesvadoch nezodpovedá dnešným štandardom,
budova má vysoká energetickú náročnosť.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je modernizáciou budovy dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti a
zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, zlepšiť pracovné podmienky v budove MsÚ.

Výstupy

Modernizovaná - zrekonštruovaná budova Mestského úradu

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci Mestského úradu, pracovníci mestského úradu

Indikátory monitoringu

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ, úroveň energetickej efektívnosti budovy
MsÚ, skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov mestského úradu

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Modernizácia budovy MsÚ

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Modernizácia budovy MsÚ

Spolu

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

975 430

975 430
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Základné údaje o projektovom zámere č. 71
Názov projektu

Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav hasičskej zbrojnice a nedostatočné priestorové podmienky pre
činnosť hasičského zboru

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, vytvoriť vhodné priestorové
podmienky pre činnosť hasičského zboru.

Výstupy

Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica a prístavba hasičskej zbrojnice

Užívatelia

Pracovníci hasičského zboru

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov hasičskej zbrojnice, počet prístavieb hasičskej zbrojnice,
skvalitnené podmienky pre činnosť hasičského zboru

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu.
Pripravené povolenia, stanoviská

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej
zbrojnice

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

278 057

Spolu
278 057
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Základné údaje o projektovom zámere č. 72
Názov projektu

Revitalizácia mestského parku

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Aktuálne mestský park je nevyhovujúci súčasným potrebám, požiadavkám obyvateľstva pre
pohybové a voľnočasové aktivity

Cieľ projektu

Revitalizácia mestského parku, vytvorenie atraktívneho priestoru pre pohybové a
voľnočasové aktivity všetkých vekových skupín. Zvýšenie podielu zelene. Umožniť všetkým
generáciám stráviť príjemné chvíle v zelenej oáze mesta.

Výstupy

Revitalizovaný mestský park prinášajúci nové, inovatívne riešenia pre spríjemnenie a
skrášlenie miesta pre oddych

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Výmera revitalizovaného parku (v m²), rast kvality životného prostredia, rast atraktivity
mesta, počet návštevníkov revitalizovaného parku

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia mestského parku

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia mestského parku

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 73
Názov projektu

ZŠ Nesvady – rekonštrukcia plynovej kotolne, ústredného kúrenia a
zdravotechniky

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav plynovej kotolne, ústredného kúrenia a zdravotechniky na ZŠ
Nesvady, prevádzka budovy vyžaduje vysokú energetickú náročnosť.

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukcia plynovej kotolne, ústredného kúrenia a zdravotechniky na ZŠ
Nesvady. Zníženie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy
ZŠ Nesvady.

Výstupy

Zrekonštruovaný systém plynovej kotolne, ústredného kúrenia a zdravotechniky na ZŠ
Nesvady

Užívatelia

Žiaci ZŠ Nesvady

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných systémov plynovej kotolne, ústredného kúrenia a zdravotechniky,
zníženie prevádzkových nákladov ZŠ, žiakov v ZŠ

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Spracovaná projektová dokumentácia, pripravené povolenia, stanoviská.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
ZŠ Nesvady – rekonštrukcia plynovej kotolne, ústredného
kúrenia a zdravotechniky

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
ZŠ Nesvady – rekonštrukcia
plynovej kotolne, ústredného
kúrenia a zdravotechniky

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 74
Názov projektu

Revitalizácia a údržba zelene

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia nepretržitého udržiavania verejnej zelene v dobrom kondičnom a zdravotnom stave

Cieľ projektu

Revitalizácia a údržba zelene - prevencia živelných pohrôm a zmierňovanie následkov
klimatických zmien. Rozšírenie plôch otvorenej verejnej zelene umožňujúcich žiť zdravšie.
Posilnenie funkcií verejnej zelene (hygienická, klimatická, vodohospodárska, pôdoochranná,
esteticko-krajinotvorná, oddychovo-relaxačná). Výsadbou, údržbou a ochranou verejnej
zelene zabezpečiť kvalitné životné podmienky v meste.

Výstupy

Revitalizovaná a pravidelne udržiavaná verejná zeleň

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Výmera revitalizovaných a udržiavaných plôch verejnej zelene (m²), zlepšenie
environmentálnych podmienok v meste, rast kvality životného prostredia, zmiernenie
dopadov klimatických zmien, zdravší život v meste

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia a údržba zelene

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia a údržba zelene

Náklady
spolu
(eur)

Termín
(rok)

2021
–
2027

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

*

Spolu

*Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu.
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Základné údaje o projektovom zámere č. 75
Názov projektu

Rozšírenie elektronických služieb e-government

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočná ponuka elektronických služieb e-government

Cieľ projektu

Rozšírenie elektronických služieb e-government. Cieľom projektu je podporiť činnosti
Mestského úradu (MsÚ) modernými informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré
predovšetkým zlepšia služby Mestského úradu. Optimalizácii procesov a pracovných
postupov na Mestskom úrade. Projekt prispeje k neustálemu zvyšovaniu spokojnosti občanov
s MsÚ. Zefektívnenie spôsobu poskytovania služieb verejnosti (sprístupnenie informácií,
skrátenie času a zníženie nákladov)
Služby e-governmentu dostupné na Mestskom úrade

Výstupy

Užívatelia

Indikátory monitoringu

Obyvatelia a návštevníci Mestského úradu, pracovníci Mestského úradu. Cieľovú skupinu
používateľov tvoria fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem, resp. potrebu využívať
služby e-government Mestského úradu.
Počet dostupných služieb e-governmentu na Mestskom úrade, rozšírenie elektronických
služieb výrazne zvyšujúcich kvalitu služieb poskytovaných Mestským úradom

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie elektronických služieb e-government

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie elektronických služieb
e-government

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

8 900

8 900

8 900

8 900

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 76
Názov projektu

Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Aktuálne nedostatok smart riešení v meste – avšak záujem mestskej samosprávy o zavedenie
informačných systémov do procesu fungovania samosprávy Mesta Nesvady.

Cieľ projektu

Cieľom je zavedenie moderných technologických riešení pre zvýšenie kvality života v meste
– Nesvady na ceste SMART. Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality život,
posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti.

Výstupy

SMART riešenia v meste Nesvady - efektívnejší manažment verejnej správy a konkrétnych
problémových oblastí (statická doprava, bezpečnosť, verejné osvetlenie, kvalita ovzdušia
atď.).

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta, klienti MsÚ

Indikátory monitoringu

Počet zavedených SMART riešení a prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v
mestách a verejnej správe, spokojnosť obyvateľov so smart riešeniami, počet užívateľov
smart riešení

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Prebieha verejné obstarávanie.
Pripravené povolenia, stanoviská.
Schválená žiadosť o NFP.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Moderné technológie – Nesvady na
ceste SMART

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

736 469,80

625 999,33

73 646,98

36 823,49

736 469,80

625 999,33

73 646,98

36 823,49

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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D – Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia
programu rozvoja mesta s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový
harmonogram realizácie programu rozvoja mesta formou akčných plánov.
Organizačné zabezpečenie realizácie
Zabezpečenie realizácie PHRSR je dosahované koordinovaným prístupom a
spoluprácou so všetkými partnermi a aktérmi regionálneho rozvoja na území mesta.
Organizačné zabezpečenie realizácie jednotlivých projektov a aktivít je určené v
programovej časti. Osobitne pre každý projekt (aktivita) je určený zodpovedný subjekt – tzv.
garant, prípadne aj spolupracujúce subjekty. Vo väčšine prípadov je ako zodpovedný subjekt
určené mesto, resp. iné organizačné zložky správy mesta (odborné komisie, oddelenia na
mestskom úrade).
Mesto vykonáva svoje činnosti prostredníctvom svojich orgánov. Najvyšším orgánom
je mestské zastupiteľstvo, ktoré môže zriaďovať ako svoje poradné orgány odborné komisie.
Vo vzťahu k PHRSR je mestské zastupiteľstvo kompetentným orgánom na jeho schvaľovanie.
Najvyšším výkonným orgánom a predstaviteľom mesta je primátor. Rozhoduje vo všetkých
veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému
zastupiteľstvu. Mestský úrad a jeho organizačné zložky organizačne a administratívne
zabezpečujú fungovanie mesta.
Komunikačná stratégia
Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého pripravovaného projektu PHRSR v
rámci informovanosti a publicity alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových
skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov.
Prvú cieľovú skupinu predstavujú miestni obyvatelia. Táto cieľová skupina bola
oslovená aj počas spracovania dokumentu PHRSR. Komunikácia s verejnosťou bude
pokračovať naďalej (priamym zapojením a zverejňovaním každoročných hodnotiacich správ o
plnení programu a aktuálnych akčných plánov na najbližšie obdobie). Druhú cieľovú skupinu
predstavujú organizácie, podnikatelia, potenciálni investori, ktorí sa pri svojich lokalizačných
rozhodnutiach orientujú podľa charakteru rozvojovej politiky, a tiež podľa ponuky
konkrétnych investičných príležitostí obsiahnutých v rozvojových dokumentoch obcí.
Hlavným komunikačným kanálom je internetová stránka mesta: www.nesvady.sk,
avšak veľký význam má aj miestny rozhlas, miestna televízia a informačná tabuľa. Vzhľadom
na veľkosť mesta má významnú úlohu aj neformálna komunikácia poslancov mestskej
samosprávy a vedenia mesta smerom k občanom pri informovaní o aktuálnych otázkach rozvoja
mesta.

Systém monitorovania a hodnotenia
PHRSR mesta Nesvady je živým dokumentom. Realizácia programu bude dôsledne
sledovaná a monitorovaná. Realizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta je činnosťou samosprávy a mesto ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov (mestské
zastupiteľstvo, primátor). Jednotlivé opatrenia a úlohy budú realizované mestom Nesvady,
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organizáciami zriadenými a založenými mestom, resp. v spolupráci s ďalšími organizáciami
a inštitúciami.
Udržiavanie a realizáciu PHRSR mesta Nesvady bude zabezpečiť Riadiaci výbor
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta Nesvady na obdobie
2021 – 2027, ktorého úlohou bude monitorovať celkový proces implementácie stratégie
a navrhovať v prípade potreby zmeny v realizácii strategických plánov, ich doplnenie, prípadne
prípravu nových dokumentov potrebných pre napĺňanie vízie mesta. V Riadiacom výbore
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta Nesvady na obdobie
2021 – 2027 budú zastúpení hlavní predstavitelia samosprávy a ďalší odborníci s dôrazom na
zastúpenie všetkých sektorov.
Proces realizácie PHRSR mesta Nesvady sa začne po jeho schválení Mestským
zastupiteľstvom.
Úlohou Riadiacej komisie pre riadenie realizácie PHRSR mesta Nesvady bude:
• Schádzať sa na prehodnocovanie plnenia PHRSR mesta Nesvady podľa potreby,
najmenej jedenkrát ročne,
• jedenkrát ročne podať správu Mestskému zastupiteľstvu o stave realizácie cieľov
PHRSR mesta Nesvady tak, aby bolo zabezpečené splnenie cieľov včas,
• prideliť zodpovednosť (hlavnú garanciu) za monitorovanie jednotlivých cieľov
akčných plánov svojim jednotlivým členom,
• vzájomne sa informovať o plánoch prípravy a realizovaní projektov za účelom
koordinácie aktivít v meste,
• aktualizovať PHRSR mesta Nesvady (minimálne každý druhý rok) – je to živý,
otvorený dokument,
• pravidelne komunikovať s občanmi, podnikateľmi a inštitúciami v meste s cieľom
zabezpečiť informovanosť o PHRSR mesta Nesvady – so stratégiou rozvoja mesta
bude oboznámená verejnosť prostredníctvom miestnych médií.
Jednotlivé úlohy programu budú realizované pomocou bežných postupov a procedúr
Mestského úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude
monitorovanie a koordinácia týchto úloh uskutočnená určeným odborom (oddelením)
mestského úradu alebo príslušnými zodpovednými osobami.
PHRSR mesta Nesvady je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na zmeny v okolí,
zmeny potrieb obyvateľov mesta Nesvady a legislatívne zmeny. PHRSR mesta Nesvady bude
podliehať priebežným aktualizáciám a hodnoteniam. Vychádza z princípu, že proces
plánovania bude úspešný len vtedy, ak sa k nemu bude pristupovať ako k dlhodobému procesu,
bude sa orientovať na vyžitie silných stránok a možností územia, na potláčanie slabých stránok
a možných ohrození územia a bude sa neustále adaptovať, aktualizovať a prispôsobovať v
súlade so zmenami a potrebami sociálno-ekonomického života mesta. Otvorenosťou
dokumentu sa zabezpečí flexibilita pri určovaní priorít mesta, ktoré musia reagovať na
vzniknuté zmeny v danom prostredí a preferenciách obyvateľov.
Aktualizácia PHRSR mesta Nesvady bude založená na princípe výberu priorít, opatrení,
aktivít a projektov, pomocou ktorých je možné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj prioritných
oblastí mesta. Postup bude nasledovný:
1. Riadiaci výbor Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta
Nesvady na obdobie 2021 – 2027 odporučí zmeny v PHRSR mesta Nesvady,
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2.

Mestské zastupiteľstvo schváli PHRSR mesta Nesvady na ďalšie obdobie.

Plán hodnotenia a monitorovania
Plán priebežných hodnotení PHRSR na programové obdobie 2021 – 2027
Typ hodnotenia
Vykonať prvýkrát
Dôvod vykonania/
periodicita
podľa rozhodnutia mesta a
Strategické hodnotenie
najskôr v roku 2022
vzniknutej spoločenskej
potreby
kontrola súladu programu s
Operatívne hodnotenie
v prípade potreby
reálnou situáciou
téma hodnotenia
identifikovaná ako riziková
Tematické hodnotenie časti
časť vo výročnej
2022
PHRSR
monitorovacej správe za
predchádzajúci kalendárny
rok
pri značnom odklone od
Ad hoc mimoriadne
v prípade potreby
stanovených cieľov;
hodnotenie
pri návrhu na revíziu PHRSR
na základe rozhodnutia
Ad hoc hodnotenie celého
starostu, kontrolného orgánu,
2021 – 2027
PHRSR alebo jeho časti
podnetu poslancov, správy
auditu a pod.
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Akčný plán mesta Nesvady
Akčný plán predstavuje konkrétny harmonogram činností/projektov/aktivít súvisiacich s rozvojom mesta v nadväznosti na prioritné oblasti
sociálno-ekonomického rozvoja. Akčný plán vychádza zo stratégie, je jej logickou súčasťou a realizuje sa prostredníctvom konkrétnych projektov
a aktivít. Akčný plán je spracovaný pre jednotlivé prioritné oblasti. Ďalej obsahuje aj predpokladané termíny plnenia jednotlivých úloh, zoznam
inštitúcií zodpovedných za ich plnenie a predpokladané zdroje financovania a ukazovateľ výstupu.

Projektový zámer - strategická prioritná
rozvojová oblasť / poradie

Termín (rok)

Zodpovedný

Financovanie

Ukazovateľ výstupu

Akčný plán pre Hospodársku oblasť
Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 1: Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj mesta

1/1
Úprava verejných priestranstiev v celom území KaRC

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Výmera upravených verejných
priestranstiev v celom území KaRC
(m²)

1/2
Rozšírenie termálneho kúpaliska

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Rozšírené termálne kúpalisko (ks),
nové atrakcie na termálnom
kúpalisku (ks)
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1/3
Výstavba parkoviska pre karavany a obytné prívesy
v areáli KaRC

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Nové parkovisko pre karavany a
obytné prívesy v areáli KaRC (ks)

1/4
Rozšírenie parkovacích plôch pre osobné automobily
v areáli KaRC

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Počet novovybudovaných
parkovacích plôch pre osobné
automobily v areáli KaRC (ks)

1/5
Autocamping pre termálne kúpalisko

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudovaný autocamping (ks)

1/6
Revitalizácia termálneho vrtu K-3

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Revitalizovaný termálny vrt K-3

1/7
Športovo rekreačné jazero - ,,Vodný raj“ (KaRC)

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Atraktívne športovo rekreačné
jazero - ,,Vodný raj“ (KaRC)

1/8
Vytvorenie rekreačnej zóny „Staré štrkovisko“

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovytvorená rekreačná zóna
„Staré štrkovisko“

1/9
Marketing mesta a termálneho kúpaliska

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Marketingové materiály
prezentujúce mesto Nesvady a
termálne kúpalisko (ks)
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1/10
Rekonštrukcia existujúcich pamiatok vhodných na
využívanie v cestovnom ruchu

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruované pamiatky vhodné
na využívanie v cestovnom ruchu
(počet)

1/11
Nesvadské korzo

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Podpora miestneho hospodárstva

1/12
Rekonštrukcia Zdravotného strediska na
podnikateľský inkubátor

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudovaný podnikateľský
inkubátor

1/13
Rekonštrukcia budovy ZOJ (Združené obchodné
jednotky - ZOJ)

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná budova ZOJ

1/14
Rekonštrukcia budovy domu služieb

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná budova domu
služieb

1/15
Revitalizácia a zastrešenie miestneho trhoviska

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Revitalizované a zastrešené miestne
trhovisko

1/16
Podpora malého a stredného podnikania

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

204

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 3: Udržateľná dopravná a technická infraštruktúra mesta

3/1
Kyvadlová autobusová doprava ku KaRC

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Kyvadlová autobusová doprava ku
KaRC

3/2
Rekonštrukcia miestnych komunikácií

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaný systém miestnych
komunikácií

3/3
Cykloturistické trasy Nesvady a okolie

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudované cykloturistické
trasy v meste Nesvady a jeho okolí
(dĺžka v m)

3/4
Elektrický automobil na sociálne účely

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Obstaraný elektrický automobil na
sociálne účely

3/5
Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli
kúpeľného centra

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudovaná technická
vybavenosť pre rekreačné domy v
areáli kúpeľného centra

3/6
Budovanie odvodňovacích žľabov a rigolov

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Kvalitný systém odvodňovacích
žľabov a rigolov

205

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nesvady 2021 – 2027

3/7
Rozvoj a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v
meste

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruované systémy
technickej infraštruktúry v meste,
novovytvorené systémy technickej
infraštruktúry v meste

3/8
Výstavba inžinierskych sietí v nových lokalitách IBV

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Systém novovybudovaných
inžinierskych sietí v nových
lokalitách IBV

3/9
Obnova dopravného značenia v meste

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Obnovený systém dopravného
značenia v meste

3/10
Revitalizácia parkoviska a okolia zdravotného
strediska

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Revitalizované parkovisko a okolie
zdravotného strediska

3/11
Revitalizácia mestskej časti Aňala

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Revitalizovaná mestská časť Aňala

3/12
Skvalitnenie technického vybavenia a funkčnosti
miestneho rozhlasu

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

3/13
Nabíjacie stanice pre elektromobily

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaný a modernizovaný
miestny verejný rozhlas bezdrôtový systém, počet jednotiek,
intenzita prenosu, pokrytie,
materiálnotechnické vybavenie
Novovybudované nabíjacie stanice
pre elektromobily (počet)
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3/14
Zriadenie verejných prípojných bodov na internet na
území mesta

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novozriadené verejné prípojné body
na internet na území mesta

3/15
Napojenie budov v majetku mesta na optickú sieť

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Budovy v majetku mesta napojené
na optickú sieť

3/16
Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Rozšírený a modernizovaný
kamerový systém

3/17
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v meste

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaný a rozšírený systém
chodníkov v meste

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 6: SMART mesto

6/1
Rozšírenie elektronických služieb e-government

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Počet dostupných služieb egovernmentu na Mestskom úrade,
rozšírenie elektronických služieb
výrazne zvyšujúcich kvalitu služieb
poskytovaných Mestským úradom

6/2
Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Počet zavedených SMART riešení a
prvkov internetu vecí na podporu
prioritných oblastí v mestách a verejnej
správe, spokojnosť obyvateľov so smart
riešeniami, počet užívateľov smart
riešení
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Akčný plán pre Sociálnu oblasť
Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 2: Inkluzívne, sociálne, vzdelané, zdravé a kultúrne mesto s modernou
občianskou infraštruktúrou
2/1
Rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly Jenő
Vlahy – časť Športhotel

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaný Športhotel pri
Športovej hale Jenő Vlahy

2/2
Nesvadské športové dni

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Pravidelne organizované podujatia
„Nesvadské športové dni“

2/3
Oživenie a udržanie miestnych tradícií a zvykov
našich predkov (Dom ľudových tradícií)

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zriadený Dom ľudových tradícií

2/4
Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaný Dom ľudových
tradícií

2/5
Rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná budova Klubu
dôchodcov
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2/6
Rekonštrukcia budovy starej ZŠ

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná budova starej ZŠ

2/7
Detské ihrisko pre deti a mládež na futbalovom
ihrisku

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Moderné a bezpečné detské ihrisko
pre deti a mládež na futbalovom
ihrisku

2/8
Revitalizácia mestskej časti Hamušad

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Revitalizovaná mestská časť
Hamušad

2/9
Dostupná sociálna starostlivosť a podpora sociálnej
inklúzie

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Kvalitná a dostupná sociálna
starostlivosť zabezpečujúca sociálnu
inklúziu

2/10
Výstavba estetických vstupov do mesta

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudované estetické vstupy
do mesta (počet)

2/11
Podpora občianskej participácie na rozvoji mesta

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Transparentná samospráva

2/12
Mikulášske posedenie pre deti

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Mikulášske posedenie pre deti
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2/13
Rekonštrukcia a zateplenie spojovacej chodby
základnej školy k telocvični a športovej hale

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná a zateplená
spojovacia chodba základnej školy
k telocvični a športovej hale

2/14
Prevádzkovanie školského autobusu

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Školský autobus v prevádzke –
preprava detí a žiakov do MŠ a ZŠ

2/15
Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy Hurbanova

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná budova Materskej
školy Hurbanova a prístavba
Materskej školy Hurbanova

2/16
Vybudovanie javiska so zastrešením v areáli
Miestneho kultúrneho strediska

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudované javisko so
zastrešením v areáli Miestneho
kultúrneho strediska

2/17
Rozšírenie možností bezbariérových vstupov do
verejných budov

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Kvalitný systém bezbariérových
vstupov do verejných budov

2/18
Rekonštrukcia budovy denného stacionára

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná budova denného
stacionára

2/19
Modernizácia učební základných škôl

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Modernizované učebne základných
škôl (počet)
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2/20
Zriadenie multifunkčného centra pre rodiny

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novozriadené multifunkčné
centrum pre rodiny

2/21
Revitalizácia mestského pohrebiska

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Revitalizované mestské pohrebisko

2/22
Rekonštrukcia a revitalizácia školského areálu na park
športu, oddychu a zdravia

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaný a revitalizovaný
školský areál – novovytvorený park
športu, oddychu a zdravia

2/23
Vybudovanie Skate parku

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudovaný Skate park

2/24
Rekonštrukcia a modernizácia Športovej haly Jenő
Vlahy

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná a modernizovaná
Športová hala Jenő Vlahy

2/25
Rekonštrukcia budovy CVČ

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná budova CVČ

Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 4: Rozvoj bývania a podpora rastu počtu obyvateľov mesta
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4/1
Výstavba nájomných bytov vrátane infraštruktúry

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudované nájomné byty
s infraštruktúrou

Akčný plán pre Environmentálnu oblasť
Strategická prioritná rozvojová oblasť č. 5: Ochrana životného prostredia a realizácia adaptačných a
mitigačných opatrení zameraných na zmenu klímy
5/1
Revitalizácia okolia starého koryta rieky Nitry

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Revitalizované okolie starého
koryta rieky Nitry

5/2
Geotermálna elektráreň – zelená energia

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudovaná geotermálna
elektráreň

5/3
Osadenie lavičiek a smetných košov na verejných
priestranstvách

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Systém lavičiek na verejných
priestranstvách, systém smetných
košov na verejných priestranstvách

5/4
Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestnenie
domového odpadu pri bytových domoch

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Vybudovaný systém prístreškov a
ohrád pre umiestnenie domového
odpadu pri bytových domoch
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5/5
Úprava a rekonštrukcia verejných priestranstiev v
meste

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruované a upravené
atraktívne verejné priestranstvá
v meste – plocha verejného
priestranstva, ktorá bola
zrekonštruovaná (m²)
Rozšírený verejný kanalizačný
systém a ČOV so zvýšenou
kapacitou

5/6
Rozšírenie kanalizácie a ČOV

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

5/7
Intenzifikácia ČOV Nesvady

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Intenzifikovaná ČOV Nesvady
(kvalitnejší systém ČOV)

5/8
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

5/9
Rekultivácia skládky odpadov

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Novovybudované zariadenie na
dotriedenie triedeného odpadu –
novovybudovaná hala na
dotriedenie triedeného
komunálneho odpadu a následnú
Zrekultivovaná
skládkanaodpadov
prípravu pre transport
spracovanie

5/10
Vodozádržné opatrenia na území mesta

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Funkčný systém vodozádržných
opatrení na území mesta -

5/11
Modernizácia budovy MsÚ

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Modernizovaná - zrekonštruovaná
budova Mestského úradu
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5/12
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica
a prístavba hasičskej zbrojnice

5/13
Revitalizácia mestského parku

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Revitalizovaný mestský park
prinášajúci nové, inovatívne
riešenia pre spríjemnenie a
skrášlenie miesta pre oddych

5/14
ZŠ Nesvady – rekonštrukcia plynovej kotolne,
ústredného kúrenia a zdravotechniky

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Zrekonštruovaný systém plynovej
kotolne, ústredného kúrenia
a zdravotechniky na ZŠ Nesvady

5/15
Revitalizácia a údržba zelene

2021 – 2027

Mesto
Nesvady

Zdroje EÚ/zdroje
SR/zdroje Mesta
Nesvady/iné zdroje

Revitalizovaná a pravidelne
udržiavaná verejná zeleň
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E – Finančná časť
Jednou z kľúčových otázok programu rozvoja je schopnosť mesta v priebehu jeho
realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Finančné zdroje potrebné pre naplnenia
aktivít uvedených v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja budú plynúť
z viacerých zdrojov: rozpočet mesta (čo je základným zdrojom financovania aktivít), fondy
Európskej únie, zdroje štátu, zdroje vyššieho územného celku, úverové zdroje, súkromné
zdroje, ostatné verejné zdroje. Väčšina projektov bude mať viaczdrojové financovanie.
Finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja
Zákon o podpore regionálneho rozvoja (zákon č. 539/2008 Z.z.) definuje zdroje
financovania regionálneho rozvoja v § 4:
(1) Regionálny rozvoj sa financuje
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a z
rozpočtových kapitol iných ministerstiev,
b) zo štátnych účelových fondov,
c) z rozpočtov vyšších územných celkov,
d) z rozpočtov obcí,
e) z prostriedkov fyzických osôb,
f) z prostriedkov právnických osôb,
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu
uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné
prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov.
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Záver
Dokument PHRSR mesta Nesvady je rozvojový dokument mesta – vyjadruje víziu
rozvoja mesta založenú na výsledkoch strategického plánovania.
PHRSR mesta Nesvady je strednodobý programovací dokument s časovým horizontom
6 rokov. Tento programovací dokument bol spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie
prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja mesta
Nesvady.
Vykonateľnosť jednotlivých opatrení, a tým dosiahnutie stanovených cieľov, bude
závisieť od mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých
priorít. Taktiež dôležitým faktorom sú komplikované vlastnícke vzťahy.
Schválený PHRSR mesta Nesvady je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o
nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. PHRSR
mesta Nesvady schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch. Monitorovanie a hodnotenie
PHRSR mesta Nesvady realizuje Mestské zastupiteľstvo v Nesvadoch.
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Príloha č. 1: Zoznam členov Riadiaceho výboru, pracovných
skupín – tímov logistickej podpory a Tímu pre koordináciu
participatívnej tvorby a implementácie PHRSR mesta Nesvady na
obdobie 2021 – 2027
Personálna matica participatívnej tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a
sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta Nesvady na obdobie 2021 – 2027

Gestor PHRSR
Zoltán Molnár
Koordinátor PHRSR Gábor Lelkes, PhD.
1. Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Inovatívny a trvalo
udržateľný ekonomický rozvoj
1. Mgr. Andrea Šáteková
2. RNDr. Simona Litauská
Vedúci: Ing. Marianna Kesziová
2. Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Školstvo, vzdelávanie,
šport, občianska spoločnosť
1. Mgr. Ladislav Sárai
2. Ing Gabriel Hengerics – predseda FK ŠK Nesvady
Vedúci: PaedDr. Tibor Molnár
3. Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Kvalitné sociálne a
zdravotnícke služby, dostupná sociálna a zdravotná starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie
1. Alžbeta Patakyová
2. Alžbeta Maglódska – Komunitné centrum – MZ YMCA Nesvady
Vedúci: PhDr. Mária Tóthová
4. Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Inteligentné mesto,
digitalizácia, smart riešenia a technické inovácie
1. PhDr. Mária Zuberová
2. Ing. Katarína Kissová
Vedúci: PaedDr. János Dibusz
5. Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Podpora rozvoja kultúry,
ochrana kultúrneho dedičstva
1. František Holop – riaditeľ MKS
2. Mgr. Tibor Simonics PhD. – predseda ZO Csemadok Nesvady
Vedúci: Mgr. Iveta Pinkeová
6. Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Rozvoj cestovného ruchu
1. Ing. Attila Decsi – konateľ Thermál Nesvady s.r.o.
2. Zoltán Csiffáry - Združenie cestovného ruchu a turizmu Nesvady
Vedúci: JUDr. Jozef Haris
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7. Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Moderná technická
infraštruktúra, doprava a mobilita
1. Ondrej Šuba
2. Ing. Zoltán Kelemen – konateľ VPS Nesvady s.r.o.
Vedúci: Ing. Juraj Miškovič
8. Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Kvalitné a udržateľné
životné prostredie
1. Zoltán Haris
2. Ing. Juraj Miškovič
Vedúci: Ing Zoltán Kelemen

Riadiaci výbor Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta
Nesvady na obdobie 2021 – 2027:
Gestor PHRSR
Zoltán Molnár
Koordinátor PHRSR Gábor Lelkes, PhD.
Vedúci pracovných skupín - tímov logistickej podpory pre rozvojové oblasti:
Ing. Marianna Kesziová
PaedDr. Tibor Molnár
PhDr. Mária Tóthová
Mgr. Iveta Pinkeová
PaedDr. János Dibusz
JUDr. Jozef Haris
Ing. Juraj Miškovič
Ing. Zoltán Kelemen
Tím pre koordináciu participatívnej tvorby a implementácie Programu hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja ( PHRSR) mesta Nesvady na obdobie 2021 – 2027:
Gestor PHRSR
Zoltán Molnár
Koordinátor PHRSR: Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová, Mgr. Andrea Šáteková, Bc. Ildikó
Szűcsová, Anita Kelemenová, Ing. Diana Lukacsovicsová, Mgr. Marta Kelemenová, RNDr.
Simona Litauská, Bc. Adriana Nagyová, Mgr. Andrea Baričičová, Mária Morongová, Bc. Iveta
Bazsóová
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Príloha č. 2: Zoznam informačných zdrojov použitých v PHRSR
Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej
republiky – Slovensko 2030 – nové znenie, Úrad vlády SR, 2020
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022, Nitriansky
samosprávny kraj
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023,
Nitriansky samosprávny kraj
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (2012) - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho
kraja (2015) - Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja (2020), Nitriansky samosprávny kraj
Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2014-2020, Nitriansky samosprávny kraj
Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v NSK na roky 2016 – 2020, Nitriansky samosprávny kraj
Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020, Nitriansky samosprávny
kraj
Koncepcia rozvoja stredného školstva v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027, Nitriansky
samosprávny kraj
Regionálna inovačná stratégia NSK na roky 2021 – 2027, Nitriansky samosprávny kraj
Integrovaná stratégia miestneho rozvoja „Mikroregión Hurbanovo“,
Územný plán mesta Nesvady, Mesto Nesvady
Programom rozvoja bývania obce Nesvady na roky 2014-2023, Mesto Nesvady
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nesvady na roky 2017 – 2022, Mesto Nesvady
Program odpadového hospodárstva obce Nesvady na roky 2016 -2020, Mesto Nesvady
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014)
Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (Úrad vlády SR, Sekcia
regionálneho rozvoja)
Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030, Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030, Ministerstvo hospodárstva SR
Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, Ministerstvo životného
prostredia SR
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014-2020, 2014, Vláda SR
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky
Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Ministerstvo
životného prostredia SR
Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025, Ministerstvo životného
prostredia SR
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Plán obnovy a odolnosti SR, Ministerstvo financií SR
Moderné a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný plán, Ministerstvo financií SR
Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030, Ministerstvo zdravotníctva SR
Aktualizácia Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, Ministerstvo
zdravotníctva SR
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, 2013, Ministerstvo
dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Aktualizácia národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do 2030
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, Vláda SR
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021– 2025, Ministerstvo životného prostredia SR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: Metodika tvorby a implementácie programov
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením
princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, Metodika tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3
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Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, 2005: Klimatická zmena a jej možné dopady na pôdny
fond Slovenska
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2019, Ministerstvo životného prostredia SR
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, Ministerstvo životného prostredia SR
Národný program znižovania emisií, Ministerstvo životného prostredia SR
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia: Obehové
hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska, 2019
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov SR, 2020, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Národný program znižovania emisií - Slovenská republika - podľa čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou
sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením
č. 181/2021 dňa 7. apríla 2021
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018-2027, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Agenda 2030 - Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, Uznesenie Vlády SR č. 71/2015
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (schválený uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014)
Register mimovládnych neziskových organizácií https://ives.minv.sk/rmno/
Register účtovných závierok https://www.registeruz.sk/
www.statistics.sk
www.upsvar.sk
https://www.enviroportal.sk/
http://www.sopsr.sk/web/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-543
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-539
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
https://finstat.sk/
https://www.minv.sk/
https://www.mindop.sk/
https://www.mirri.gov.sk/index.html
https://www.employment.gov.sk/sk/
https://www.minedu.sk/
https://www.minzp.sk/
https://www.slovensko.sk/sk/lokality/_495afe44-c835-448a-860a-b9ca101c830d
https://www.ymca-nesvady.sk/
http://www.nesvady.sk/
http://www.sopsr.sk/web/
http://www.mpsr.sk/index.php?start
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Príloha č. 3: Zoznam skratiek použitých v PHRSR
PHRSR – program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
SR – Slovenská republika
EÚ – Európska únia
CR – cestovný ruch
MSP – malé a stredné podniky
RD – rodinný dom
BD – bytový dom
MŠ – materská škola
ZŠ – základná škola
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
NPRVaV – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania
UoZ – Uchádzač o zamestnanie
NSK – Nitriansky samosprávny kraj
ŠÚ SR – Štatistický úrad SR
VÚC – vyšší územný celok
VO – verejné obstarávanie
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Príloha č. 4: Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na
2 roky
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/2
Základné údaje o projektovom zámere č. 2
Názov projektu

Rozšírenie termálneho kúpaliska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočná atraktivita termálneho kúpaliska

Cieľ projektu

Cieľom je rozšírením termálneho kúpaliska zabezpečiť zvýšenie návštevnosti termálneho
kúpaliska a posilniť ekonomický prínos cestovného ruchu pre miestnu ekonomiku.

Výstupy

Rozšírené termálne kúpalisko, nové atrakcie na termálnom kúpalisku

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta - termálneho kúpaliska

Indikátory monitoringu

Zvýšená návštevnosť KaRC, počet návštevníkov termálneho kúpaliska, rast atraktivity
termálneho kúpaliska

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie termálneho kúpaliska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie termálneho kúpaliska

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/4
Základné údaje o projektovom zámere č. 4
Názov projektu

Rozšírenie parkovacích plôch pre osobné automobily v areáli KaRC

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatok parkovacích plôch pre osobné automobily v areáli KaRC

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vybudovať nové parkovacie plochy pre osobné automobily v areáli
KaRC.

Výstupy

Nové parkovacie plochy

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta – užívatelia osobných automobilov

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovaných parkovacích plôch pre osobné automobily v areáli KaRC, zvýšená
návštevnosť KaRC

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie parkovacích plôch pre osobné automobily v areáli
KaRC

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie parkovacích plôch pre
osobné automobily v areáli KaRC

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

250 000

250 000

250 000

250 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/5
Základné údaje o projektovom zámere č. 5
Názov projektu

Autocamping pre termálne kúpalisko

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia autocampingu pre termálne kúpalisko

Cieľ projektu

Cieľom je vybudovať moderný autocamping pre zvýšenie návštevnosti mesta.

Výstupy

Novovybudovaný autocamping

Užívatelia

Návštevníci mesta - turisti

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovaných autocampingov pre termálne kúpalisko, počet užívateľov – hostí
novovybudovaného autocampingu pre termálne kúpalisko

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Autocamping pre termálne kúpalisko

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Autocamping pre termálne
kúpalisko

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

800 000

800 000

800 000

800 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/6
Základné údaje o projektovom zámere č. 6
Názov projektu

Revitalizácia termálneho vrtu K-3

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci stav termálneho vrtu K-3

Cieľ projektu

Cieľom projektu je revitalizácia termálneho vrtu K-3

Výstupy

Revitalizovaný termálny vrt K-3

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet revitalizovaných termálnych vrtov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia termálneho vrtu K-3

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia termálneho vrtu K-3

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

70 000

70 000

70 000

70 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/9
Základné údaje o projektovom zámere č. 9
Názov projektu

Marketing mesta a termálneho kúpaliska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočná úroveň marketingu mesta i termálneho kúpaliska – nedostatok propagačných
materiálov o miestnej turistickej ponuke

Cieľ projektu

Tvorba a distribúcia propagačných materiálov, vydávanie informačnej literatúry o primárnej
a sekundárnej ponuke cestovného ruchu v tlačenej i elektronickej podobe

Výstupy

Marketingové materiály prezentujúce mesto Nesvady a termálne kúpalisko

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta, turisti

Indikátory monitoringu

Podpora cestovného ruchu prostredníctvom súboru propagačných materiálov na uspokojenie
potreby návštevníkov, zvýšenie počtu domácich a zahraničných návštevníkov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Marketingové materiály mesta i termálneho kúpaliska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Marketingové materiály mesta
i termálneho kúpaliska

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho iné
zdroje

45 000

20 000

25 000

45 000

20 000

25 000

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 1/15
Základné údaje o projektovom zámere č. 15
Názov projektu

Revitalizácia a zastrešenie miestneho trhoviska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav miestneho trhoviska, absencia zastrešenia

Cieľ projektu

Cieľom je revitalizáciou a zastrešením miestneho trhoviska skvalitniť prevádzkové
podmienky na miestnom trhovisku

Výstupy

Revitalizované a zastrešené miestne trhovisko

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci miestneho trhoviska

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných miestnych trhovísk, rast atraktivity miestneho trhoviska, počet
návštevníkov miestneho trhoviska

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Revitalizácia a zastrešenie miestneho trhoviska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Revitalizácia a zastrešenie
miestneho trhoviska

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

100 000

100 000

100 000

100 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 2/2
Základné údaje o projektovom zámere č. 18
Názov projektu

Nesvadské športové dni

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Obyvateľstvo málo športuje a odráža sa to na zdraví obyvateľstva. Zlá životospráva a
nedostatok pohybu.

Cieľ projektu

Cieľom je organizáciou Nesvadských športových dní popularizovať šport v meste, zapojiť
obyvateľov do aktívneho pohybu a tým podporiť zdravý životný štýl - zlepšenie zdravotného
stavu obyvateľstva. Pravidelný pohyb prispieva k prevencii srdcových ochorení, cukrovky
druhého typu a rakoviny. Pohyb dokáže liečiť depresiu a zlepšovať pamäť.

Výstupy

Pravidelne organizované podujatia „Nesvadské športové dni“

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet podujatí „Nesvadské športové dni“, počet účastníkov športového podujatia „Nesvadské
športové dni“,

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu.
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Nesvadské športové dni

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Nesvadské športové dni

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

2 000

2 000

2 000

2 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 2/3
Základné údaje o projektovom zámere č. 19
Názov projektu

Oživenie a udržanie miestnych tradícií a zvykov našich predkov
(Dom ľudových tradícií)

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočne veľká pozornosť venovaná miestnym tradíciám a zvykom predkov

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre aktivity zamerané na miestne tradície a zvyky v
priestoroch Domu ľudových tradícií

Výstupy

Organizácia umeleckých táborov

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet aktivít zameraných na tradície a zvyky mesta

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Dom ľudových tradícií

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Dom ľudových tradícií

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

14 000

11 900

1 400

700

14 000

11 900

1 400

700

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 2/12
Základné údaje o projektovom zámere č. 28
Názov projektu

Mikulášske posedenie pre deti

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Veľká tradícia Mikulášskych posedení pre deti – Mikulášske posedenia patria medzi
najvýznamnejšie podujatia pre deti.

Cieľ projektu

Cieľom je vytváranie atraktívnej predvianočnej atmosféry s Mikulášskymi posedeniami zachovávanie ľudových zvykov a tradícií. Poslaním podujatí je aj viesť deti k poznávaniu
tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

Výstupy

Mikulášske posedenie pre deti

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet Mikulášskych posedení pre deti, počet detí na Mikulášskych posedeniach

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Mikulášske posedenie pre deti

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Mikulášske posedenie pre deti

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

5 000

5 000

5 000

5 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Projektový zámer - strategická prioritná rozvojová oblasť / poradie – 2/13
Základné údaje o projektovom zámere č. 29
Názov projektu

Rekonštrukcia a zateplenie spojovacej chodby základnej školy k
telocvični a športovej hale

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický a tepelno-energetický stav spojovacej chodby základnej školy k
telocvični a športovej hale

Cieľ projektu

Cieľom je zníženie spotreby energie zabezpečením modernej a nízkoenergetickej spojovacej
chodby základnej školy k telocvični a športovej hale. Skvalitniť podmienky na šport pre
žiakov základnej školy.

Výstupy

Zrekonštruovaná a zateplená spojovacia chodba základnej školy k telocvični a športovej hale

Užívatelia

Žiaci ZŠ

Indikátory monitoringu

Zníženie spotreby energie; počet zrekonštruovaných a zateplených chodieb základnej školy k
telocvični a športovej hale, zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie spojovacej
chodby základnej školy k telocvični a športovej hale

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia a zateplenie spojovacej chodby základnej školy
k telocvični a športovej hale

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia a zateplenie
spojovacej chodby základnej školy
k telocvični a športovej hale

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

50 000

50 000

50 000

50 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 31
Názov projektu

Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy Hurbanova

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav budovy Materskej školy Hurbanova a nedostatočné priestorové
podmienky pre výchovné a vzdelávacie činnosti v Materskej škole Hurbanova

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukcia a prístavba Materskej školy Hurbanova, vytvoriť vhodné
priestorové podmienky pre výchovné a vzdelávacie činnosti v Materskej škole Hurbanova

Výstupy

Zrekonštruovaná budova Materskej školy Hurbanova a prístavba Materskej školy Hurbanova

Užívatelia

Deti MŠ, pracovníci MŠ

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov Materskej školy Hurbanova, počet prístavieb Materskej
školy Hurbanova, skvalitnené podmienky pre výchovné a vzdelávacie činnosti v Materskej
škole Hurbanova

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Prístavba a rekonštrukcia Materskej školy Hurbanova

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Prístavba a rekonštrukcia Materskej
školy Hurbanova

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

560 000

476 000

56 000

-

28 000

560 000

476 000

56 000

-

28 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 32
Názov projektu

Vybudovanie javiska so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho
strediska

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia javiska so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho strediska

Cieľ projektu

Cieľom je zabezpečiť javisko so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho strediska pre
zabezpečenie kvalitných organizačných na kultúrnych podujatiach.

Výstupy

Novovybudované javisko so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho strediska

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovaných javísk so zastrešením v areáli Miestneho kultúrneho strediska,
počet podujatí organizovaných s využitím javiska so zastrešením v areáli Miestneho
kultúrneho

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vybudovanie javiska so zastrešením v areáli Miestneho
kultúrneho strediska

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Vybudovanie javiska so
zastrešením v areáli Miestneho
kultúrneho strediska

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

45 000

42 750

2 250

45 000

42 750

2 250

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 46
Názov projektu

Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia technickej infraštruktúry pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra.

Cieľ projektu

Cieľom je budovanie modernej technickej infraštruktúry pre rekreačné domy v areáli
kúpeľného centra.

Výstupy

Novovybudovaná technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovanej technickej vybavenosti pre rekreačné domy v areáli kúpeľného
centra

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného
centra

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Technická vybavenosť pre
rekreačné domy v areáli kúpeľného
centra

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

600 000

600 000

600 000

600 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 54
Názov projektu

Nabíjacie stanice pre elektromobily

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia nabíjacích staníc pre elektromobily

Cieľ projektu

Cieľom je vybudovať nabíjacie stanice pre elektromobily. Podpora zelenej a udržateľnej
mobility.

Výstupy

Novovybudované nabíjacie stanice pre elektromobily

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet novovybudovaných nabíjacích staníc pre elektromobily

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Nabíjacie stanice pre elektromobily

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Nabíjacie stanice pre elektromobily

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

15 000

15 000

15 000

15 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 56
Názov projektu

Napojenie budov v majetku mesta na optickú sieť

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia optickej sieti z viacerých budov v majetku mesta

Cieľ projektu

Napojenie budov v majetku mesta na optickú sieť – zabezpečiť vysokorýchlostné internetové
pripojenie v budovách v majetku mesta.

Výstupy

Budovy v majetku mesta napojené na optickú sieť

Užívatelia

Návštevníci budov v majetku mesta, pracovníci v budovách v majetku mesta

Indikátory monitoringu

Počet verejných budov napojených na optickú sieť, rozšírenie dostupnosti
vysokorýchlostného internetového pripojenia, kvalitnejší prístup na internet

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Vo fáze realizácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Napojenie budov v majetku mesta na optickú sieť

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Napojenie budov v majetku mesta
na optickú sieť

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

7 000

7 000

7 000

7 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 57
Názov projektu

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Aktuálne existujúci kamerový systém je zastaraný, počet rozmiestnených kamier je
nepostačujúci

Cieľ projektu

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému. Prevencia kriminality – umiestnené kamery
majú preventívny účinok.

Výstupy

Rozšírený a modernizovaný kamerový systém

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet rozmiestnených kamier, počet modernizovaných kamerových systémov
Zvýšená bezpečnosť občanov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie a modernizácia
kamerového systému

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

15 000

15 000

15 000

15 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 58
Názov projektu

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v meste

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Na viacerých úsekoch je miestny systém chodníkov v zlom technickom stave, resp.
chodníky nie sú vybudované

Cieľ projektu

Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v meste, prepojenie jednotlivých častí mesta s centrom.
Skvalitnenie života občanov s vytvorením chodníkového systému zabezpečujúceho bezpečný
pohyb chodcov v meste. Zlepšovanie pešej dostupnosti lokalít v meste, posilnenie
najudržateľnejšej formy dopravy.

Výstupy

Zrekonštruovaný a rozšírený systém chodníkov v meste

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta - chodci

Indikátory monitoringu

Dĺžka vybudovaných a zrekonštruovaných chodníkov, zvýšená bezpečnosť chodcov –
zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v meste

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia a výstavba
chodníkov v meste

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

160 000

160 000

160 000

160 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 62
Názov projektu

Osadenie lavičiek a smetných košov na verejných priestranstvách

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatok prvkov drobnej architektúry (smetné koše, lavičky)

Cieľ projektu

Osadenie lavičiek a smetných košov na verejných priestranstvách – vytvoriť bezpečné a
príjemné verejné priestranstvá v meste, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez
ohľadu na vek, sociálne a ekonomické postavenie obyvateľov mesta. Skvalitnenie života
miestneho spoločenstva a ochrana životného prostredia.

Výstupy

Systém lavičiek na verejných priestranstvách, systém smetných košov na verejných
priestranstvách

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Zvýšenie kvality životného prostredia
Zvýšenie atraktivity mesta
Počet osadených lavičiek smetných košov

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Osadenie lavičiek a smetných košov na verejných
priestranstvách

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Osadenie lavičiek a smetných košov
na verejných priestranstvách

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

15 000

15 000

15 000

15 000

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 63
Názov projektu

Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu
pri bytových domoch

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Absencia prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu pri bytových domoch

Cieľ projektu

Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu pri bytových domoch

Výstupy

Vybudovaný systém prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu pri bytových
domoch

Užívatelia

Obyvatelia bytových domov

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového odpadu pri bytových
domoch, rast kvality životného prostredia

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vybudovanie prístreškov a ohrád pre umiestnenie domového
odpadu pri bytových domoch

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Vybudovanie prístreškov a ohrád
pre umiestnenie domového odpadu
pri bytových domoch

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

7 500

7 500

7 500

7 500

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 65
Názov projektu

Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Súčasné pokrytie mesta s verejnou kanalizáciou je nepostačujúce, rovnako je potrebné zvýšiť
kapacitu čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie odkanalizovania i čistenia odpadových vôd v meste
Nesvady. Dobudovanie verejnej kanalizácie v meste - zlepšiť kvalitu životného prostredia,
rozšírenie ČOV –zvýšenie kapacity ČOV. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Zníženie záťaže životného prostredia a zvýšenie kvality
života obyvateľov.

Výstupy

Rozšírený verejný kanalizačný systém a ČOV so zvýšenou kapacitou
Zvýšený počet ekvivalentných obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť, predĺženie
existujúcej kanalizačnej siete na cca 36,4 km.

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta Nesvady a obce Imeľ, podnikatelia/ organizácie/inštitúcie v
meste Nesvady a v obci Imeľ

Indikátory monitoringu

Dĺžka novo vybudovanej stokovej siete bez prípojok (m), počet EO (ekvivalentný obyvateľ)
napojených na novovybudovanú stokovú sieť,
Rast kvality životného prostredia. Zvýšenie počtu domácností pripojených na verejnú
kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych
odpadových
vôd ako základnej
environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so
Verejné
obstarávanie
- výber dodávateľa
záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ.
Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho iné
zdroje

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 66
Názov projektu

Intenzifikácia ČOV Nesvady

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Potreba intenzifikácie komunálnej ČOV vzhľadom na požiadavky NV 296/2005 Z.z. (NV č.
269/2010 Z.z.) a zvýšené požiadavky na ochranu recipientu.

Cieľ projektu

Vytvorenie kvalitatívne lepších životných podmienok pre obyvateľstvo mesta i jeho okolia s
intenzifikáciou ČOV Nesvady, čo prispeje k podpore vyváženého regionálneho rozvoja
prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu. Zníženie záťaže životného
prostredia a zvýšenie kvality života obyvateľov. Skvalitnenie environmentálnej
infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR.

Výstupy

Intenzifikovaná ČOV Nesvady (kvalitnejší systém ČOV)

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta Nesvady a obce Imeľ, podnikatelia/ organizácie/inštitúcie v
meste Nesvady a v obci Imeľ

Indikátory monitoringu

Ekologická ČOV Nesvady vyhovujúca najnovším environmentálnym požiadavkám v zmysle
predpisov EÚ a SR.

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Hotové verejné obstarávanie, vybraný dodávateľ.
Vo fáze realizácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Intenzifikácia ČOV Nesvady

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Intenzifikácia ČOV Nesvady

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho iné
zdroje

210 000

140 000

70 000

210 000

140 000

70 000

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 67
Názov projektu

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Zberný dvor a kompostáreň už existujú v meste. Absencia haly na dotriedenie triedeného
komunálneho odpadu. Dôvodom realizácie je aj potreba mesta Nesvady znížiť množstvo
odpadu na skládke.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Jedná sa o výstavbu
zariadenia, ktoré bude slúžiť na dotriedenie zhromaždeného triedeného odpadu. Zariadenie
bude pozostávať zo stavebnej časti a strojného vybavenia.

Výstupy

Novovybudované zariadenie na dotriedenie triedeného odpadu – novovybudovaná hala na
dotriedenie triedeného komunálneho odpadu a následnú prípravu pre transport na
spracovanie

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta, podnikatelia – producenti odpadov

Indikátory monitoringu

Zvýšená ochrana životného prostredia, zvýšenie množstva zhodnoteného odpadu, zníženie
množstva odpadu vyvezeného na skládku, zníženie nákladov za uloženie odpadov na skládku

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Zariadenie na zhodnocovanie
odpadov

Spolu

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

1 000 000

1 000 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 69
Názov projektu

Vodozádržné opatrenia na území mesta

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočný systém vodozádržných opatrení na území mesta

Cieľ projektu

Cieľom je vytvorenie funkčného systému vodozádržných opatrení na území mesta - podpora
mesta na prispôsobenie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov. Hlavným
cieľom projektu je adaptácia prostredia v meste Nesvady na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy so zameraním na ochranu pred povodňami a budovanie ekosystémových prístupov.
Budovanie bioretenčných prvkov na zadržiavanie zrážkovej vody – dažďové záhrady, zberné
jazierka, vsakovacie pásy - budú lemovať priľahlé chodníky a spevnené plochy. Oprava
spevnených plôch – náhrada nepriepustných povrchov za polovegetačné zatrávňovacie
tvárnice. Sadová úprava a výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou
vegetáciou podporujúcou výpary za účelom zadržania zrážkovej vody v území.

Výstupy

Funkčný systém vodozádržných opatrení na území mesta

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Počet realizovaných vodozádržných opatrení na území mesta, zníženie rizika povodní a
negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Vodozádržné opatrenia na území mesta

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Vodozádržné opatrenia na území
mesta

Spolu

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

220 000

220 000
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Základné údaje o projektovom zámere č. 70
Názov projektu

Modernizácia budovy MsÚ

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Technický stav budovy Mestského úradu v Nesvadoch nezodpovedá dnešným štandardom,
budova má vysoká energetickú náročnosť.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je modernizáciou budovy dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti a
zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, zlepšiť pracovné podmienky v budove MsÚ.

Výstupy

Modernizovaná - zrekonštruovaná budova Mestského úradu

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci Mestského úradu, pracovníci mestského úradu

Indikátory monitoringu

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ, úroveň energetickej efektívnosti budovy
MsÚ, skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov mestského úradu

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Pripravené povolenia, stanoviská.
Realizácia je závislá od získania finančných prostriedkov.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Modernizácia budovy MsÚ

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Modernizácia budovy MsÚ

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

975 430

Spolu
975 430
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Základné údaje o projektovom zámere č. 71
Názov projektu

Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nevyhovujúci technický stav hasičskej zbrojnice a nedostatočné priestorové podmienky pre
činnosť hasičského zboru

Cieľ projektu

Cieľom je rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice, vytvoriť vhodné priestorové
podmienky pre činnosť hasičského zboru.

Výstupy

Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica a prístavba hasičskej zbrojnice

Užívatelia

Pracovníci hasičského zboru

Indikátory monitoringu

Počet zrekonštruovaných budov hasičskej zbrojnice, počet prístavieb hasičskej zbrojnice,
skvalitnené podmienky pre činnosť hasičského zboru

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Zámer je pokračovaním už realizovaného projektu.
Pripravené povolenia, stanoviská

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej
zbrojnice

Spolu

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

z toho
súkromné
zdroje

278 057

278 057
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Základné údaje o projektovom zámere č. 75
Názov projektu

Rozšírenie elektronických služieb e-government

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Nedostatočná ponuka elektronických služieb e-government

Cieľ projektu

Rozšírenie elektronických služieb e-government. Cieľom projektu je podporiť činnosti
Mestského úradu (MsÚ) modernými informačnými a komunikačnými technológiami, ktoré
predovšetkým zlepšia služby Mestského úradu. Optimalizácii procesov a pracovných
postupov na Mestskom úrade. Projekt prispeje k neustálemu zvyšovaniu spokojnosti občanov
s MsÚ. Zefektívnenie spôsobu poskytovania služieb verejnosti (sprístupnenie informácií,
skrátenie času a zníženie nákladov)
Služby e-governmentu dostupné na Mestskom úrade

Výstupy

Užívatelia

Indikátory monitoringu

Obyvatelia a návštevníci Mestského úradu, pracovníci Mestského úradu. Cieľovú skupinu
používateľov tvoria fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem, resp. potrebu využívať
služby e-government Mestského úradu.
Počet dostupných služieb e-governmentu na Mestskom úrade, rozšírenie elektronických
služieb výrazne zvyšujúcich kvalitu služieb poskytovaných Mestským úradom

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO

Poznámky

V štádiu úvah
Budeme realizovať aj bez prípadnej dotácie

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Rozšírenie elektronických služieb e-government

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Rozšírenie elektronických služieb
e-government

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

8 900,-

8 900,-

8 900,-

8 900,-

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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Základné údaje o projektovom zámere č. 76
Názov projektu

Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART

Garant
Kontaktná osoba garanta
Partneri garanta (spolupráca s ...)

Mesto Nesvady
Ondrej Šuba, Ing. Katarína Kissová

Začatie a ukončenie projektu (od - do)
Stav projektu pred realizáciou

2021 – 2027
Aktuálne nedostatok smart riešení v meste – avšak záujem mestskej samosprávy o zavedenie
informačných systémov do procesu fungovania samosprávy Mesta Nesvady.

Cieľ projektu

Cieľom je zavedenie moderných technologických riešení pre zvýšenie kvality života v meste
– Nesvady na ceste SMART. Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality život,
posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti.

Výstupy

SMART riešenia v meste Nesvady - efektívnejší manažment verejnej správy a konkrétnych
problémových oblastí (statická doprava, bezpečnosť, verejné osvetlenie, kvalita ovzdušia
atď.).

Užívatelia

Obyvatelia a návštevníci mesta, klienti MsÚ

Indikátory monitoringu

Počet zavedených SMART riešení a prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v
mestách a verejnej správe, spokojnosť obyvateľov so smart riešeniami, počet užívateľov
smart riešení

Zmluvné podmienky

Verejné obstarávanie - výber dodávateľa

Riziká

Výber dodávateľa cez VO

Poznámky

Prebieha verejné obstarávanie.
Pripravené povolenia, stanoviská.
Schválená žiadosť o NFP.

Realizácia projektu
Fáza/míľnik
Moderné technológie – Nesvady na ceste SMART

Súčinnosť iného odboru alebo subjektu

Termín (mesiac/rok)
2021 – 2027

Financovanie projektu
Druh výdavku
Moderné technológie – Nesvady na
ceste SMART

Termín
(rok)

2021
–
2027

Náklady
spolu
(eur)

z toho verejné zdroje

EÚ

SR

VÚC

mesto

736 469,80

625 999,33

73 646,98

36 823,49

736 469,80

625 999,33

73 646,98

36 823,49

z toho
súkromné
zdroje

Spolu
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