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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR) a územno-plánovacia 

dokumentácia obce sú dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na 

úrovni každej jednej samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa 

stavajú záväznými nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce. 

Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je zákonnou 

povinnosťou obce. Táto povinnosť vychádza zo zákona č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja. Obec vykonáva činnosť na zabezpečenie realizácie jednotlivých procesov vo fáze 

programovania, realizácie, ako aj monitorovania dosiahnutých výsledkov. Úlohou obce je tiež 

zabezpečiť konzistenciu aktivít so strategickým plánovaním a podmienkami podpory regionálneho 

rozvoja obce v zmysle požiadaviek na čerpanie finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu EÚ v SR.  

Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory 

regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické 

a programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje 

lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a akvity, ktorých 

schválením sa obec zaväzuje k ich plneniu.  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Močenok je spracovaný na obdobie rokov 2015 – 2020. Na jeho vypracovaní sa podieľalo 

viacero externých a interných spolupracovníkov, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci 

obecného úradu a v neposlednom rade samotní občania obce.  

Týmto by som rád vyjadril svoje presvedčenie, že smerovanie obce v súlade s týmto 

strategickým dokumentom bude prispievať k približovaniu sa k stanoveným cieľom, ktoré pomôžu 

naplniť očakávania nás všetkých, ktorí v Močenku žijeme a ktorí sa aktívne zaújimame o dianie 

v našej obci. Zároveň pevne verím, že my obyvatelia obce budeme aktívni počas celého 

programového obdobia a budeme sa podieľať na tom, aby bol PHRSR  otvorený a živý dokument 

schopný reagovať na nové najaktuálnejšie podnety.  

Srdečne sa chcem poďakovať všetkým, ktorí na tejto neľahkej a časovo náročnej tvorbe 

programu aktívne participovali a prispeli tým k formovaniu budúcnosti svojej obce. 

 

 

 

 

 

 

      PaedDr. Roman Urbánik 

                   starosta obce 
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ÚVOD 

 Strategický dokument Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

obce Močenok (ďalej PHRSR) bol vypracovaný 

na základe zákona č. 309/2014 Z.z. o podpore 

regionálneho rozvoja a v súlade s platnou 

metodikou na vypracovanie PHRSR, ktorú 

vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR. PHRSR obce 

Močenok je základným dokumentom podpory 

regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. 

Cieľom dokumentu je dôkladné zmapovanie 

sociálno-ekonomickej priestorovej štruktúry 

obce a na základe týchto analýz následne 

podporiť rozvoj na lokálnej úrovni pomocou 

navrhnutej systematickej a trvalo udržateľnej 

stratégie, zameranej na realizáciu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, 

ktorá zároveň rešpektuje globálne ciele štátnej 

regionálnej politiky. PHRSR je strednodobý 

plánovací dokument na obdobie 7 rokov 

s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie. 

Dokument je spracovaný na základe 

terénneho prieskumu za spoluúčasti 

miestnych aktérov a odborníkov, ktorí majú 

informácie o problémoch obce a jej 

rozvojových potrebách. Takýto prístup 

napomáha k maximálnemu pochopeniu 

regionálnych špecifík záujmového územia, 

ktoré PHRSR rieši. Dôležitým zdrojom 

informácií pri vypracovaní PHRSR bola úzka 

spolupráca s obyvateľmi obce, ktorí boli 

upozornení na prebiehajúci proces 

strategického plánovania rozvoja obce 

a zapojení do plánovacieho procesu. V rámci 

prieskumov poskytli podklady pre 

rozhodovanie o smerovaní obce a podnety pri 

tvorbe strategického plánu. Prieskum medzi 

obyvateľmi bol zameraný na získanie mäkkých 

dát z oblastí, ako sú napríklad sociálno-

ekonomické charakteristiky obyvateľov, 

bytové podmienky, názory na kvalitu života, 

služby v obci a taktiež na získanie informácií 

o silných a slabých stránkach obce a života 

v nej a informáciach o tom, akým smerom by 

sa mala obec rozvíjať do budúcna. PHRSR obce 

Močenok je úzko previazaný so sektorovými 

operačnými programami, ktoré boli 

vypracované na základe Partnerskej dohody 

Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 

a tiež aj s Národnou stratégiou regionálneho 

rozvoja SR (schválená uznesením Vlády SR č. 

222 zo 14 mája 2014). PHRSR obce Močenok 

je ďalej v súlade s Koncepciou územného 

rozvoja Slovenska 2011, s Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 

2012 – 2018, s Územným plánom Veľkého 

územného celku Nitrianskeho kraja 

a s Územným plánom obce Močenok. 

 Pri vypracovaní tohto dokumentu boli 

zohľadnené priority Národnej stratégie 

regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia 

regionálneho rozvoja 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. Pre naplnenie 

dlhodobej vízie regionálneho rozvoja SR 

zameranej na rozvoj obcí, miest a regiónov, 

zvyšovanie ich výkonnostného potenciálu 

a konkurencieschopnosti Národná stratégia 

regionálneho rozvoja SR stanovuje strategický 

cieľ: Integrovaným a výsledkovo orientovaným 

prístupom k regionálnemu rozvoju a na 

základe využitia vnútorného potenciálu 

regiónov zvýšiť do roku 2030 ich adaptabilitu, 

konkurencieschopnosť a výkonnosť pri 

súčasnom zvyšovaní kvality života obyvateľov 

a pri rešpektovaní princípov trvalo 

udržateľného rozvoja.  

 Tvorbu dokumentu zrealizovala 

spoločnosť Gemini Group, s.r.o., ktorá bola 

vybraná na základe verejného obstarávania. 

Spoločnosť spolupracovala pri tvorbe PHRSR 

s pracovnými skupinami pozostávajúcimi 

z miestnych aktérov – odborníkov z verejného, 

súkromného i mimovládneho sektora. 
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ČASŤ A – ANALYTICKÁ ČASŤ 

A. I ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA 

1. Základná charakteristika obce a jej stručný historický 

vývoj 

 
 Základné informácie o obci 

 Obec Močenok leží v rovnomennom 

katastrálnom území s celkovou výmerou 

4 639 ha. Z hľadiska územnosprávneho 

členenia Slovenskej republiky sa obec 

nachádza v takmer centrálnej časti NUTS II 

Západné Slovensko. V rámci úrovne NUTS III 

spadá do Nitrianskeho kraja a v rámci NUTS IV 

do okresu Šaľa, kde je vďaka svojej rozlohe 

najväčšou obcou. 

Kód obce 500739 

Názov okresu Šaľa 

Názov kraja Nitriansky 

Štatút obce Obec 

PSČ 951 31 

Telefónne smerové číslo 037 

Prvá písomná zmienka o obci 1113 

Nadmorská výška obce 141 m.n.m. 

Celková výmera územia obce 4 639 ha 

Tabuľka 1: Základné charakteristiky obce Močenok, 
zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

 Obec susedí na juhu s okresným 

mestom Šaľa a obcou Trnovec nad Váhom. 

Z východu s obcou Cabaj – Čápor, zo severu 

s obcou Jarok a Horná Kráľová a zo západu 

s obcami Šoporňa a Dlhá nad Váhom. Obec je 

vzdialená od hlavného mesta Bratislavy 

vzdušnou čiarou 65 kilometrov východne. Od 

krajského mesta Nitra leží necelých 

15 kilometrov juhozápadne a od neďalekej 

Trnavy leží stred obce približne 32 kilometrov 

juhovýchodne. Najbližšie leží obec ku 

Maďarským hraniciam (50 km). Od Rakúskych 

hraníc je vzdialená 65 a od Českej republiky 85 

kilometrov.  Stredom obce prechádza 

pomyseľná hranica Podunajskej roviny 

a Podunajskej pahorkatiny, konkrétne 

Nitrianskej pahorkatiny, kde obec leží v jej 

juhozápadnej časti. Prevažne rovinaté až 

úvalinové územie obce rozprestierajúce sa 

v nadmorskej výške od 135 metrov nad 

morom do 183 metrov nad morom je súčasťou 

povodia rieky Nitra a je odvodňované najmä 

prostredníctvom Dlhého kanála pretekajúceho 

stredom obce severno – južným smerom, do 

ktorého sa vlievajú v obci Farský potok 

a Vinohradnícky potok. V západnej časti 

katastra územie odvodňujú Sládečkovský 

kanál a kanál Sládečkovce – Veča.  

     

História obce  

 Prvá písomná zmienka o obci 

pochádza z roku 1113 kedy bola obec 

spomenutá v súpise majetku Zoborského 

kláštora. Dnešné územie obce však podľa 

archeologických objavov bolo osídlené už 

omnoho skôr. Dôkazom toho sú nálezy 

z obdobia mladšieho paleolitu (40 000 – 

10 000 pred Kristom). Oblasť bola následne 

obývaná i v mezolite (8000 – 4500 pred 

Kristom) a neolite (4500 – 3200 pred Kristom). 

Na konci staršej doby bronzovej sa tu rozvíjala 

Maďarovká kultúra (okolo roku 1500 pred 

Kristom). Z tejto doby boli nájdené keramické 

črepy. Následne okolo roku 1000 – 700 pred 

Kristom nastal rozmach stredo-dunajsko-

mohylovej kultúry. Z tejto kultúry boli taktiež 

objavené keramické fragmenty. Svoje stopy 

v obci zanechala aj mladšia doba železná – 

laténska kultúra (450 – 0 pred Kristom), 

z ktorej boli zachované taktiež keramické 

fragmenty a kostry. Z rímskej éry sa našlo 

niekoľko významných keramických nálezov 

najmä v lokalitách Brehy, Gorazdovom dvore 

a na dunách v Nadrybníkoch. V týchto dunách 

sa zároveň našla rímsko-barbarská chata. 

Z Veľkomoravskej doby tu bolo objavené 

slovanské sídlisko.  

 V prvej písomnej zmienke z roku 1113 

bola obec uvádzaná ako Mussenic. Najskôr 
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spadala pod správu Nitrianskeho hradu, 

následne prešla pod správu Zoborského 

kláštora a od roku 1363 prešla do zálohy 

kastelánovi z Trenčína. Od roku 1494 ju 

dostalo do správy Nitrianske biskupstvo. Na 

význame obec získala v roku 1606, kedy sa 

stala ústredným centrom biskupského 

panstva. V 17. storočí dostal Močenok právo 

vyberať mýto a organizovať trhy v súlade 

s trhovým právom, čo prispelo k dynamickému 

rozmachu Močenka ako zemepanského 

mestečka. V roku 1787 mala obec 1590 

obyvateľov a v roku 1828 už 1746 obyvateľov 

a v roku 1850 patril Močenok so svojimi 1838 

obyvateľmi medzi najväčšie obce na území 

Slovenska. Historické osídlenie a využívanie 

územia a celkový rast Močenka boli odjakživa 

odrazom výhodnej geografickej polohy, ktorá 

podporovala rozvoj obchodu a remesla. Cez 

územie viedla hradská z Viedne do Pešti, čo 

rozvojové tendencie ešte viac podporilo, 

najmä v oblasti remesla a obchodu. Dôkazom 

toho je i fakt, že koncom 19. storočia tu bola 

dokonca vybudovaná tehelňa. V 20. storočí 

najviac dianie v obci ovplyvňovala geopolitická 

situácia (rozpad Rakúsko-Uhorska, vznik 

Československa, svetové vojny, vznik 

socialistickej spoločnosti). Okrem negatívnych 

vplyvov vojen sa v druhej polovici 20. storočia 

realizovali aj rozvojové zámery spojené najmä 

s výstavbou občianskej vybavenosti obce 

(postavený mlyn, základná škola, cestné 

komunikácie, zdravotné stredisko, kúpalisko, 

neskôr plynovod a vodovod a budova 

obecného úradu). 

 

 

1113 Mussenic 

12. – 17. storočie Muchunok 
Muchinuk 
Muchnuk 
Muctynic 
Machouek 
Mochnuk 
Mochenek 
Mochonok 
Muchenik 

18. – 19. storočie Mocsnok 
Močenek 
Močnok 

Začiatok 20. storočia 
(1. ČSR) 

Močenok 

1948 Mučeníky 

1951 Sládečkovce 

1992 Močenok 

Tabuľka 2: Názvy obce Močenok používané v minulosti 

 Vzhľadom na svoju polohu voči Nitre 

patrila už v počiatkoch územno-správneho 

členenia obec k celkom, ktoré boli spravované 

práve z Nitry. Dôkazom toho je fakt , že od 

10. storočia patrila obec do Nitrianskeho 

komitátu. V 13. storočí po úpadku kráľovskej 

moci sa začali komitáty meniť na šľachtické 

stolice, kde obec Močenok bol súčasťou 

Nitrianskej stolice. Od roku 1849 sa so 

zavedením žúp zaradila do Nitrianskej župy, 

kde až na drobné zmeny (netýkali sa 

začlenenia do iného územného celku) 

pretrvala do roku 1923. Od tej doby boli 

zriadené okresy a Močenok spadal do okresu 

Šaľa. Od roku 1960, kedy sa prešlo na 

používanie takzvaných veľkých okresov, sa 

Močenok opätovne priradil ku Nitre. V roku 

1996 sa však opätovne obec priradila ku 

novovzniknutému okresu Šaľa a po zriadení 

samosprávnych krajov k Nitrianskemu 

samosprávnemu kraju. 
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2. Obyvateľstvo 

 Demografické ukazovatele o stave obyvateľstva sú veľmi silným indikátorom historického, 

súčasného, ale dokonca i budúceho rozvoja predmetného územia. Práve na charakteristike 

obyvateľstva je možné pomerne efektívne identifikovať pôsobenie vnútorných, ale i vonkajších síl, 

rozvojových potenciálov a inhibítorov v dlhodobom časovom slede.  PHRSR je zároveň dokumentom, 

ktorý odráža potreby obyvateľov na lokálnej úrovni, preto je nevyhnutne potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť týmto analýzam. 

2.1. Vývoj počtu obyvateľov 

Za sledované obdobie rokov 2004 – 2015 

možno pozorovať nárast i pokles počtu 

obyvateľov. Následujúca tabuľka č.3 

reflektuje, že zmena počtu obyvateľov v obci 

bola počas ostatného desaťročia nepatrná. 

Negatívnejšia je však skutočnosť, že 

k celkovému úbytku obyvateľov obce 

dochádzalo v ostatných dvoch pozorovaných 

rokoch, čo je predzvesťou negatívneho 

populačného trendu, ktorému bude musieť 

samospráva aktívne čeliť i nastavením svojich 

aktivít a opatrení v prebiehajúcom 

programovom období. 

 Trend vývoja počtu obyvateľov 

vyjadruje nasledujúci graf (graf 1), v ktorom je 

možno pozorovať fluktuáciu počtu obyvateľov 

v sledovanom období. Z grafu je zrejmé, že 

i keď väčšinu rokov počet obyvateľov rástol, 

alebo stagnoval, neprišlo k žiadnej výraznej 

zmene, čo sa týka počtu obyvateľov oproti 

počiatočnému štádiu. Demografické zmeny 

však nastali v iných demografických 

ukazovateľoch, ktoré budú opísané neskôr.
 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet obyvateľov k 31. 12. 4319 4335 4376 4389 4409 4391 4401 4426 4426 4415 4403 

          Tabuľka 3: Vývoj počtu obyvateľov v obci Močenok v rokoch 2004 – 2014, zdroj: ŠÚ SR, 2015 

Obrázok 1: Poloha obce Močenok v rámci administratívneho členenia Slovenskej republiky 
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            Graf 1: Vývoj počtu obyvateľov v obci Močenok v rokoch 2004 – 2014, zdroj: ŠÚ SR, 2015 
 
 

2.2. Pohyb obyvateľstva 

Prirodzený pohyb obyvateľstva

 Je vyjadrený prostredníctvom 

hlavných populačných procesov, ako sú 

pôrodnosť (natalita) a úmrtnosť (mortalita). 

Trend pôrodnosti sa počas sledovaného 

obdobia 2004 – 2014 menil. V priemere sa 

narodilo každoročne okolo 40 detí. Celkovo 

najviac detí sa narodilo v roku 2012, a to 51 

a celkovo najmenej detí sa naopak narodilo 

v roku 2007. Z údajov o pôrodnosti nemožno 

vyčítať nejaký ustálený trend, avšak pri 

porovnaní s dekádou pred rokom 2004 je 

zrejmý pokles počtu narodených v priemere 

takmer o 10 osôb. Hodnoty úmrtnosti sú 

o niečo vyššie ako hodnoty pôrodnosti, čo 

znamená, že obec Močenok v rokoch 2004 – 

2014 mala záporný prirodzený prírastok 

(prirodzený úbytok). Konkrétne hodnoty 

uvádza tabuľka č. 4. 

  Z tabuľky č. 4 je jasne vidieť, že 

prirodzený prírastok, resp. úbytok 

obyvateľstva sa v ostatných rokoch stabilizuje, 

avšak negatívnym javom zostáva fakt, že je 

stále v záporných hodnotách. Negatívne 

vychádza obec i pri porovnaní hrubej miery 

prirodzeného prírastku (prirodzený prírastok 

prepočítaný na 1000 obyvateľov zo stredného 

stavu obyvateľstva evidovaného k 31.7. 

daného roka), kde možno na základe tabuľky 

č. 4 pozorovať, že v porovnaní 

s celorepublikovým trendom je obec, ale aj 

celý okres Šaľa úbytkový a nekopíruje 

celoslovenský priemer. Z tohto dôvodu by sa 

mala politika obce uberať smerom, ktorý 

aktívne podporí nárast prirodzeného prírastku 

a tým zastabilizuje negatívny demografický 

vývoj. Na vývoj prirodzeného prírastku vplýva 

viacero iných demografických ukazovateľov, 

ako sú napríklad sobášnosť a rozvodovosť. 

I keď hrubá miera sobášnosti (počet sobášov 

na 1000 obyvateľov) má klesajúci trend, stále 

má preukázateľnú pozitívnu koreláciu 

s prirodzeným prírastkom, pretože pozitívne 

ovplyvňuje hrubú mieru pôrodnosti. Počet 

sobášov v obci bolo v rokoch 2004 – 2014 

v priemere 20 za jeden rok. Najmenej sobášov 

bolo zaznamenaných v roku 2008 (11) 

a najviac v roku 2011 (28). Hrubá miera 

sobášnosti sa v referenčnom období 

pohybovala od 2,47 (‰) v roku 2008 

(2,47 sobáša na 1 000 obyvateľov obce) až do 

6,51 (‰) v roku 2011. Detailnejšie údaje 

o počte sobášov a hrubej miere sobášnosti 

uvádza tabuľka č.18 v prílohovej časti 

dokumentu. 
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 Rozvodovosť na druhej strane vplýva 

na vývoj prirodzeného prírastku negatívne. 

I keď v ostatných rokoch sa pozícia tradičnej 

rodiny zoslabuje a čoraz viac detí sa rodí 

nezosobášeným alebo rozvedeným párom, 

stále ju možno považovať za negatívny 

ukazovateľ vplývajúci na znižovanie 

prirodzeného prírastku. Medzi rokmi 2004 – 

2011 sa v priemere uskutočnilo takmer 

9 rozvodov. Najviac (11) ich bolo v rokoch 

2004, 2010 a 2014. Počet rozvodov si za 

ostatnú dekádu drží stabilizovaný trend (viď 

tabuľka 16 v prílohovej časti dokumentu). 

V sledovanom období v extrémnych rokoch 

pripadalo na 1000 obyvateľov obce až 2,56 

rozvodu, čo znamená, že takmer polovica 

manželstiev skončí rozvodom. Do zmien 

prirodzeného pohybu obyvateľov vstupuje 

ešte viacero premenných, ako sú napríklad 

socioekonomické ukazovatele (miera 

nezamestnanosti, priemerné mzdy, 

vzdelanostná úroveň obyvateľstva, religiózna 

štruktúra, veková štruktúra a iné, ktoré budú 

opísané v nasledujúcich častiach dokumentu.

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Živonarodení (Močenok) 36 42 46 34 46 35 41 37 51 39 40 

Zomretí (Močenok) 62 40 51 47 58 49 36 51 46 44 46 

Prirodzený prírastok (Močenok) -26 2 -5 -13 -12 -14 5 -14 4 -5 -6 

Hrubá miera prirodzeného prírastku 
(Močenok) (%o) 

-6,05 0,46 -1,14 -2,95 -2,7 -3,16 1,12 -3,26 0,93 -1,16 -1,4 

Hrubá miera prirodzeného prírastku (okres 
Šaľa) (%o) 

-0,78 -0,57 -2,12 -0,83 -0,44 -1,78 -0,5 -0,34 -0,68 -0,55 -
1,32 

Hrubá miera prir. prírastku (SR) (%o) 0,35 0,18 0,11 0,11 0,78 1,53 1,28 1,65 0,57 0,51 0,68 

Tabuľka 4: Prirodzený prírastok obyvateľstva v obci Močenok v rokoch 2004 - 2014, zdroj: ŠÚ SR, 2015 

Mechanický pohyb obyvateľstva

 Mechanický pohyb obyvateľstva, teda 

migrácia (imigrácia a emigrácia, resp. 

prisťahovanie a vysťahovanie do/z obce) 

taktiež významne ovplyvňujú celkový vývoj 

počtu obyvateľov v obci. Mechanický pohyb  

reflektuje celkovú atraktivitu obce ako miesta 

pre život, či už skrze kvalitné životné 

prostredie, pracovné príležitosti, cenovú 

hladinu nehnuteľností, sociálne služby alebo 

iné parametre, ktoré viac alebo menej 

vplývajú na rozhodovanie a konanie 

jednotlivca, ktorý si vyberá miesto pre život. 

 V sledovanom období (2004 – 2014) sa 

do obce ročne prisťahovalo v priemere 70 ľudí. 

Najviac (84) ich pribudlo v roku 2004. 

Následne imigračné tendencie utlimili svoju 

intenzitu a roku 2014 sa do obce prisťahovalo 

najmenej z celej sledovanej dekády, a to 37 

ľudí (viď tabuľka 5). Odlišne sa vyvíjala 

emigrácia obyvateľov z obce, ktorá až na 

niektoré fluktuačné tendencie mala pomerne 

ustálený charakter. V priemere sa ročne 

odsťahovalo 45 ľudí, najviac (49) v roku 2013 

a najmenej v roku 2006 (20) (tabuľka 5). 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prisťahovaní 
(Močenok) 

84 98 66 62 72 42 49 72 44 43 37 

Vysťahovaní 
(Močenok) 

46 43 20 36 40 46 44 33 48 49 43 

Migračný 
prírastok/úbytok 

38 55 46 26 32 -4 5 39 -4 -6 -6 

Hrubá miera 
migračného salda 
(Močenok) (%o) 

8,835 12,667 10,471 5,894 7,199 -0,901 1,124 9,085 -0,927 -1,39 -1,402 

Hrubá miera 
migračného salda 
(okres Šaľa) (%o) 

3,036 2,162 0,259 0,185 1,166 -1,223 -0,13 -1,632 2,276 -2,528 -1,664 

Hrubá miera 
migračného salda 
(SR) (%o) 

0,534 0,632 0,715 1,259 1,306 0,806 0,623 0,55 0,632 0,44 0,316 

Tabuľka 5: Migračný prírastok a migračný úbytok v obci Močenok a hrubá miera migračného salda v obci Močenok, okrese 
Šaľa a Slovenskej republike v rokoch 2004 - 2014, zdroj: ŠÚ SR, 2015 
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Celkový prírastok obyvateľstva

 Je výsledkom súčtu celkového 

prirodzeného prírastku/úbytku a migračného 

prírastku/úbytku. S výnimkou rokov 2008, 

2013 a 2014, obec z hľadiska počtu obyvateľov 

rástla. Hlavne do roku 2008 bol vďaka 

vyššiemu migračnému prírastku celkový 

prírastok obyvateľov v relatívnom ponímaní 

vyšší ako bola okresná aj celoštátna úroveň 

(viď tabuľka 6).  V prírastkových rokoch sa na 

celkovom prírastku niekoľkonásobne viac 

podieľal práve migračný prírastok, čo je 

v ostatných rokoch celoslovenským trendom. 

Najväčší prírastok bol zaznamenaný v roku 

2005, kedy počet obyvateľov vzrástol o 57. 

Naopak negatívne demografické štatistiky sa 

začínajú vypuklejšie prejavovať práve 

v ostatných troch rokoch, kedy dôsledkom 

kombinácie prirodzeného úbytku (výnimka rok 

2012) a migračného úbytku obec stagnovala 

(2012) alebo strácala na obyvateľoch (2013, 

2014). Detailný popis vývoja 

prírastkov/úbytkov obyvateľstva v obci 

vyobrazuje tabuľka 6. 

 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prirodzený prírastok 
(Močenok)  

-26 2 -5 -13 -12 -14 5 -14 4 -5 -6 

Migračný prírastok 
(Močenok) 

38 55 46 26 32 -4 5 39 -4 -6 -6 

Celkový prírastok 
(Močenok) 

12 57 41 13 20 -18 10 25 0 -11 -12 

Hrubá miera 
celkového prírastku 
(Močenok) (%o) 

2,79 13,128 9,333 2,947 4,499 -4,054 2,248 5,823 0,00 -2,549 -2,803 

Hrubá miera 
celkového prírastku 
(okres Šaľa) (%o) 

2,258 1,589 -1,866 -0,648 0,722 -3,002 -0,63 -1,97 -2,953 -3,075 -2,987 

Hrubá miera 
celkového prírastku 
(SR) (%o) 

0,886 0,809 0,827 1,364 2,083 2,339 1,906 2,2 1,205 0,945 0,997 

Tabuľka 6: Celkový prírastok obyvateľstva obce Močenok v rokoch 2004-2014, zdroj: ŠÚ SR, 2015 

2.3. Štruktúry obyvateľstva

 Pre dôkladnú demografickú analýzu je 

nevyhnutne potrebné poznať jedny 

z najdôležitejších demografických 

ukazovateľov – demografické štruktúry, ktoré 

patria do takzvanej demografickej statiky. 

Statické veličiny sú však výsledkom 

predchádzajúceho populačného vývoja v obci 

(súčasnú vekovú štruktúru v obci ovplyvnil 

populačný vývoj za ostatných 60 až 100 rokov 

skrze prirodzený a migračný pohyb). 

Veková a pohlavná štruktúra 

obyvateľsva 

 Veková štruktúra sa v obci za ostatnú 

dekádu celkom výrazne zmenila. I keď podiel 

obyvateľov poproduktívnej zložky 

obyvateľstva (64 roční a starší) ostal stabilný, 

dochádza k starnutiu populácie zdola, čo 

znamená, že mladšie predproduktívne ročníky 

(do 15 rokov) sa dostávajú do produktívneho 

veku a nie je zachovávaný prirodzenou 

reprodukciou ich stabilný podiel (dôsledok 

znižujúceho sa prirodzeného prírastku), čo 

môže mať do budúcna vážne sociálne 

a ekonomické dôsledky. V roku 2004 bolo zo 

všetkých obyvateľov obce 20% 

v predproduktívnom veku a už o dekádu 

neskôr ich bolo o 6% menej (viď graf 2). 

Takémuto trendu sa bude musieť obec 

prispôsobiť aktívnou politikou podporovania 

mladých rodín s cieľom zvýšiť nárast populácie 

(napr. dotačná bytová politika) a zároveň 

prispôsobiť sociálne služby pre obyvateľov, 
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ktorí sa z rastúcej produktívnej zložky 

postupne presunú do poproduktívnej, teda do 

zložky obyvateľov, o ktorých sa bude treba 

adekvátne postarať i s prispením obce. 

 Negatívny trend starnutia obyvateľov 

je viditeľný i na tvare vekovej pyramídy, kde 

predproduktívnu zložku tvorí zúžená základňa 

pyramídy. Tento typ pyramídy možno 

považovať za regresívny typ, ktorý 

v dlhodobom negatívnom trende môže prejsť 

do typu vymierajúcej populácie. 

 

Graf 2: Percentuálne vyjadrenie vekového zloženia 
obyvateľstva v obci Močenok v rokoch 2004 - 2015, zdroj: 
ŠÚ SR, 2015  

 

graf 3: Veková pyramída obce Močenok z roku 2014, 

zdroj: ŠÚ SR, 2015 

  

 Z vekovej pyramídy je možné 

pozorovať, že v obci je dominancia žien. 

Výnimkou sú len vekové kategórie 0-4 a 10-14 

rokov, a to z dôvodu, že spravidla sa narodí 

viac chlapcov ako dievčat. Vo vyšších 

ročníkoch už vplyvom mužskej nadúmrtnosti 

dominujú ženy. Na vyjadrenie pomeru mužov 

a žien sa používajú indexy maskulinity, 

respektíve femininity. Index maskulinity 

vyjadruje počet mužov žíjúcich v obci na 1 000 

žien. V roku 2014 pripadalo na 1000 žien 993 

mužov (index maskulinity 993,49).   

Národnostná štruktúra obyvateľstva 

 Národnostná štruktúra obyvateľov 

v obci je takmer úplne homogénna. V roku 

2011 sa pri sčítaní domov a bytov prihlásilo 

k slovenskej národnosti 4063 obyvateľov obce, 

čo predstavovalo 94,86 % z celkového počtu 

obyvateľov. Druhou najpočetnejšou 

národnostnou skupinou žijúcou v obci sú 

Rómovia, ktorých sa pri sčítaní prihlásilo 

1,35% (58). Nasledujú občania maďarskej 

národnosti 1,12 % (48) a českej 0,32% (14). 

K moravskej, ruskej a ukrajinskej národnosti sa 

prihlásil len zanedbateľný počet obyvateľov. 

Národnostná štruktúra je uvedená v grafe č. 8 

v prílohovej časti dokumentu. 

Religiózna štruktúra obyvateľstva 

 Z celkovo sčítaných 4283 obyvateľov 

obce sa prihlásilo najviac (3781) 

k Rímskokatolíckej cirkvi, čo predstavovalo 

88,27 % všetkých sčítaných obyvateľov. 

Druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľstva 

boli pri sčítaní obyvatelia bez vyznania 5,18 % 

(249). K Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania sa prihlásilo 0,51 % (22) obyvateľov. 

Prívrženci ostatných cirkví, ako napríklad 

Pravoslávna cirkev, Apoštolská cirkev, 

Kresťanské zbory, Evanjelická cirkev 

metodistická, Gréckokatolícka a Bahájske 

spoločenstvo mali v obci len nepatrné 

zastúpenie. 
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Vzdelanostná štruktúra 

obyvateľstva 
  

 Zo všetkých obyvateľov obce malo 

ukončené základné vzdelanie v roku 2011 pri 

sčítaní 809 (21,05 %). Stredné odborné 

vzdelanie bez maturity malo ukončené 811 

ľudí (21,05 %). Úplné stredné učňovské 

vzdelanie s maturitou malo dosiahnuté ako 

najvyššie vzdelanie v roku 2011 150 ľudí 

(3,9 %), úplne stredné odborné s maturitou 

773 (20,11 %) a úplné stredné všeobecné 

vzdelanie 166 (4,32 %) sčítaných. Vyššie 

odborné vzdelanie uviedlo 30 (0,78 %) 

sčítaných obyvateľov obce. Z vysokoškolsky 

vzdelaných bolo najviac obyvateľov 

s ukončeným druhým stupňom, a to 241 

(6,27%). Bakalársky titul malo pri sčítaní 

dosiahnutých 91 (2,37 %) sčítaných 

a doktorandský stupeň ukončilo 10 (0,27%) 

ľudí. Bez vzdelania bolo v roku 2011 673 

(17,51 %) sčítaných a zvyšných 89 (2,32 %) sa 

pri cenze nepodarilo zistiť. 

 Detailnejší popis vzdelanostnej úrovne 

obyvateľstva obce je uvedený v grafe č. 9 

v prílohovej časti dokumentu.  

Štruktúra obyvateľsvta podľa 

ekonomickej aktivity 

 Z celkového počtu sčítaných 

obyvateľov v roku 2011 bolo 48,38 % (2072) 

ekonomicky aktívnych. Zo všetkých 

ekonomicky aktívnych bolo pracujúcich 

78,96 % (1636), čo predstavovalo presne 

38,2 % zo všetkých sčítaných obyvateľov. 

Z celkového počtu obyvateľov bolo 

evidovaných ako nezamestnaných 8,85 % 

(379). Na úrovni okresu je ekonomická 

štruktúra mierne odlišná od obecnej. Tieto 

odlišnosti sú spôsobené najmä rôznou 

vekovou štruktúrou obyvateľov, kde menšie 

obce okresu majú menší podiel mladých ako 

obec Močenok, čoho dôkazom je napríklad 

vyšší podiel nepracujúcich detí do 16 rokov 

a študentov stredných a vysokých škôl 

v porovnaní s okresnými hodnotami. Na 

druhej strane je z tabuľky vidno i rozdiely 

v poproduktívnej zložke obyvateľstva, kde 

obec dosahuje negatívnejšie hodnoty. Je to 

z toho dôvodu, že podiel dôchodcov z trvalo 

bývajúceho obyvateľstva je až o takmer 2% 

vyšší ako na úrovni celého okresu, čo taktiež 

vplýva na ekonomickú aktivitu v obci, keďže 

väčšina dôchodcov je ekonomicky neaktívna. 

Obec Močenok v porovnaní s celým okresom 

vykazuje priaznivejšie hodnoty 

nezamestnaných, ktorých je v porovnaní 

s okresom o 0,5% menej. Rozdiely vybraných 

štatistík ekonomickej aktivity obyvateľov 

uvádza nasledujúca tabuľka. 

 

Ekonomická aktivita Obec 
Močenok 

Okres 
Šaľa 

Pracujúci okrem dôchodcov 38,20 % 39,92 

Pracujúci dôchodcovia 0,79 % 1,27 % 

Osoby na materskej 
dovolenke 

0,54 % 0,53 % 

Osoby na rodičovskej 
dovolenke 

2,31 % 2,26 % 

Nezamestnaní 8,85 % 9,33 % 

Študenti stredných škôl 5,81 % 3,98 % 

Študenti vysokých škôl 3,08 % 2,28 % 

Osoby v domácnosti 0,44 % 0,62 % 

Dôchodcovia 21,36 % 19,73 % 

Deti do 16 rokov 16,16 % 15,28% 

Ekonomicky aktívni 48,38% 51,04% 

Pracujúci z ekonomicky 
aktívnych 

78,96% 78,21% 

Tabuľka 7: Porovnanie ekonomickej štruktúry 
obyvateľstva obce Močenok s okresom Šaľa z roku 2011, 
zdroj: ŠÚ SR, 2015 

 Veľmi podobné hodnoty dosahuje obec 

hlavne pri podiele pracujúcich obyvateľov 

z celkového počtu ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva. 

Nezamestnanosť 

 Počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí 

žijú v obci, mal počas rokov 2009 – 2014 

kolísavý charakter. V súčasnosti, aj vzhľadom 

na vonkajšie faktory, sa situácia s uchádzačmi 

o zamestnanie mierne zlepšuje viď tabuľka č.8. 

To, že nezamestnanosť, respektíve počet 

uchádzačov o prácu v obci za ostatné tri roky 

poklesáva, neznamená, že sa ekonomická 

situácia obce/regiónu výrazne zlepšila. Tento 

fakt súvisí aj s tým, že mnoho nezamestnaných 

sa v rokoch najvyššej nezamestnanosti 
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uplatnilo mimo územia obce, kde našli 

uplatnenie na trhu práce. Závažným 

problémom sú dlhodobo nezamestnaní, ktorí 

sú sociálne odkázaní na pomoc zo strany štátu 

a obce, čo predstavuje pre samosprávu 

enomickú záťaž. 
Dátum Muži Ženy Spolu 

31.12.2009 124 115 239 

31.12.2010 118 114 232 

31.12.2011 142 164 306 

31.12.2012 127 144 271 

31.12.2013 109 133 242 

31.12.2014 90 122 212 

Tabuľka 8: Počet uchádzačov o zamestnanie v Močenku 
v rokoch 2009-2014, zdroj: ÚPSVR SR 

3. Domový a bytový fond 

 Každé sídlo, či už ide o monofunkčné 

alebo polyfunkčné, plní základnú funkciu, a to 

obytnú. Z dát zo sčítania domov a bytov z roku 

2011 evidujeme v obci Močenok 1411 bytov. 

Obývaných bytov je celkovo 1251, čo 

predstavuje 88,66 % zo všetkých bytov v obci. 

Obec Močenok má vidiecky charakter aj vďaka 

svojej zástavbe, čoho dôkazom je skutočnosť, 

že zo všetkých obývaných bytov sa radí 

88,49 % (1107) do kategórie domov 

a zvyšných 11,51 % (144) medzi byty. 

Majoritná časť v súčasnosti evidovaného 

bytového fondu bola vybudovaná v rokoch 

1946-1960 (274) a 1961-1970 (262). Do roku 

2011 mala výstavba nových bytových 

jednotiek v obci klesajúci charakter. Od roku 

2006 do roku 2011 sa vybudovalo v obci len 

35 bytov, čo je odrazom dynamického 

populačného rastu obce v období pred rokom  

1989 a taktiež odrazom súčasnej stagnácie 

populácie. Prevažná väčšina 88,27 % (1272) 

bytov je lokalizovaná samostatne, teda v rámci 

objektu sa nenachádzajú žiadne ďalšie bytové 

jednotky. Druhá najpočetnejšia kategória 

bytov s 10,62 % (153) zastúpením sú byty 

v budovách s troma alebo viacerými bytmi. 

Ostatných 1,11 % (16) bytov sú byty 

v budovách, kde sú lokalizované práve dva 

byty. Medzi bytovými domami dominujú byty 

s celkovou podlahovou plochou od 40 do 

80 m2 a medzi rodinnými domami majú 

majoritné zastúpenie domy s celkovou 

podlahovou plochou 81-120 m2. Čo sa týka 

veľkosti obytnej plochy domov a bytov, tá 

prevyšuje okresné priemery. 

 Prevládajúca forma vlastníctva bytu je 

osobné vlastníctvo (1148), družstevných bytov 

je v obci 12 a v nájme 7. Vlastnícke vzťahy 

k zvyšným bytom sa pri sčítaní nepodarilo 

identifikovať.  

 Vzhľadom na stav bytového 

a domového fondu si obec Močenok dala 

ambíciu podporiť a zatraktívniť bývanie vo 

svojom území a prilákať mladé produktívne 

obyvateľstvo. Ako perspektívu v oblasti 

rozvoja bytovej politiky vedenie obce vníma 

čerpanie finančných prostriedkov zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja 

bývania. Obec plánuje v nasledujúcom období 

postaviť viacero bytových jednotiek, a to 14 

bytových jednotiek v ulici M.R. Štefánika 

a výstavbou radových domčekov v ulici 

B. Klucha. Obec plánuje kúpu  12 bytových 

jednotiek nachádzajúcich sa v polyfunkčnej 

budove na ulici A. Hlinku z prostriedkov 

Štátneho fondu rozvoja bývania a MDVRR SR.  

4. Občianska vybavenosť 

 V obci sa nachádzajú všetky základné 

zariadenia občianskej vybavenosti z oblasti 

školstva, zdravotníctva, služieb a verenej 

správy. 

4.1. Školstvo 
 Na základe zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve je obec Močenok zriaďovateľom 

jednej materskej školy a jednej základnej 

školy. 

Materská škola 

 Materská škola, ktorá je v prevádzke 

od roku 1984, sídli na Vinohradskej ulici. 

Zariadenie funguje na báze celodennej 

prevádzky a poskytuje plné predškolské 

vzdelávanie deťom od troch do šiestich rokov. 

Materskú školu v súčasnosti navštevuje 
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celkovo 131 detí, ktoré sú rozdelené do 

šiestich tried.   

 

Trieda Počet detí 

I. 18 

II. 17 

III. 24 

IV.  24 

V. 23 

VI. 25 

Spolu 131 

Tabuľka 9: Počet detí zapísaných v materskej škole 
v Močenku v školskom roku 2014/ 2015, zdroj: 
http://materskaskolamocenok.webnode.sk/ 

 Obec ako zriaďovateľ zamestnáva 

20 ľudí. Okrem riaditeľa a jeho zástupcu tu 

pôsobí 12 pedagogických pracovníkov 

a 6 zamestnancov obslužného personálu 

(upratovačky, ekonómka, kuchárky). Kapacitné 

limity materskej škôlky sú naplnené, a preto 

nie je možné každoročne zapísať všetky deti, 

ktoré sem ich rodičia prihlásia. Preto obec 

plánuje modernizáciu objektu so súčasným 

navýšením kapacity objektu. 

 

 

Obrázok 2: Objekt materskej školy, zdroj: 
www.mocenok.sk 

Základná škola 

 Základná škola sídli na Školskej ulici. 

Súčasne využívaný objekt bol odovzdaný do 

prevádzky v roku 1963. Jeho súčasťou boli dva 

pavilóny a telocvičňa. Pre uspokojenie 

kapacitných potrieb školy bol pristavaný 

v roku 1980 ďalší pavilón a v roku 1985 aj 

budova s kuchyňou, jedálňou a družinou.  

V roku 2009 bola budova základnej školy 

zrekonštruovaná.  

  

 Základná škola v roku 2014 – 2015 

otvorila celkovo 21 tried v deviatich ročníkoch, 

z toho dve triedy sú zamerané na špeciálnu 

výuku. Výuku pre celkovo 403 žiakov 

zabezpečuje 30 pedagogických pracovníkov 

vrátane riaditeľky a zástupkyne školy a troch 

vychovávateľov. 

Ročník Počet detí 

I. 46 

II. 41 

III. 45 

IV. 44 

V. 46 

VI. 36 

VII. 38 

VIII. 57 

IX. 40 

Spolu 403 

Tabuľka 10: Počet žiakov navštevujúcich základnú školu 
v Močenku v školskom roku 2014/ 2015, zdroj: 
http://zsmocenok.edupage.sk/ 

 Popri základnej škole aktívne funguje 

i centrum voľného času Slniečko, ktoré 

zastrešuje široké spektrum záujmových 

krúžkov, kde majú možnosť deti z obce sa 

prihlásiť a osobnostne sa rozvíjať i mimo 

školského vyučovania. CVČ otvára každoročne 

rôzne športové krúžky (futbal, florbal, 

hádzaná, karate, tenis, basketbal), ale i krúžky 

zamerané na literatúru, počítačovú 

gramotnosť, matematiku alebo na prípravu na 

prijímacie skúšky na stredné školy.   

4.2. Zdravotná a sociálna 

starostlivosť 

Zdravotné stredisko 

 Zdravotná starostlivosť je v obci 

poskytovaná v zdravotnom stredisku, ktoré 

sídli na Mlynskej ulici v tesnej blízkosti parku. 

V súčasnej dobe v zdravotnom stredisku 

pôsobí 8 lekárov, ktorí poskytujú všeobecnú 

zdravotnú starostlivosť (praktickí lekári) pre 

deti a mládež, pre dospelých a stomatologickú 

starostlivosť. V rámci objektu zdravotného 
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strediska sa nachádza lekáreň. Okrem tohto 

zdravotného strediska môžu obyvatelia obce 

využívať zdravotnícke služby aj v areáli Duslo 

Šaľa a.s., kde má závod v prevádzke vlastnú 

polikliniku s ambulanciami rôzneho zamerania 

a tiež s diagnostickými pracoviskami.  

 

Obrázok 3: Zdravotné stredisko, zdroj: www.mocenok.sk 

Domov dôchodcov 

 V obci je aktívny domov dôchodcov na 

Ulici Sv. Gorazda, ktorý je v prevádzke od roku 

1996. Celková kapacita domova je 40 osôb, čo 

však nepostačuje na pokrytie záujmu o miesto 

v tomto zariadení a vzhľadom na proces 

starnutia obyvateľstva bude potrebné kapacity 

ešte navýšiť.  

 

Obrázok 4: Domov dôchodcov, zdroj: www.mocenok.sk 

Domov sociálnych služieb 

 V obci pôsobí domov sociálnych 

služieb, ktorý sa nachádza na Ul. Dekana 

Sčasného. Zariadenie bolo uvedené do 

prevádzky v roku 2003. Domov sociálnych 

služieb prevádzkuje nezisková organizácia 

ADVENTUS, ktorá tu poskytuje služby pre 37 

klientov, ktorí trpia mentálnym, psychickým 

alebo telesným postihnutím.   

Detský domov 

 Činnosť detského domova v Močenku, 

ktorý sídli na Ul. Sv. Gorazda v objekte 

kaštieľa, má na starosti Komunita Kráľovnej 

pokoja. Detský domov poskytuje starostlivosť 

nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie 

od roku 2003. Detský domov zastrešuje aj 

zdravotnú starostlivosť. Kapacita domova je 

50 detí, ktoré sú rozdelené do 5 skupín. 

Zariadenie pre seniorov 

 Je lokalizované taktiež v objekte 

kaštieľa. V prevádzke je od roku 2012 

a funguje rovnako pod záštitou Komunity 

Kráľovnej pokoja. Zariadenie poskytuje služby, 

ako sú pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu 

rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, 

ubytovanie a stravovanie. V rámci kaštieľa 

komunita poskytuje ešte nasledovné služby: 

zariadenie opatrovateľskej služby, denný 

stacionár, opatrovateľské terénne služby 

a služby chránenej dielne. 

Zariadenie opatrovateľskej služby 

 Bolo zriadené v taktiež v roku 2012 

a v súčasnosti má 4 klientov. Zariadenie 

poskytuje poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, 

ošetrovateľské služby s ubytovaním a iné 

doplnkové služby, ako napríklad miesto na 

úschovu cenných vecí.  

Denný stacionár 

 Začal fungovať od začiatku roka 2013. 

V tomto zariadení sú poskytované služby 

osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných 

fyzických osôb počas určitej hodiny v priebehu 

dňa. 

Chránená dielňa 

 Je zriadená v roku 2006 a v súčasnosti 

zamestnáva 18 zdravotne postihnutých na 
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pracovných pozíciach pomocník sociálneho 

zariadenia a údržbár. 

4.3. Služby 

 Základné administratívne a správne 

úkony a služby pre občanov zastrešuje obecný 

úrad (matrika, stavebný úrad) alebo 

špecializované úrady štátnej správy 

a samosprávy. Daňový úrad pre občanov 

Močenka sídli v Nitre spolu s Okresným 

riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru 

a sídlom Územnej vojenskej správy. 

V okresnom meste Šaľa sídli pracovisko 

okresného úradu, sídlo územného Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny a sídlo 

Okresného úradu životného prostredia. 

Okresný súd sídli v Galante. 

 V obci je zastúpené pomerne široké 

portfólio služieb, ktoré sú koncentrované 

v centrálnej časti obce na Ul. Sv. Gorazda, kde 

sa nachádzajú pobočka Slovenskej pošty a tiež 

bankomat VÚB banky. Bankomat má v obci 

nainštalovaný i Sberbank a pri areáli Dusla je 

osadený bankomat ČSOB. V centrálnej časti je 

tiež lokalizovaná prevádzka potravín COOP 

Jednota Slovensko. Ďalšie predajne potravín 

sú menšieho charakteru a viac rozptýlené po 

obci. Vzhľadom na postavenie Močenka 

v sídelnej štruktúre SR majú obyvatelia obce 

dostupné väčšie prevádzky predaja potravín 

v neďalekej Nitre alebo Šali.  

 Okrem toho pôsobí v obci množstvo 

podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú 

služby z oblasti autodopravy, autoškoly, 

čistiarenských prác, elektroinštalačných prác, 

foto služieb, holíčskych služieb, jazykovej 

prípravy, kaderníckych služieb, kamenárstva, 

klampiarskych prác, kozmetických služieb, 

krajčírskych prác, kúrenárskych prác, 

maliarskych prác, rôznej drobnej obchodnej 

činnosti, ako je predaj zmrzliny, kvetov, opravy 

automobilov, opravy a revízie kotlov, 

ubytovania, opatrovateľských služieb, opravy 

elektrických zariadení, pohrebných služieb, 

poisťovníctva, poľnohospodárskej činnosti, 

servisu pneumatík, potravinárskej výroby, 

reštauračnej a stravovacej činnosti, stavebnej 

činnosti, stávkovej činnosti, tesárskych prác, 

účtovníctva, vodoinštalácie, výroby nábytku, 

zámočníctva, zberu železného odpadu alebo 

zváračských prác. Podrobný pohľad na 

konkrétne subjekty a osoby podnikajúce v obci 

uvádza nasledujúca tabuľka. 

Podnikateľské subjekty v obci 

názov subjektu zameranie 
A DEMO s.r.o. montáž tlakových 

plynových zdvihacích, 
elektro zariadení 

AGRÁNIA s.r.o. poľnohospodárstvo 

Alexander Szás- ALTI kamenárstvo 

AMULET zmiešaný tovar 

ADVENTUS domov sociálnych služieb 

Bar Imro pohostinské služby 

Barta Andrej-ABAR videopožičovňa 

BEJAR s.r.o. poľnohospodárstvo 

Bredent s.ro. – Brežná 
Martina 

zubná technika 

COOP Jednota Nitra, 
spotrebné družstvo 

maloobchod 

Domov dôchodcov sociálna práca 

DVA PLUS s.r.o. distribúcia kozmetiky 

DOLINA spol. s.r.o. poľnohospodárstvo 

DOPA – Servis s.r.o. autobusová doprava 

DUSLO, a.s. Šaľa chemický závod 

Eisen s.r.o. recyklácia odpadu, zber 
odpadu 

ES-KREDIT  elektroslužby 

FARM s.r.o. poľnohospodárstvo 

FOTO-COLOR PE-STRA fotoateliér 

HP Transport-Logistik preprava tovaru 

HIPP Transport spol. 
s.r.o. 

špedícia 

H+N Invest s.r.o. pálenica 

INEX – Hausgarden s.r.o. záhradnícke práce 

Ivan Blažo – IBEX dodávka a realizácia 
podláh 

Miroslav Tóth – TÓTH železoobchod 

Miroslav Pápay –MIRIAM zámočníctvo 

IZOKO – Kohút Jozef klampiarske práce, 
tepelné izolácie 

Ivan Sklenár – Penzión 
ANUP 

ubytovacie služby 

Ján Vereš nákladná doprava 

J&E business consulting 
s.r.o. 

konzultačné služby, 
sprostredkovateľská 
činnosť v oblasti 
obchodu 

Jiří Vylimec MOVYCHEM 
s.r.o. 

predaj lepidiel 

JINAGRO s.r.o. poľnohospodárstvo 

JURMI AGRO poľnohospodárstvo 

JUTOMONT, s.r.o. stavebníctvo 

JUMBO Mojmírovce spol. 
s.r.o. 

preprava tovaru 
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Kabel TV Močenok s.r.o. média 

Komunita Kráľovnej 
pokoja 

sociálna práca 

KROVBAV s.r.o. stavebné práce 

Kamilka, s.r.o., Melánia 
Szabová  

lekáreň 

LESHOR s.r.o. maloobchodné služby 

Lesy Slovenskej 
republiky, OZ 

lesné hospodárstvo 

Liaharenský podnik Nitra, 
a.s. 

poľnohospodárstvo 

Ľudovít Hochel pekáreň 

MIK s.r.o. potraviny 

MONTSTAV – Štefan 
Brestič 

stavebné práce 

Mäspoma spol. s.r.o. potravinárstvo – výroba 
korenín 

MESSER TATRAGAS s.r.o.  

PD Cabaj-Čápor  poľnohospodárstvo 

PD Močenok  poľnohospodárstvo 

PEKÁREŇ UNO, spol. 
s.r.o. 

výroba a predaj 
pekárenských produktov 

Prvá. slov. stávková 
spoločnosť NIKÉ s.r.o. 

stávkové služby 

Pre naše deti s.r.o. predaj tovaru pre deti 

PRO MONT MS  

Pro Trade Holding s.r.o.  

RB-MONT s.r.o. predaj pohonným hmôt 

Reštaurácia ELSA, s.r.o. reštauračné 
a stravovacie služby 

Roľnícke družstvo Šaľa poľnohopodárstvo 

SEDUTA s.r.o. reštauračné 
a stravovacie služby 

ZEST spol. s.r.o. drevovýroba 

Anna Žemberová  holičstvo 

BEST AUTO – Bleho 
Štefan 

nákladná a cestná 
doprava, prenájom 
hnuteľných vecí 

Bleho Gabriel   počítačová technika 

Bludovič Boris autodielňa 

Boršányi František – 
Akvafish 

výroba a predaj 
repelentnych sprejov 

Dagmar Antošová rozličný tovar 

Dávid Skalický  čistiace práce 

Denisa Rimovská – 
Pohostinstvo Benko  

pohostinstvo 

Díčer Dušan dopravné služby 

Enis Selmani LUŠI predaj zmrzliny 

Emília Halvelandová HSH predaj mäsa 

Eva Baková – E-VITAL štúdio zdravia 

Farár Štedan –PetShop chovateľské potreby 

Gáliková Zuzana jazyková škola 

Gabriela Gombáliová kaderníctvo 

Gabriela Krišková – 
kvetinová sieň 

predaj kvetov 

Helena Vörösová 
OVOFRUKT 

predaj ovocia a zeleniny 

Daniela Kováčová kvetinárstvo 

Michaela Suchá predajňa potravín 

Kováčová Daniela poľnohospodárstvo 

Bohumír Horr poľnohospodárstvo 

Miloš Kútny zmiešaný tovar 

Ivan Konečný vinotéka 

Ján Lenčéš  kovovýroba 

Jana Straňáková prevádkovanie herne 

Jarmila Danková, MGS 
Granit 

kamenárstvo 

Jarmila Kompasová 
Kompas-obuv 

predaj obuvi 

Július Kohút –
AUTOSERIVS 

oprava automobilov 

Juraj Lenčéš omietkárske práce 

Juraj Meszáros kovovýroba 

Karlubíková Melánia kaderníctvo 

Karlubík Ján poľnohospodárstvo 

Kararína Dobrovodská – 
kaderníctvo Katka 

kaderníctvo 

Lenčéšová Veronika kvetinárstvo 

Lenčéšová Hana  zmiešaný tovar 

Lenčéšová Františka vinotéka 

Lenčéš Miroslav – 
Autodiely LM 

maloobchodný predaj – 
automobilové 
komponenty 

Lukáš Rábek masérske služby 

Ľuboslav Hipp poľnohospodárstvo 

Monika Mináriková-
kozmetický salón Monika 

kozmetický salón 

Marek Rečka kameňovýroba 

Martina Blehová  maskérske služby 

Miloš Bleho  nákladná doprava 

Miroslav Bučkuliak tesárske, pokrývačské 
práce 

Miroslav Zelenický – 
ZJEDZ MA 

rýchle občerstvenie 

Monika Kollárová  potraviny 

Nagy Jozef NASKA bar pohistinské služby 

Očná Eva Mlyneková, 
s.r.o. 

očná optika 

Peter Pápay P+P 
transport 

autodoprava 

Peter Šuvada PS DRIVE reklamné činnosti, kurzy, 
školenia, účtovnícke 
služby 

Peter Kňaze  taxislužba 

PICOFARM- Anódi Tibor poľnohospodárstvo 

Lenčéš Vladimír peuservis 

R+K Radoslav Kompas predaj 
elektrospotrebičov 

Rábek Tibor – TIBI  predaj 
elektrospotrebičov 

Radoslav Lenčéš RALEX prenájom vozidiel na 
prepravu s vodičom 

Renáta Straňáková  kozmetický salón 

Regína Kohútová predaj bytových 
doplnkov 

Helena Šuvadová mimoškolská vzdelávacia 
činnosť 

TJ Vitalita, Jaroslav 
Jedlička 

sociálna práca, charita, 
vzdelávanie, voľnočasové 
aktivity  

Thanh Le Duc predaj textilu 

Tomáš Lefkovits – bar pohostinské služby 



  

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MOČENOK 2015 – 2020 

 

| 15 

Barrique 

Tomáš Minár predaj zmrzliny 

Vorosová Helena predaj ovocia a zeleniny 

Lenčéšová Hana zmiešaný tovar 

Žoldoš Elmír veterinár 

Tabuľka 11: zoznam podnikateľov a podnikateľských 
subjektov v Močenku v roku 2015, zdroj: interná 
evidencia obecného úradu 

Ochrana obyvateľov a majetku 

 Keďže v obci sa nenachádza posádka 

hasičského a záchranného zboru Ministerstva 

vnútra SR, je obec chránená pred požiarmi 

a prírodnými katastrofami dobrovoľným 

hasičským zborom, ktorý sídli v miestnej 

hasičskej zbrojnici. 

 Pre zvýšenie celkovej bezpečnosti 

a poriadku v obci bola  zriadená obecná polícia 

všeobecným záväzným nariadením č. 26/2001, 

ktorá pozostáva zo štyroch členov. Okrem 

obecnej polície má v obci na Ul. Andreja 

Hlinku sídlo i Obvodné oddelenie Policajného 

zboru SR, ktoré má na starosti ochranu 

majetku a osôb v obci a okolí. 

Kultúrno-historické pamiatky 

 Vďaka tomu, že história obce je veľmi 

bohatá, zachovali sa v nej mnohé kultúrno-

historické pamiatky. V evidencii Pamiatkového 

úradu Slovenskej republiky sú uvedené 

následovné kultúrne pamiatky obce. 

 

P.Č. Názov objektu 

1 Hrob Michala Sládečka 

2 Kaplnka božieho hrobu 

3 Golgota- socha Krista na kríži 

4 Golgota- socha Márie magdalény 

5 Golgota- socha Dismasa na kríži 

6 Golgota- socha Gesmasa na kríži 

7 Golgota- socha Panny Márie 

8 Golgota- socha sv. Jána Evanjel. 

9 Kaplnka krížovej cesty II. – Kristus berie kríž 

10 Kaplnka krížovej cesty III. pád Krista pod 
krížom 

11 Kaplnka krížovej cesty IV. – Stretnutie Krista 
s P.M.  

12 Kaplnka krížovej cesty V. Šimon pomáha 
Kristovi 

13 Kaplnka krížovej cesty VI. Kristus a Veronika 

14 Kaplnka krížovej cesty VII. 2. pád Krista pod 
krížom 

15 Kaplnka krížovej cesty VIII. Kristus napomína 
plačúce ženy 

16 Kaplnka krížovej cesty XII. Ukrižovanie Krista 

17 Kaplnka krížovej cesty XIV. Ukladanie Krista 
do hrobu 

18 Golgota- socha Sv. Jána Evanjel.  

19 Kaplnka krížovej cesty I. Pilát odsudzuje Krista 

20 Kaplnka krížovej cesty IX. 3. pád Krista pod 
krížom 

21 Kaplnka krížovej cesty X. Vyzliekanie Krista 

22 Kaplnka krížovej cesty XI. Pribíjanie Krista na 
kríž 

23 Biskupský kaštieľ 

24 Park okolo kaštieľa 

25 Kostol sv. Klimenta 

Tabuľka 12: Kultúrne pamiatky obce Močenok, zdroj: PÚ 
SR, 2015 

Kostol sv. Klementa je nepochybne jednou 

z dominánt obce. Postavený bol 

v neskorobarokovom slohu v rokoch 1761- 

1765.  Časom sa jednoloďová stavba postupne 

rozrástla a do dnešnej podoby bol kostol 

prestavaný v roku 1926. Pred kostolom stojí 

Mariánsky stĺp z roku 1750 a kamenný kríž 

z roku 1763. 

 

 

Obrázok 5:Kostol sv. Klementa, zdroj: www.mocenok.sk 

Kalvária je situovaná na malej vyvýšenine, kde 

bol pravdepodobne lokalizovaný prvý kostolík 

z 9. storočia. Kalvária bola vybudovaná v roku 

1852. Tvorí ju 14 kaplniek s vyobrazením 

krížovej cesty a Kaplnka Božieho hrobu, pred 

ktorou sú tri kríže. V súčasnosti prebieha 

v tomto objekte archeologický výskum, 

ktorého cieľom je objaviť stopy po 

stredovekom kostole. 

Biskupský kaštieľ bol vybudovaný v roku 1850 

ako letné sídlo biskupa Palugyaya na mieste 
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staršieho kaštieľa, ktorý slúžil ako miesto na 

odpočinok zámožným pánom, ktorí cestovali 

po hradskej cez Močenok do Viedne. Tento 

štvorkrídlový poschodový objekt bol svojho 

času pokladaný za najhonosnejšie feudálne 

sídlo v Nitrianskej župe. Kaštieľ možno zaradiť 

do klasicistického štýlu s prvkami iónskeho 

a dórskeho slohu. Súčasťou kaštieľa bola 

knižnica, ktorá obsahovala viac ako 2000 

latinských, nemeckých, maďarských 

a slovenských kníh. Historicky cenná je aj 

kaplnka s oltárom sv. Kríža, ktorá ku kaštieľu 

patrí spolu so 6 ha veľkým parkom. 

Kultúrne a športové aktivity 

 Kultúrne a športové aktivity v obci 

majú širokú ponuku a pomerne rozmanitý 

charakter. Mnohé z nich sa v obci konajú 

každoročne. Najväčší podiel na kultúrnom 

živote v obci má kultúrne stredisko. 

V samostatne sídliacom objekte kultúrneho 

strediska pôsobia okrem troch oddelení 

kultúry (oddelenie kultúrno-spoločenských 

aktivít, oddelenie knižničné, oddelenie služieb 

Kabel TV) aj rôzne spolky a súbory, ako sú 

napríklad dychová hudba Močenská kapela, 

Malá dychová hudba Močenčanka, folklórna 

skupina Močenčanka, detský folklórny súbor 

Močenčanka, tanečná skupina eXjumpers, 

spolok Amatérskych maliarov, divadlo 

DOMINUS a Močenská cimbalovka. Okrem 

aktivít týchto spolkov je v kultúrnom dome 

realizovaná i výuka rôznych kurzov a krúžkov, 

ako sú napríklad hra na klavír, flautu, dychové 

nástroje, ďalej cvičenia PILATES a kalanetiky, 

stretnutia klubu zdravia, sú tu tiež 

organizované rôzne stretnutia spojené 

s prednáškami a besedami. Kultúrne stredisko 

v obci zastrešuje i knižničné aktivity. 

V súčasnosti je v knižnici zapísaných 300 

čitateľov, ktorí majú možnosť si vybrať 

z pomedzi 10 182 knižničných jednotiek. 

V Močenku vychádza aj obecný časopis, ktorý 

má každoročne 11 čísel. V časopise sa majú 

občania možnosť dozvedieť všetky aktuálne 

informácie o dianí v obci. Kultúrne stredisko 

taktiež zabezpečuje chod lokálnej televízie, 

ktorá vysiela raz do týždňa. V minulosti slúžilo 

obyvateľom i miestne kino, ktorého priestory 

sú v súčasnosti využívané pri rôznych 

kultúrnych podujatiach a predstaveniach. 

 Medzi mnohé kultúrne aktivity, ktoré 

sa usilujú o uchovanie tradícií a zapojenie 

obyvateľov do spoločenského života v obci 

patria napríklad ukážka zdobenia perníkov 

počas vianočných a veľkonočných sviatkov, 

stretnutia s rôznymi spisovateľmi, 

organizovanie verejných zbierok na podporu 

programov prevencie včasnej diagnostiky 

a liečby rakoviny, stavanie mája, oslava Dňa 

matiek, oslava Dňa detí. V letnom období 

zvykne kultúrne stredisko organizovať rôzne 

zábavy, ako napríklad majáles, svätojánska 

zábava, festivalová zábava alebo 

bartolomejská zábava. 

 Významné postavenie má v Močenku 

šport, ktorý je realizovaný hlavne na 

futbalovom ihrisku, v športovej hale, 

hokejbalovom ihrisku, multifunkčnom ihrisku 

a piatich detských ihriskách. Futbalové ihrisko 

je v relatívne dobrom stave, avšak tribúna by 

potrebovala zrealizovať aspoň základné 

opravy, tak ako aj oplotenie celého areálu. 

Taktiež technický stav budovy pri ihrisku nie je 

vo vyhovujúcom stave a potreboval by 

rekonštrukciu spolu s novou fasádou. Športová 

hala je v súčasnosti vo vyhovujúcom stave, 

avšak renováciu by bolo vhodné orientovať na 

jej vnútorné osvetlenie. Športovci v Močenku 

by tiež uvítali vybudovanie parkoviska pri hale. 

Obec je organizátorom turnaja 

neregistrovnaných hráčov v minifutbale, kde 

sa každoročne zapojí okolo 8 – 10 mužstiev 

s takmer 100 hráčmi. Ďalšou športovou akciou 

organizovanou kultúrnym strediskom je 

vianočný futbal o pohár starostu obce. 

Na podpore kultúry, športu, propagácie 

a identity obce sa podieľajú i kluby a spolky, 

ktoré nepatria priamo pod obecný úrad. 

Medzi takéto organizácie patria napríklad: 

hádzanárský klub KH Junior Močenok, 

Futbalový klub Močenok, klub kresťanskej 

mládeže Močenok, šachový klub, Matica 

slovenská, ktorá sa podieľa na príprave 
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viacerých kultúrnych podujatí v obci, ako sú 

diskotéky pre starších, silvestrovské zábavy, 

besedy, vzdelávacie podujatia a oslavy rôznych 

výročí a pri organizácií podujatia Gorazdov 

Močenok, čo je celonárodný festival 

kresťanského divadla. K pomerne aktívnym 

spolkom patrí aj klub filatelistov, ktorý síce 

nepatrí medzi najstaršie kultúrne aktivity 

v obci, no významnou mierou prispieva 

k vytváraniu kultúrnej klímy v obci 

a k formovaniu hrdosti mladých ľudí na obec. 

Dobrovoľný hasičský zbor okrem ochrany pred 

požiarmi zastupuje obec na hasičských 

súťažiach, čím prakticky zastáva aj úlohu 

športového klubu. Výborné výsledky dosahuje 

klub chovateľov holubov, ktorý úspešne 

niekoľkokrát reprezentoval obec na 

medzinárodných podujatiach. Svoju činnosť 

v obci prezentuje aj klub karatistov Karate 

Močenok, ktorý aktívne pracuje s mládežou. 

Zaujímavým združením je občianske združenie 

sv. Gorazda, ktoré svoje aktivity zameriava na 

rozvoj ekologického cestovného ruchu ako 

priority regionálneho rozvoja na území 

medziriečia Nitra – Váh. Poslaním združenia je 

zabezpečovať partnerskú spoluprácu 

verejného a súkromného sektora. Bohatú 

tradíciu poľovníctva udržiava poľovnícke 

združenie Zálesie. Močenok výborne 

reprezentujú aj miestni plavci, ktorí 

každoročne dosahujú popredné umiestnenia 

v mládežníckych kategóriach na celonárodnej 

úrovni. 

5. Technická 

infraštruktúra  

Elektrická energia 

 V obci sa nachádza v súčasnosti podľa 

aktuálneho územného plánu 13 trafostaníc. 

Súčasné zastavané územie obce je plne 

zásobované elektrickou energiou. Do 

budúcnosti sa počíta v niektorých lokalitách 

s rozvojom obce, preto je v týchto lokalitách 

nevyhnutne potrebné rozvíjať technickú 

infraštruktúru. Pre potreby individuálnej 

bytovej výstavby obec plánuje rozšíriť 

elektrickú sieť najmä v lokalite Borzagoš II, ale 

aj v lokalitách Nové Chalupy, Nová Mlynská, 

Brehy, Lúčky, Cyrila Metoda, Východ, 

Nitrianska a na ul. M. R. Štefánika. V lokalite 

Nitrianska bude treba dobudovať elektrickú 

sieť i pre potreby plánovaného priemyselného 

parku. 

Plynofikácia 

 Obec je plne plynofikovaná. Do 

navrhovaných lokalít budúceho rozvoja sú tak 

ako v prípade elektrických rozvodov 

plánované i plynové prípojky (uvedené 

v územnom pláne obce). 

Vodovodná sieť 

 Obec je napájaná z vodovodu Jelka. 

V súčasnosti je na vodovod napojených len 

približne 80% obyvateľov. Z územného plánu 

je zrejmé, že všetky ulice sú vybavené 

vodovodom, len nie všetky domácnosti sú naň 

napojené. Do budúcna sa počíta 

s rozširovaním vodovodnej siete v lokalitách, 

kde je plánovaná výstavba. Tieto lokality sú 

tak ako pri plynofikácií či elektrickej sieti 

uvedené v územnom pláne obce. Pre blízku 

budúcnosť bude treba však počítať 

s vodovodnou sieťou v lokalite Borzagoš II.  

V katastri obce sú lokalizované tri artézske 

studne a to v lokalitách Síky I, Síky II a na ul. 

Sv. Gorazda pri reštaurácií Elsa. 

Kanalizácia 

 Takmer polovica obyvateľstva obce 

stále nie je napojená na kanalizačný systém 

obce, čo je vzhľadom na veľkosť obce 

pomerne vysoká hodnota. Odkanalizovaná je 

hlavne centrálna časť obce. Na kanalizáciu nie 

je napojená Rokošová ulica I, II, III, Mlýnska 

ulica, Chalupy, Družstevná ulica, Švábska, 

Školská, časť Ul. Sv. Gorazda, Vinohradská 

ulica, Športová, Pribinova, Nad ihriskom 

a menšie ulice v obci. Obecná kanalizácia ústi 

do čističky odpadových vôd v Šali. 
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Telekomunikácie a internet 

 Digitálna telefónna ústredňa je 

umiestnená v budove obecného úradu. 

V súčasnosti v obci nie je prístupný telefónny 

automat. Celé územie je pokryté signálom 

všetkých mobilných operátorov, ktorí majú 

licenciu na pôsobenie v SR. Pevný internet pre 

obyvateľov poskytujú spoločnosti Slovanet 

a Rejk-net. Internetová kaviareň sa 

v súčasnosti v obci nenachádza. 

Odpadové hospodárstvo 

 Odpad v obci je odvážaný každé dva 

týždne. Podnikateľské subjekty majú odvážaný 

odpad i častejšie, v prípade, že o to požiadajú 

na obecnom úrade. Obec zabezpečuje 

separovaný zber všetkých zložiek odpadu. 

Plastové odpady, papier a biologický odpad je 

vyvážaný raz za mesiac. Objemový a stavebný 

odpad sa vyváža dva krát za rok.  

 Občania obce môžu využiť služby 

zberného dvora, ktorý je k dispozícií každý 

pracovný deň. Veľkým problémom pre obec sú 

početné čierne skládky, ktorých odstránenie 

a zabránenie vzniku by obec mala mať ako 

jednu z priorít svojej environmentálnej 

politiky. Najzávažnejšie čierne skládky sa 

vyskytujú v lokalitách Gorazdov, pod 

Tópartom v smere do Hornej Kráľovej, vo 

Vlkovej doline, v Močenskom háji, vo 

vinohradoch a v centre obce.

 

6. Rozpočet a finančné hospodárenie obce  

 

 Rozpočet obce ako jeden z hlavných dokumentov bol schválený na 1. riadnom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva koncom januára 2015.  Rozpočet je viac-menej vyrovnaný, resp. mierne 

prebytkový, lebo obec očakáva, že budú zrealizované niektoré platby, ktoré mali byť zrealizované už 

v minulosti. Ide hlavne o platby, ktoré súvisia s projektmi obce z európskych zdrojov (revitalizácia 

centra obce, prestavba kláštora na múzeum, 12-bytový dom na ul. A. Hlinku). V prípade, že by tieto 

platby neboli zrealizované ani v tomto roku, rozpočet by bol teda vyrovnaný. Tohtoročný rozpočet 

bol naplánovaný na finančný objem 4 153 038,83 €. 

 

 Schválený 
rozpočet na rok 
2014 (€) 

Rozpočet 2014 
po zmenách (€) 

 Schválený 
rozpočet na rok 
2014 (€) 

Rozpočet 2014 po 
zmenách (€) 

Príjmy celkom 4 049 988,89 4 594 491,74 Výdavky celkom 4 045 924,89 4 581 404,18 

Bežné príjmy 3 164 530,89 3 135 194,74 Bežné výdavky 2 284 930,00 2 260 405,29 

Kapitálové 
príjmy 

469 250,00 716 170,00 Výdavkové 
finančné 
operácie 

1 087 294,89 1 087 294,89 

Príjmové 
finančné 
operácie 

416 208,00 743 127,00 Výdavkové 
finančné 
operácie 

1 087 294,89 1 087 294,89 

Tabuľka 13: Obecný rozpočet na rok 2014, zdoj: OÚ Močenok 

 Schválený 
rozpočet na rok 
2014 (€) 

Rozpočet 2014 
po zmenách (€) 

 Schválený 
rozpočet na rok 
2014 (€) 

Rozpočet 2014 po 
zmenách (€) 

Príjmy celkom 4 153 038,83 4 483 443,31 Výdavky celkom 2 831 734,94 2 872 958,42 

Bežné príjmy 2 797 387,94 2 797 387,94 Bežné výdavky 2 203 497,94 2 203 497,94 

Kapitálové 
príjmy  

913 250,89 913 250,89 Kapitáolvé 
výdavky 

12 500,00  12 500,00 

Príjmové 
finančné 
operácie 

442 400,00 772 804,48 Výdavkové 
finančné 
operácie 

615 737,00 656 987,48 
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Tabuľka 14: Obecný rozpočet na rok 2015, zdroj: OÚ Močenok 

 

 

 

 Daňové príjmy obce v ostatných rokoch pozvoľna narastali. V roku 2011 predstavovali 
celkové príjmy obce 1 513 557,62 €. V roku 2015 to bolo takmer o 100 000 € viac. Detailný rozpis 
daňových príjmov uvádza tabuľka č. 12. 

 2011 2012 2013 2014 

Prevod podielu dane z príjmov fyzických 
osôb 

900 907,47 909 397,19 950 562,86 1 006 023,15 

Podiel na dani z nehnuteľností – 
z pozemkov 

205 724,89 206 621,99 208 197,62 206 991,74 

Podiel na dani z nehnuteľností – z bytov 
a NP 

1013,91 1003,28 1037,31 983,79 

Daň za psa 1330 1354 1264 1182 

Daň za uživanie verejného priestranstva 524,30 597,76 643,76 2716,48 

Podiel na poplatku za komunálny odpad 18 348,06 17 716,44 19 344,00 18 780,69 

Daňové príjmy spolu 1 513 557,62 1 530 830,83 1 549 100,05 1 599 840,41 

             Tabuľka 15: Daňové príjmy obce v rokoch 2011 - 2014, zdroj: OÚ Močenok 

 

7. Ex-post hodnotenie realizácie predchádzajúceho 

PHSR 
 

Por. 
č. 

Rok Názov projektu Poskytovaťel Výška financií 

1 2009 Modernizácia, rekonštrukcia a zvýšenie 
energetickej efektívnosti základnej školy 
Močenok 

EÚ zdroje: Rregionálny 
operačný program 1.1. 

1 136 449,41 € 

2 2010 Revitalizácia centra obce Močenok EÚ zdroje: Regionálny 
operačný program 4.1. 

1 047 109,94 € 

3 2010-2011 Zdravotné stredisko v obci Močenok – 
obnova obalových konštrukcií 

Environmentálny fond 153 100,00 € 

4 2010- 2011 Nájomný bytový dom – 16 bytových 
jednotiek 

Štátny rozpočet 708 330,00 € 

5 2011-2013 Múzeum a galéria sv. Gorazda – 
rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia 

Rozpočet obce 346 404,48 € 

6 2012 Zvýšenie bezpečnosti v obci Močenok Štátny rozpočet 7 500,00 € 

7 2014 Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového 
systému v obci Močenok 

Štátny rozpočet 7 900,00 € 

8 2010 Podpora tvorby nových pracovných miest EÚ zdroje: OP 
Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 2.2. 

230 246,89 € 

9 2014 NSK – LEADER Múzeum a galéria sv. Gorazda- 
úprava okolia a výsadba zelene 

Štátny rozpočet  1 900,00 € 

10 2014 NSK – LEADER- mikroregión- Podporné 
podujatia, oživíme spoločnosť a mikroregión 

Štátny rozpočet  4 990,00 € 

11 2014 Obnova sakrálnej pamiatky – historického 
kríža LEADER 

Štátny rozpočet 3 500,00 € 

12 2011 Zvýšenie bezpečnosti v obci Močenok ObU 
Nitra – prevencia kriminality  

Štátny rozpočet 6 000,00 € 

13 2010 Úrad vlády SR- Výstavba viacúčelového 
ihriska 

Štátny rozpočet 39 832,70 € 

15.  Rozšírenie pokrytia televízie nerealizovaný projekt 

16.  Dobudovanie systému informačných tabúľ nerealizovaný projekt 
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17.  Zriadenie informačného strediska nerealizovaný projekt 

18.  Cesta Veľkomoravskej tradície nerealizovaný projekt 

19.  Areál pre kultúrno-spoločenské podujatia nerealizovaný projekt 

21.  Park miestnych autodopravcov nerealizovaný projekt 

22.  Zriadenie podnikateľského inkubátora nerealizovaný projekt 

23.  Výstavba centrálneho trhoviska nerealizovaný projekt 

24.  Nové nákupné centrum nerealizovaný projekt 

25.  Internetové kiosky nerealizovaný projekt 

26.  Rozšírenie kapacity Centra sociálnych služieb nerealizovaný projekt 

27.  Dobudovanie kanalizácie nerealizovaný projekt 

28.  Rekonštrukcia / modernizácia verejného 
osvetlenia 

nerealizovaný projekt 

29.  Modernizácia systému obecného rozhlasu nerealizovaný projekt 

30.  Rekonštrukcia rigolov pre odvod vody nerealizovaný projekt 

31.  Rekonštrukcia miestnych komunikácií nerealizovaný projekt 

32.  Rekonštrukcia / budovanie chodníkov nerealizovaný projekt 

33.  Vybudovanie cyklotrasy Močenok – Duslo nerealizovaný projekt 

34.  Vybudovanie cyklistických a oddychových 
trás 

nerealizovaný projekt 

35.  Prístavba materskej školy nerealizovaný projekt 

37.  Otvorenie a zainvestovanie nových lokalít pre 
individuálnu bytovú výstavbu 

nerealizovaný projekt 

38.  Výstavba a údržba malých špecializovaných 
ihrísk 

nerealizovaný projekt 

39.  Cvičisko pre psov nerealizovaný projekt 

40.  Rybník pre rekreačné účely nerealizovaný projekt 

41.  Kompostovisko nerealizovaný projekt 

42.  Vetený park nerealizovaný projekt 

43.  Zariadenia na energetické zhodnotenie 
biomasy 

nerealizovaný projekt 

     Tabuľka 16:Prehľad realizovaných projektov v Močenku počas obdobia 2009 - 2014, zdroj: OÚ Močenok 
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II ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 

8. Väzby na dopravné komunikácie 

 Obec Močenok má výhodnú polohu voči hlavným dopravným spojeniam nie len regionálneho 

a národného významu, ale i medzinárodného významu.  
 

8.1. Cestná doprava

 Obec sa nachádza približne 

10 kilometrov južne od medzinárodnej 

rýchlostnej cesty E571 (R1), ktorá spája Trnavu 

s Nitrou a Banskou Bystricou. Vďaka blízkosti 

tejto dopravnej línie má obec dobrú 

konektivitu i s hlavným mestom Bratislavou, 

lebo cesta E571 sa pri Trnave napája na 

medzinárodnú cestu E75 (diaľnica D1), ktorá 

smeruje z Trnavy do Bratislavy. Obec je so 

susednými sídlami prepojená cestami 

III. triedy, a to cestou č. 50811, ktorá smeruje 

z okresného mesta Šaľa a cestou č. 5623, ktorá 

prepája Močenok s Hornou Kráľovou 

a rýchlostnou cestou R1 na jednej strane a na 

strane druhej sa pripája na cestu II. triedy 

č. 562 spájajúcej Šaľu s krajským mestom 

Nitra. Cesta na pripájač rýchlostnej cesty trvá 

autom približne 10 minút. Niekoľko kilometrov 

južne od obce prechádza významná cesta 

I. triedy č. 75, ktorá spája Senec, Galantu, Šaľu 

a Nové Zámky a pokračuje na východ 

Nitrianskeho samosprávneho kraja až do Levíc. 

Nasledujúca tabuľka uvádza priemernú časovú 

dostupnosť z obce Močenok do významných 

sídel v okolí a do susedných obcí. 

 

Mesto/obec Vzdialenosť 
v km 

Časová 
dostupnosť 
(min.) 

Pata 10,4 12 

Horná Kráľová 2,7 4 

Trnovec nad 
Váhom 

12,2 14 

Šaľa 11,5 15 

Sereď 18,9 21 

Nitra 19 23 

Trnava 37 33 

Bratislava 81,8 61 

Tabuľka 17: časová dostupnosť susedných a významných 

sídel, zdroj: mapy google, 2015 

 Najvýznamnejšou formou dopravy 

popri individuálnej automobilovej je verejná 

autobusová doprava. Obyvatelia obce 

najčastejšie cestujú do okresného mesta Šaľa, 

resp. do závodu Duslo Šaľa a.s. autobusovými 

spojmi. Počet priamych autobusových spojov 

z obce do okresného mesta je takmer 30, čo 

len odzrkadľuje vysoké medzisídelné 

socioekonomické väzby medzi oboma sídlami. 

Pomerne často obyvatelia využívajú 

autobusové spojenie do krajského mesta 

Nitra. Mesto Nitra ako centrum vyššieho 

hierarchického rádu predstavuje významné 

centrum práce, vzdelávania i odpočinku, preto 

je nevyhnutná vysoká konektivita s týmto 

sídlom. Počet priamych autobusových liniek 

do Nitry v strede pracovného týždňa je 18. 

Priame autobusové spojenie s hlavným 

mestom Bratislava má obec Močenok 

zabezpečované len koncom pracovného 

a kalendárneho týždňa. Okrem priamych 

autobusových spojov sú často využívané 

spojenia s prestupmi, a to najmä pri cestovaní 

na väčšie vzdialenosti, najmä však do 

Bratislavy a iných krajských miest hlavne za 

účelom dochádzky do zamestnania alebo 

školy.  

8.2. Železničná doprava 
  

 Obec Močenok nie je priamo napojená 

na železničnú sieť, čo možno považovať za jej 

nevýhodu. Treba však spomenúť, že pri využití 

prestupu z autobusového spojenia v Šali môžu 

obyvatelia obce Močenok využiť presun po 

medzinárodnej železničnej trati č. 130, ktorá 

vedie z Bratislavy cez Sládkovičovo, Galantu, 

Šaľu, Nové Zámky a Štúrovo do Maďarska. 

Počas pracovného týždňa je vypravených až 

33 vlakov smerom do Bratislavy zo Šale 
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a približne rovnaký počet ich prepravca 

vypraví aj opačným smerom. Z týchto vlakov je 

takmer tretina rýchlikov. Cesta do hlavného 

mesta trvá približne 45 minút (osobným 

vlakom 60 min.). Vlakové spojenie je 

využiteľné najmä pre študentov vysokých škôl, 

ktorí v súčasnosti majú nárok na bezplatnú 

vlakovú dopravu. 

 

8.3. Ďalšie formy dopravy 

 Ostatné formy dopravy v obci nemajú 

významné zastúpenie vzhľadom na absenciu 

významného vodného toku a vzhľadom na 

postavenie obce mimo významných 

dopravných koridorov v SR. Za zmienku však 

stoja alternatívne formy dopravy, medzi ktoré 

patrí cyklodoprava. Územie obce absolútne 

postráda cyklotrasy, ktoré by okrem možnosti 

prepravy obyvateľov obce za svojimi 

ekonomickými aktivitami poskytovali 

i možnosť relaxu, spoznávania a propagácie 

obce na lokálnej úrovni. V okrese sa nachádza 

len jediná cyklotrasa spájajúca Šaľu so 

Sereďou z oboch strán vodnej nádrže Kráľová. 

Táto trasa leží západne od Močenka. Na 

opačnej, východnej, respektíve 

severovýchodnej strane je viacero cyklotrás, 

ktoré sú vedené z Nitry do okolitých obcí, ako 

sú Báb, Jarok a Veľké Zálužie. V prípade 

Močenka tu vystupuje možnosť do budúcnosti 

vybudovať aspoň časť cyklotrasy vedúcej 

obcou, ktorá by mohla spojiť Nitrianske 

cyklotrasy s trasou Šaľa – Sereď.

  

9. Prírodné podmienky 

Geologické podložie 

 Celý kataster obce leží na kvartérnych 

sedimentoch Nitrianskej pahorkatiny. 

V miestach, kde pretekajú obcou vodné toky, 

sa vyskytujú fluviálne sedimenty zložené 

z nečlenených nivných hlín, piesčitých až 

štrkových hlín. Vo väčšej vzdialenosti od 

vodných tokov sa vyskytujú piesčité štrky 

a štrky nižších terás s pokryvom spraše. 

Lokálne najmä v oblasti Farského potoka sa 

vyskytujú deluviálno-fluviálne sedimenty, 

ktoré sú zložené prevažne z ronových hlín, 

piesčitých hlín a jemnozemných pieskov 

a splachov z vyššie položených spraší. 

Vzhľadom na geologické podložie je celé 

územie obce prevažne rovinatého až 

úvalinového charakteru, kde sklony svahov 

nepresahujú 5°.  

Klimatické pomery 

 Kataster obce patrí klimaticky do 

teplého suchého okrsku s miernou zimou. 

Tento okrsok sa vyznačuje priemernou 

januárovou teplotou -3°C a viac ako 50 letnými 

dňami počas roka, čo znamená, že denná 

teplota prekročí 25°C minimálne 50-krát za 

rok. Oblasť Nitrianskej pahorkatiny dosahuje 

pomerne vysoké hodnoty globálneho 

slnečného žiarenia, ktoré je nevyhnutne 

potrebné pre biologické procesy 

v poľnohospodárstve. Ročne dopadne až okolo 

1300 kWh.m2/rok, čo je jedna z najvyšších 

hodnôt v rámci celého slovenského 

poľnohospodárskeho rajónu. Priemerná júlová 

teplota ovzdušia je 19,5°C a priemerná ročná 

teplota je 9,5°C, vďaka čomu patrí oblasť 

Močenka a jeho okolia medzi jednu 

z najteplejších oblastí SR. S chodmi teplôt 

súvisí i počet dní v roku, počas ktorých je 

potrebné vykurovať domácnosti. Močenok 

zaraďujeme do oblasti s 210 – 220 

vykurovacími dňami počas roka. Počet 

mrazových dní je v obci okolo 90. 

 Močenok leží v jednej z najsuchších 

oblastí Slovenskej republiky. Ročne v priemere 

spadne na územie obce okolo 500 – 550 mm 

zrážok. Zrážková činnosť však počas roka nie je 

rovnomerná, lebo v letných mesiacoch sú 

úhrny vyššie ako počas jesene alebo zimy. 

V samotnom mesiaci júl spadne približne 

60 mm, čo je v rámci Slovenska absolútne 

najsuchšia oblasť. Keďže zimy sú ešte suchšie, 

v januári spadne iba okolo 35 mm zrážok. 
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Suchšie lokality v tomto ročnom období sú 

namerané už len v oblasti medzi Sencom, 

Trnavou a Galantou, v okolí Rimavskej Soboty 

a Košíc. 

Pôdne pomery 

 Kombináciou rôznych biologických 

procesov a špecifických fyzicko-goegrafických 

podmienok sa v Močenku vytvorili jedny 

z najúrodnejších pôd, aké sa na Slovensku 

vyskytujú, a to sú černozeme. Tie sa vyskytujú 

v centrálnej, severnej a východnej časti obce. 

V poľnohospodársky využívaných častiach sa 

vyvinuli z černozemí subtypy černozeme 

kultizemnej. Niektoré lokality trpia veternou 

a vodnou eróziou, čím strácajú svoj úrodný 

humusový horizont a klesá ich produkčná 

schopnosť. V západnej časti, kde je vyššia 

hladina podpovrchovej vody a vyššia vodná 

kapacita pôd, sú lokalizované čiernice, ktoré 

sú taktiež poľnohospodárskymi zásahmi 

pretvorené na subtyp čiernice kultizemnej. 

Azonálne sa vyskytujú v obci i fluvizeme, ktoré 

sú lokalizované pri vodných tokoch, a tiež 

kambizeme, ktoré sa viažu na lesné porasty. 

V skratke sa však dá povedať, že pôdy 

v Močenku sú relatívne homogénne. Všetok 

pôdny fond v území obce má hlinitú štruktúru. 

Pôdna reakcia je neutrálna až slabo alkalická, 

len lokálne stredne alkalická. Pôdny fond 

v Močenku predstavuje vysokoprodukčnú 

poľnohospodársku oblasť vhodnú na 

pestovanie všetkých typov plodín, najmä však 

obilnín, kukurice a rôznych druhov zeleniny.  

Rastlinstvo 

 Obec patrí z fytogeografického 

hľadiska do nížinnej dubovej oblasti, čo 

znamená, že keby bola utlmená 

poľnohospodárska činnosť človeka 

a neprebehol by výrub pôvodného lesa, rástli 

by v tejto oblasti súvislé dubové porasty 

s dominujúcim dubom zimným (Quercus 

petraea) s prímesou duba cerového (Quercus 

cerris). Vo vlhších stanoviskách by sa ojedinele 

vyskytoval i hrab (Carpinus betulus). Z ďalších 

drevín by sa tu vyskytovali javor poľný (Acer 

campestre), javor mliečny (Acer platanoides), 

javor tatársky (Acer tataricum), lipa malolistá 

(Tilia cordata), brest poľný (Ulmus minor) 

a brekyňa (Sorbus torminalis). Z krovinnej 

etáže v takejto oblasti majú zastúpenie zob 

vtáčí, bršlen, hloh, trnka, ruža šípová, drieň 

a kalina. Z bylín v tejto oblasti dominujú druhy 

trávového vzhľadu. Táto vegetácia je však 

označovaná za potenciálnu prirodzenú 

vegetáciu. Tej reálnej dominujú trvalé poľné 

kultúry na poľnohospodársky obrábaných 

areáloch a len ostrovkovite sa zachováva torzo 

nepremenenej, resp. nie úplne premenenej 

pôvodnej krajiny. 

 Človekom a jeho aktivitami silne 

pretvorená kultúrna krajina v tejto oblasti sa 

zaraďuje zo zoogeografického aspektu do 

provincie stepí, konkrétne do jej panónskeho 

úseku. Do oblasti prenikli v minulosti živočíchy 

teplomilnej ponticko-panónskej fauny, ako sú 

napríklad z pavúkov strehúň škvrnitý (Lycosa 

signoriensis) a modlivka zelená (Mantis 

religiosa). Z obojživelníkov sem možno zaradiť 

ropuchu zelenú (Bufo viridis), z plazov 

napríklad jaštericu múrovú (Lacerta muralis) 

alebo užovku stromovú (Elaphe longis-sima). 

Z cicavcov prevažujú malé poľné hlodavce, ako 

napríklad syseľ pasienkový (Citellus citellus) 

alebo chrček poľný (Critecus critecus).
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10. Využitie zeme 
 

 To akým spôsobom sa využíva zem odráža kvalitatívne i kvantitatívne aspekty zhodnotenia 

priestorových ekonomických aktivít človeka na zemskom povrchu. Zároveň čiastočne odráža aj vplyv 

človeka na prostredie a spôsob jeho využívania v čase. 

 

 Kataster obce má celkovú výmeru 

46 390 424 m2. Z tejto plochy je 3 006 392 m2 

takej, ktorá sa radí svojou príslušnosťou do 

zastavaného územia obce, čo predstavuje 6% 

z celkovej výmery katastra. Ostatná plocha 

o celkovej výmere 43 384 032 m2 sa zaraďuje 

medzi nezastavané územie. Najväčšie 

zastúpenie z celkovej výmery katastra obce 

majú poľnohospodárske plochy. Miera 

poľnohospodárskeho využitia predstavuje až 

83% z celého územia (38 500 375 m2). 

Zástavba zaberá z celkovej plochy katastra 9% 

(4 177 125 m2) a lesné plochy 6% (2 961 047 

m2). Vodné plochy a o ostatné plochy zaberajú 

len okolo 1% z celkovej výmery katastrálneho 

územia obce. 

 

Graf 4: Využitie zeme v Močenku v roku 2015, zdroj: 
katasterportal, 2015 

 Za zmienku stojí vysoký stupeň 

zornenia poľnohospodárskej pôdy, ktorý 

celkom jasne reflektuje vysokú 

poľnohospodársku aktivitu v obci. Až 92,23 % 

(35 509 251 m2) poľnohospodárskej pôdy je 

zoraná, čo je jedna z najvyšších hodnôt v rámci 

Slovenskej republiky. Trvalé trávne porasty 

predstavujú 4,17% (1 606 136 m2) z celkovej 

poľnohospodárskej pôdy. Záhrady predstavujú 

celkovo 2% (989 984 m2), vinice 1% (364 673 

m2) a menej ako jedno percento (30 331 m2) 

ovocné sady. 

 

Graf 5: Využitie poľnohospodárskej pôdy v Močenku v 
roku 2015, zdroj: katasterportal, 2015 
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11. Životné prostredie 

11.1. Kvalita životného prostedia

 Najväčšiu environmentálnu záťaž 

a produkciu externalít v obci produkuje 

neďaleko lokalizovaný chemický závod 

Duslo a.s. Vďaka zdokonaleným 

technologickým postupom sa množstvo 

znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia 

každoročne znižuje, no i tak ročne závod 

vypustí podľa interných štatistík okolo 105 ton 

tuhých znečisťujúcich látok, 4 tony SO2, 

takmer 600 ton NO2 a 85 ton CO. Vzhľadom na 

prevládajúce severozápadné prúdenie je obec 

mimo hlavnej vlny znečistenia ovzdušia. 

 Okrem chemického závodu 

predstavuje ohrozenie pre životné prostredie 

najmä vysoká intenzita poľnohospodárskej 

produkcie. Tým, že Močenok leží na úrodnych 

čenornozemiach s vysokým stupňom 

zaornenia, dochádza i k zvýšenému využívaniu 

hnojív v poľnohospodárstve, ktoré môžu 

predstavovať riziká pre zdravotný stav 

obyvateľstva a taktiež riziká pre zdroje 

podzemnej vody.  

 Poľnohospodárstvo sa negatívne 

podieľa i na zvýšenom riziku erózie pôdy 

zapríčinenej buď počas nadmerných zrážok, 

alebo počas veterných a suchých období. 

Vodná erózia viac ohrozuje úrodnosť pôdy ako 

zdravotný stav obyvateľov, no v prípade 

veternej erózie sa vyviate častice, ktoré môžu 

obsahovať niektoré zdraviu škodlivé látky 

obsiahnuté v hnojivách, môžu dostať do 

respiračného systému obyvateľstva 

a predstavovať tak isté zdravotné riziká.   

 Okrem ostatne uvedených faktorov sú 

v blízkosti obce lokalizované dve 

poľnohospodárske výrobné jednotky, ktoré 

v prípade nedodržania environmentálnych 

noriem môžu predstavovať riziká vzniku 

externalít. Potencionálnymi zdrojmi 

znečistenia môžu byť Liaharenský podnik a.s. 

Nitra v Párovských Hájoch a rozmnožovací 

chov hydiny na farme v Močenku. 

11.2. Chránené územia 

 Vzhľadom na poľnohospodársky 

charakter krajiny sa v obci nenachádza žiadne 

veľkoplošné chránené územie. O to viac je 

v pretvorenom životnom prostredí dôležité 

budovať areály parkov, záhrad a verenej 

zelene, ktoré by pozdvihli celkovú kvalitu 

životného prostredia v obci.  

 Z chránených maloplošných areálov sú 

v obci len dva. Prvým je historický park, ktorý 

patrí do 4. stupňa ochrany a druhým je lokalita 

slanej lúky Síky. V tejto lokalite sa nachádzajú 

biotopy, ktoré sa v širokom okolí nikde 

nevyskytujú. Táto lokalita je typická svojimi 

vnútrozemskými slaniskami a slanými lúkami, 

ktoré sa tu vytvorili na princípe vysokého 

výparu vody v pôde, ktorá má v tejto 

zpalavovanej lokalite pomerne vysokú hladinu. 

Vyparovaná voda so sebou kapilárne vytiahla 

i rôzne pôdne minerály a soli, čím sa v celom 

území zmenila salinita, ktorej sa prispôsobila 

i miestna vegetácia, ktorá je predmetom 

ochrany. 
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12. Cestovný ruch 

 Z hľadiska cestovného ruchu patrí 

obec Močenok spolu s celým okresom Šaľa do 

Dolnopovažského regiónu cestovného ruchu, 

ktorý je zaradený medzi regióny nižšej priority 

s prednostným rozvojom vodných športov, 

pobytov pri termálnej vode a poznávania 

pamiatok. Z týchto druhov rekreácie sú 

najväčšie možnosti práve na rozvoj v oblasti 

poznávania pamiatok, ktoré sú uvedené v časti 

kultúrnych pamiatok. Prírodné atraktivity 

územia v oblasti cestovného ruchu možno 

vnímať skôr v širších územných súvislostiach, 

lebo v samotnom katastri obce sa 

nenachádzajú prírodné atraktivity vyššieho 

ako lokálneho významu. Na druhej strane, 

kombinácia neďalekej vodnej nádrže Kráľová 

nad Váhom, termálneho kúpaliska Diakovce 

a kultúrnych pamiatok v Močenku spolu 

s cykloturistikou by mohla byť jednou 

z možností pozdvihnutia lokálneho cestovného 

ruchu. Cykloturistiku možno považovať za 

oblasť cestovného ruchu, ktorá predstavuje 

najväčší potenciál v tomto odvetví, a to preto, 

že terén v obci je prevažne rovinatý až mierne 

zvlnený, čo umožňuje nenáročné presuny 

cyklistom aj na dlhšie vzdialenosti. 

V súčasnosti nejestvuje žiadna oficiálna 

cyklotrasa, ktorá by viedla cez obec. Medzi 

Šaľou a Sereďou je vybudovaný takzvaný 

okruh Šaľa, ktorý lemuje celú vodnú nádrž 

Kráľová. Na túto trasu sa napája významná 

Vážska cyklomagistrála, ktorá má 

nadregionálny význam. Na východ od obce sa 

v obci Jarok nachádza trasa č. 2101, ktorá tvorí 

49 kilometrov dlhý okruh situovaný západne 

od Nitry. Práve vďaka polohe Močenku medzi 

kultúrno-historickým centrom cestovného 

ruchu a najväčšou prírodnou atraktivitou 

širšieho územia vodnej nádrže Kráľová vzniká 

potenciál na prepojenie oboch území 

cyklotrasou vedúcou práve cez obec Močenok, 

čo by podnietilo rozvoj lokálneho podnikania 

a zvýšilo celkové povedomie o obci. Vzhľadom 

na agrárny charakter krajiny možno považovať 

obec za územie s potenciálom pre rozvoj 

vidieckeho turizmu a agroturistiky. Práve 

poskytovanie možností ubytovania vo 

vidieckej agrárnej krajine s možnosťou 

vyskúšania si spôsobov vidieckeho života by 

mohlo byť vhodné pre časti obce, ako sú Síky 

a Nový Svet. Okrem týchto foriem cestovného 

ruchu sa v obci uplatňuje i individuálna forma 

turizmu spojená s chatárčením 

a chalupárčením. 

 

A. III ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA 

13. SWOT analýza a syntéza jej výsledkov  
 

 SWOT analýza (Strong points, Weak 

points, Opportunities, Threats) predstavuje 

jeden z najvýznamnejších nástrojov na 

zhodnotenie silných a slabých stránok obce, 

jej príležitostí a ohrození s cieľom stanoviť jej 

špecifické prednosti a súčasne rozhodnúť 

o opatreniach na odstránenie nedostatkov, 

ktoré obmedzujú jej konkurencieschopnosť. 

 SWOT analýza hodnotí vnútorné 

a vonkajšie faktory. Vnútorné faktory zahŕňajú 

hodnotenie silných (Strenghts) a slabých 

stránok (Weaknesses). Vonkajšie faktory 

zahŕňajú hodnotenie príležitostí 

(Opportunities) a ohrození (Threats), ktoré 

súvisia s okolitým prostredím obce. Vhodne 

spracovaná SWOT analýza predstavuje 

východiskový podklad pre stanovenie vhodnej 

stratégie pre budúce smerovanie obce. 

Určenie stratégie sa vykonáva vzájomným 

porovnávaním a dávaním do súvisu 

vnútorných a vonkajších faktorov. V takomto 

prípade sa jedná najmä o vzájomnú 

komparáciu vnútorných silných stránok 

a vonkajších príležitostí s cieľom stanoviť 

aktívnu rozvojovú stratégiu obce. Na strane 

druhej sa dáva do súladu množina slabých 
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stránok s vonkajšími ohrozeniami s cieľom 

identifikovať najrizikovejšie faktory, ktoré 

bude treba aktívnou politikou čo najviac 

zmierňovať, alebo ich úplne eliminovať.

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Obyvateľstvo 

 homogénna národnostná štruktúra obyvateľstva  

 vzdelanostná štruktúra obyvateľov 

 vysoký podiel ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva 

 vysoký počet obyvateľov zapojených do 
kultúrneho a spoločenského života 
 
 

 celkový úbytok obyvateľstva spôsobený 
prirodzeným aj migračným úbytkom 

 klesajúci podiel obyvateľstva 
v predproduktívnom veku so súčasným 
zvyšovaním sa podielu poproduktívneho veku 
(stárnutie populácie) 

 pokles miery pôrodnosti 

 vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti 

 odliv kvalifikovanej pracovej sily do iných miest 

 málo pracovný príležitostí priamo v obci 

Občianska vybavenosť a technická infraštruktúra 

 prítomnosť materskej a základnej školy v obci 

 prítomnosť zdravotného strediska v obci 

 dobrá dostupnosť k občianskej vybavenosti 
lokalizovanej v areáli Duslo Šala a.s. 

 široká ponuka voľnočasových aktivít pre deti 
a mládež v rôznych kluboch pôsobiacich v obci 

 dostatočné zabezpečenie telekomunikačnými 
sieťami a internetovým pripojením 

 prítomnosť terénnych sociálnych služieb v obci 

 pôsobenie dobrovoľníckych spolkov v oblasti 
sociálnej práce 

 výskyt architektonicky hodnotných objektov  

 fungujúci separovaný zber odpadu v obci 

 pôsobenie obecných médií slúžiacich pre lepšiu 
informovanosť obyvateľov obce 
 

 nedostatočné kapacity materskej škôlky 

 budova materskej škôlky vyžaduje rekonštrukciu 

 nevyhovujúci technický stav miestnych 
komunikácií a chodníkov 

 absencia chodníkov na Ul. Milana Rastislava 
Štefánika a v lokalite Balajka 

 zastaralé verejné osvetlenie 

 zastaralý systém obecného rozhlasu 

 nedobudovaná kanalizácia 

 nedostatočný počet zón na voľnočasové aktivity 
obyvateľov 

 nedostatok drobnej občianskej vybavenosti 
v obci, pripadne jej nevyhovujúci stav (lavičky, 
odpadkové koše, informačné tabule, stojany na 
bicykle) 

Samospráva 

 komunikácia obce s obyvateľmi 

 relatívne stabilná finančná situácia obce 

 aktívne úsilie samosprávy o zísaknie finančných 
prostriedkov na rozvjové zámery obce 

 príjmy plynúce z lokalizácie závodu Duslo Šaľa 
a.s. 

 nízka elektronizácia samosprávy najmä v oblasti 
komunikácie s občanmi obce 

Poloha a doprava 

 výhodná poloha vzhľadom na dostupnosť do 
administratívnych celkov vyššieho rádu (okresné, 
krajské, hlavné mesto) 

 výhodná poloha vzhľadom na dopravné koridory 
národného ale aj európskeho významu (poloha 
k rýchlostnej ceste R1) 

 dostatočné množstvo dopravných spojení 
s okresným aj krajským mestom 
 

 absencia napojenia na železničnú dopravu 

 absencia cyklotrás spájajúcich obec s okolitými 
sídlami 

 nevyhovujúci stav viacerých úsekov ciest nižšej 
kategórie spájajúcich obec s jej bezprostredným 
okolím 

 nízky počet priamych dopravných spojení 
s hlavným mestom 

 nevyhovujúca poloha obce vzhľadom na 
možnosti cezhraničnej spolupráce  

Prírodné podmienky, využitie územia a cestovný ruch 

 priaznivé geologické, klimatické i pôdne 
podmienky na poľnohospodársku produkciu 

 zdroje podmienky pre realizáciu cyklo 
a agroturistiky 

 zdroje podzemných vôd 
 

 nízka biodiverzita druhov vplyvom výskytu 
kultúrnej poľnohospodárskej krajiny a nízka 
ekologická stabilita územia v dôsledku 
masívneho pretvorenia prírodnej krajiny ľudskou 
aktivitou 

 nedostatočná atraktivita prírodných podmienok 
v územií na realizáciu cestovného ruchu vyššieho 
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ako lokálneho/regionálneho významu 

 vysoký stupeň intenzifikácie poľnohospodárskej 
produkcie spojený s vysokou mierou využívania 
umelých hnojív 

 blizkosť chemického závodu DUSLO Šaľa a.s., 
narušujúci životné prostredie i estetickú stránku 
územia  

 verjnosti neprístupné kultúrne pamiatky v obci 

Príležitosti  Ohrozenia 
 rozvoj odvetví založených na využívaní 

prírodného potenciálu regiónu (multifunkčné 
poľnohospodárstvo, precízne 
poľnohospodárstvo, špeciálne potravinárstvo 
s vysokou pridanou hodnotou) 

 existencia regionálnych iniciatív k posilneniu 
kvality služieb vo vidieckom cestovnom ruchu 

 možnosť čerpania finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EÚ 

 posilnenie aktivít zameraných na propagáciu 
obce 

 podpora malých a stredných podnikov zo strany 
štátu lokalizovaných na vidieku 

 lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

 zvýšenie spolupatričnosti a povedomia 
obyvateľov obce s cieľom zveľadenia obce 
a zvýšenia jej atraktivity pre život a pre jej 
návštevu 

 dobudovanie a vybavenie športových, športovo-
rekreačných a oddychových plôch v obci 
Močenok 

 zefetívnenie spolupráce s okolitými obcami na 
regionálnej úrovni 

 vybudovanie cyklotrás na prepojenie obce 
s okolím 

 zavádzanie nových produktov cestovného ruchu 
v súvislosti s agroturistikou 

 riziko postihu územia ekologickou katastrofou 
v dôsledku prítomnosti environmentálych záťaží 

 znižovanie sobášnosti a pôrodnosti s priemetom 
do demografickej situácie obce 

 stagnácia regionálneho HDP, pokles životnej 
úrovne obyvateľstva 

 migrácia mládých a vzdelaných ľudí za prácou do 
iných miest SR a do zahraničia 

 riziko postihu územia obce prírodnou 
katastrofou najmä v dôsledku zmeny klímy 
(najmä povodne) 

 nezáujem domácich i zahraničnýh investorov 
o investície na územií obce 

 rast nezamestnanosti v dôsledku úpadku 
najväčšieho zamestnávateľa v monofunkčne 
orientovanom regióne 

 vznik čiernych skládok 

 rozširovanie inváznych druhov do pôvodnej 
fauny a flóry s rizikom zníženia biodiverzity 
lokálnych biotopov 

 legislatívne bariéry obmedzujúce podnikateľskú 
aktivitu 
 

14. Hlavné disparity a faktory rozvoja 

 Cieľom tejto časti je identifikácia 

kľúčových disparít a faktorov rozvoja, ktoré 

boli zostavené na základe identifikácie 

najvýznamnejších silných, slabých stránok, 

príležitostí a ohrození zo SWOT analýzy. 

Kombináciou silných stránok a príležitostí 

identifikujeme hlavné faktory rozvoja územia 

obce Močenok a naopak kombináciou slabých 

stránok a ohrození hlavné disparity rozvoja 

obce. Poznanie hlavných faktorov, ako aj 

disparít rozvoja prispieva k efektívnemu 

zadefinovaniu vhodnej stratégie rozvoja, 

ktorou by sa mala obec v nasledujúcom 

období uberať. 

Hlavné faktory rozvoja Hlavné disparity 
 kultúrny život v obci postavený na histórií obce 

 široké spektrum občianskej a technickej 
vybavenosti vzhľadom na veľkostnú kategóriu 
obce 

 pomerne široká ponuka sociálnych služieb pre 
obyvateľov 

 vhodné prírodné podmienky na rozvoj 
poľnohospodárkych aktivít 

 poloha medzi regionálnymi centrami cestovného 
ruchu vodnej nádrže Kráľová a mesta Nitra ako 
potenciál pre rozvoj cykloturistiky  

 nepriaznivá demografická situácia sponená 
s úbytkom a stárnutím obyvateľstva 

 stagnujúca situácia týkajúca sa poklesu 
dlhodobej nezamestanosti 

 nedostatočné kapacity predškolských zariadení  

 vysoká environmentálna záťaž územia  

 znižujúca sa biodiverzita druhov žijúcich v území 
obce v dôsledku intenzívnej poľnohopodárskej 
produkcie 

 nevyhovujúci technický stav komunikácií v obci, 
znižujúci celkový estetický dojem a kvalitu života 
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 výhodná dopravná poloha vzhľadom na cestné 
komunikácie najvyššieho rádu 

 možnosti aktívneho zapojenia sa mládeže do 
voľnočasových aktivít 

 poľnohospodárska krajina ako vhodný 
predpoklad na rozvoj foriem vidieckej turistiky 
a agroturistiky 

 vznik nových malých a stredných podnikov na 
podporu lokálnej ekonomiky pomocou podpory 
z fondov EÚ 

v obci 

 výskyt nelegálnych skládok odpadu i pri 
zavedenom separovanom zbere  

 vandalizmus na obecnom majetku 

15. Budúci vývoj obce 

 Budúci možný vývojový scenár obce 

bude závislý od mnohých faktorov, ktoré sú 

uvedené i vo SWOT analýze. Dôležité bude, 

ako sa obec postaví k riešeniu najväčších 

disparít a ako využije všetky svoje faktory 

rozvoja. Všetky kroky, ktoré samospráva 

podstúpi budú stanovené v súlade s určenou 

stratégiou, ktorá naplní víziu budúceho 

rozvoja obce. Napĺňanie strategických cieľov 

bude omnoho efektívnejšie ak bude rozvojová 

snaha cielená na miesta, ktoré sú pre 

fungovanie obce najdôležitejšie. To sa obci 

podarí v prípade, že bude aktívne zapájať do 

rozvoja obce dialóg a spoluprácu so svojimi 

obyvateľmi a aktívne participovať na 

spoločných zámeroch a projektoch. Do 

budúcna predpokladáme, že obec bude 

pracovať na tom, aby sa stala atraktívnym 

miestom na život, ktorá bude priťahovať ľudí 

z okolia a zároveň poskytovať dostatok 

príležitostí, aby súčasní obyvatelia nemuseli 

obec opúšťať. Budúci vývoj bude vo veľkej 

miere záležať aj od vývoja národného 

hospodárstva a taktiež ekonomickej situácie 

na nadnárodnej úrovni. 

16. STEEP analýza 

 Okrem SWOT analýzy je veľmi často používaná v strategickom plánovaní i takzvaná STEEP  

analýza. STEEP analýza sa zameriava na komplex sociálnych, technických, ekonomických, 

ekologických a politických faktorov. STEEP analýza tak analyzuje výhradne externé prostredie, ktoré 

podmieňuje spôsob a metódy riadenia a plánovania obce. Spoločenské faktory zahŕňajú 

predovšetkým faktory súvisiace so spôsobom života ľudí vrátane ich hodnôt, ako sú napríklad 

demografické faktory, úroveň vzdelania, prevažujúce hodnoty obyvateľov, štruktúra školstva 

a mnoho iných príbuzných faktorov. Technické faktory zahrňujú všetky faktory, ktoré súvisia 

s vývojom výrobných prostriedkov, materiálov, procesov, know-how a nových technológií, ktoré majú 

dopad na región (obec). Ekonomické faktory zahrňujú hospodársky vývoj na mezo a makro úrovni, 

ktorý zahŕňa toky financií, tovarov, informácií a energie, problematiku nezamestnanosti, platových 

podmienok konkurencie a ďalších faktorov, ktoré môžu mať dopad na rozvoj obce. Z ekologických 

faktorov treba brať do úvahy najmä trvalo udržateľný rozvoj krajiny, ktorý súvisí s limitovanými 

zdrojmi a stále vzrastajúcimi nárokmi na ich využívanie. Politické faktory predstavujú všetky faktory 

vyššej politickej moci od štátnej až po medzinárodnú úroveň. Politické faktory často tvoria právny 

rámec, ktorý podporuje alebo naopak môže brzdiť rozvoj obce. Často sa pri STEEP analýze ešte 

zahŕňajú aj hodnoty obyvateľstva, zamestnancov, podnikateľov a rôznych zainteresovaných strán, 

ktoré pôsobia v externom prostredí obce. 
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Sociálne Technologické Ekonomické Ekologické  Politické Hodnoty 
Vývoj prirodzeného 
prírastku na 
národnej/medzinárod
nej úrovni 

Technologické 
novinky 
ovplyvňujúce 
domácnosti 

Úroveň 
podielových 
daní 

Celková kvalita 
životného 
prostredia ako 
faktor ovplyvňujúci 
kvalitu života 

Politické 
rozhodnutia 
na národnej 
úrovni 

Prístup 
obvyvateľov 
k dianu v obci 
a ochota riešit 
spoločné 
problémy 

Migračné tendencie Technologické 
novinky 
opvlyvňujúce 
technickú 
a občiansku 
vybavenosť v obci 

Potreba obce 
premietnutá 
v jej výdavkoch 

Nepredvidateľné 
ekologické 
katastrofy 

Politické 
rozhodnutia 
na 
medzinárodne
j úrovni (EÚ) 

Miera 
pozitívneho 
vnímania obce 
ako priestoru 
pre život 
miestnou 
komunitu 

Zmena životného 
štýlu obyvateľov 

Technologické 
možnosti 
ovplyvňujúce 
úroveň podnikania 
v obci 

Ekonomická 
situácia na 
národnej 
úrovni 
vplývajúca na 
cyklickú, 
štruktúrnu 
a regionálnu 
zamestnanosť 

Záujem 
samosprávy 
a obyvateľov 
o tvorbu a udržanie 
kvalitného 
životného 
prosredia 

Rozhodnutia 
miestnych 
úradov  

Miera 
atraktivity 
obce pre jej 
návštevníkov 

Zmena modelu 
fungovania rodiny 

Technologické 
možnosti 
ovplyvňujúce 
hlavné výrobné 
procesy 
u najväčších 
zamestnávateľov 
v obci 

Hospodárska 
situácia 
najväčšieho 
zamestnávateľ
a v regióne 

Mechanizmy 
národnej 
a nadnárodnej 
úrovne vedúce ku 
zvyšovaniu kvality 
životného 
prostredia 
(environmnentálan
a politika) 

Politická 
stabilita 
v regióne 

Ochota 
pracovníkov 
samoprávy 
zakomponovať 
problémy 
obyvateľov do 
ucelenej 
rozvojovej 
stratégie 

Stárnutie populácie Technológie 
vplývajúce na 
zmenu 
podnikateľského 
správania 
obyvateľov 

Náhle 
a neplánované 
rozpočtové 
výdavky 

Trestanie 
porušenia 
predpisov 
týkajúcich sa 
ochrany ŽP zo 
strany samosprávy 

Politika štátu 
vo vzťahu ku 
kompetencia
m samospráv 

Kultúrna 
spolupatričnos
ť obyvateľov 
obce ako 
prejav 
spolupatričnos
ti 

Zmena vzdelanostnej 
úrovne obyvateľov 

Technológie, ktoré 
zmenia kontakt 
medzi obcou 
a obyvateľmi 

Atraktivita 
územia 
odzrkadľujúca 
sa na príleve 
zahraničných 
investícií 

Povedomie 
obyvateľov obce 
o potrebe dbať 
o kvalitu životnéo 
prostredia 

Zmena na 
postoch 
samosprávy 
ako výsledok 
komunálnych 
volieb 

Postoje 
samosprávy 
a obyvateľov 
vo vzťahu 
k príchodu 
nových 
investičných 
možností 

Sekularizácia 
spoločnosti 

Technológie 
využívané na 
komunikaciu 
medzi obcou 
a okolím 

Výmenný kurz 
používanej 
meny voči 
ostatným 
svetovým 
menám 

Presadzovanie 
politík trvalo 
udržateľného 
rozvoja na všetkých 
úrovniach 

Tvorba 
obecnej 
politiky 
zapojením 
občanov  

Osobné 
hodnoty 
obyvateľov 
odrážajúce sa 
v preferenciách 
a hodnotení 
kvality života v 
obci  

Vplyv médií na 
postoje obyvteľov 

Technológie 
zvyšujúce 
produktivitu práce 

Vývoj 
úrokových 
sazdieb 

Miera redukovania 
tvorby externalít 
v regióne 

Obchodné 
dohody medzi 
EÚ a inými 
nadnárodným
i obchodnými 
zoskupeniami 

Hodnotenie 
obce inými ako 
štátnymi 
organizáciami 
ako miesta pre 
život / 



  

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MOČENOK 2015 – 2020 

 

| 31 

návštevu 

Uplatnenie 
absolventov skôl na 
trhu práce 

Zmeny výrobných 
procesov 
zvyšujuce nároky 
na kvalifikáciu 
zamestnancov 

Miera inflácie 
a daňová 
politika štátu 

Sankčná politika pri 
porušovaní 
legislatívneho 
rámca 
vzťahujúceho sa 
k životnému 
prostrediu 

Obchodné 
kvóty, sankcie 
ako výsledok 
geopolitiky SR 
a EÚ 

Celkový imidž 
obce 

Formulár č. A 6 – STEEP analýza (analýza externého prostredia) 

 

ČASŤ B – STRATEGICKÁ ČASŤ 

Vízia územia  
 

 „Obec Močenok bude vždy otvorenou, bezpečnou a atraktívnou obcou, v ktorej žijú 

vzdelaní, aktívni a angažovaní občania, ktorí svojím záujmom o miestne dianie budú 

podporovať všeobecný rozvoj obce. Obec bude predstavovať kombináciu atraktívneho 

územia pre život, podnikanie, ale vďaka svojim historickým danostiam i miesto pre návštevu. 

Obec Močenok so svojimi kultúrnymi dominantami, pokojným a priateľským vidieckym 

prostredím bude príťažlivým miestom pre život i vďaka svojej občianskej vybavenosti 

a kvalitnému životnému prostrediu. Táto vízia bude naplnená realizáciou programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Močenok na roky 2015-2020 za 

predpokladu naplnenia strategických cieľov v jednotlivých prioritných oblastiach rozvoja 

obce“.   

17. Hodnotenie výsledkov dotanzíkového prieskumu 

názorov obyvateľov 
  

 Počas tvorby PHRSR bol vytvorený 

a rozšírený dotazník pre obyvateľov obce, 

ktorý bol uverejnený na webovom sídle obce. 

Dotatníkový formulár vyplnilo 21 obyvateľov, 

z toho bolo 13 žien a 8 mužov. Najaktívnejšou 

vekovou skupinou boli obyvatelia vo veku 20-

29 rokov (8 obyvateľov). Najmenej aktívni boli 

obyvatelia vo vekovej skupine 15-19 rokov 

(žiaden obyvateľ sa nezapojil).  

 Z celkového počtu 21 respondentov 

uviedlo 16, že sú spokojní s bývaním v obci. 

Zvyšní respondenti odpovedali, že sú spokojní 

len čiastočne. Šesť respondentov uviedlo 

negatívne stanovisko k rozvoju obce za 

obdobie ostatných 5 rokov. Zvyšných 15 

respondentov na túto otázku odpovedalo 

kladným spôsobom.  Ani jeden z respondentov 

neuviedol úroveň rekreačných služieb 

a oddychu ako atraktívnu. Za čiastočne 

atraktívnu považuje úroveň rekreačných 

služieb a možností oddychu len 

6 respondentov. Zhodne šesť obyvateľov túto 

oblasť hodnotí priemernou známkou a tiež ako 

veľmi neatraktívnu. Traja respondenti 

odpovedali, že úroveň rekreačných služieb je 

čiastočne neatraktívna. Absolútne zhodné 

výsledky vyšli v dozatníkovom prieskume i pri 

názoroch na úroveň služieb pre turistov. 

Lepšie výsledky obec dosiahla pri hodnotení 

kvality ciest, ulíc a chodníkov. Traja 

respondenti ohodnotili miestne komunikácie 

najvyššou známkou. Až takmer 60% 

zapojených do dotazníka však považuje 

miestne komunikácie a ich stav za priemerné. 

Pri hodnotení stavu historických a kultúrnych 
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pamiatok vyslovilo až takmer 87% 

respondentov, že pamiatky v obci sú čiastočne 

atraktívne, čo znamená, že im obyvatelia dali 

druhú najvyššiu známku v hodnotení. Životné 

prostredie obyvatelia vnímajú skôr pozitívne 

ako negatívne. Viac ako polovica 

respondentov uviedla, že je kvalita životného 

prostredia veľmi dobrá. Traja respondenti 

uviedli, že je na výbornej úrovni. Životné 

prostredie bolo ohodnotené najhoršie 

známkou 3, teda je podľa názoru 

6 respondentov, ktorí takto odpovedali, na 

priemernej úrovni.  

 Najväčšie identifikované nedostatky 

obce, ktoré vzišli z dotazníkového prieskumu, 

sa rôznia najmä na základe veku 

respondentov. Obyvatelia vidia nedostatky 

najmä v oblastiach, ako sú cestovný ruch, 

zábava pre mladých, dopravná infraštruktúra 

a bytová sféra. Tieto oblasti uviedli do svojich 

odpovedí takmer dve tretiny zapojených. 

V týchto oblastiach sa poukazuje na 

nedostatky, ako sú napríklad nedostatok 

bytových domov pre mladé rodiny, úzke ulice 

s nedostatkom chodníkov, nedostatok ciest 

pre cyklistov, absencia rýchlejších foriem 

dopravy, ktorá by skrátila cestovanie z a do 

obce. Na základe odpovedí respondentov 

možno tvrdiť, že sa aktívne zaujímajú o diane 

v obci, lebo v 17 prípadoch uviedli, že 

čiastočne poznajú rozvojové plány obce. 

Z prieskumu sme taktiež zistili, že podľa 

obyvateľov by bolo vhodné zamerať  sa na 

vybudovanie nových ihrísk a športovísk, na 

bytovú výstavbu, starostlivosť o pamiatky, 

úpravu verejných priestranstiev a rozširovanie 

kvality obchodu a služieb. Tieto oblasti mali 

viac ako dvojtretinové zastúpenie spomedzi 

všetkých obyvateľov zapojených do 

prieskumu. Z konkrétnych zámerov najviac 

dominuje výstavba cyklotrasy medzi obcou 

a závodom Duslo a.s. Ostatné názory 

z dotazníkového prieskumu mali skôr 

abstratkenší ako konkrétny charakter, avšak 

možno potvrdiť, že prieskumom sa podarilo 

identifikovať najdôležitejšie oblasti, ktoré si 

v strategickom plánovaní budú vyžadovať 

osobitnú pozornosť. 

 

18. Návrh stratégie rozvoja obce Močenok 
 

 Tak ako už bolo uvedené vyššie, rozvoj 

obce je podmienený naplnením stanovenej 

vízie. Dosiahnuť stanovenú víziu znamená 

stanoviť si adekvátne strategické ciele 

a opatrenia. Tieto opatrenia pozostávajú 

z jasne definovaných projektov, respektíve 

aktivít, ktoré budú mať striktne stanovené 

merateľné ukazovatele, pomocou ktorých 

bude možno monitorovať ich úspešné plnenie. 

V súlade s metodikou pre tvorbu PHRSR boli 

stanovené tri prioritné oblasti rozvoja, do 

ktorých boli dané ciele tematicky rozdelené.  

Ide o Hospodársku prioritnú oblasť, Sociálnu 

a Environmentálnu prioritnú oblasť. Všetky 

strategické ciele reflektujú hlavné faktory 

rozvoja a disparity, ktoré na obec pôsobia, 

a tiež potreby obyvateľov a ich preferencie. 

Strategické ciele sú zároveň koncipované 

v súlade so záujmom dosiahnutia vyváženého 

trvaloudržateľného rozvoja územia pri 

súčasnom rešpektovaní princípov regionálne 

politicky nadradených územných celkov 

a špecifík daného územia. 
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Graf 7: Schématické znázornenie vzájomného vzťahu prioritných oblastí, cieľov, opatrení a aktivít 

 

Vízia 

1.  Prioritná oblasť – Hospodárska 

CIEĽ 
Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v obci 

Opatrenie 1.1. 
Rekonštrukcia a 
výstavba 
miestnych 
komunikácií pod 
správou obce 

Opatrenie 1.2 
Výstavba a rozvoj 
technickej 
infraštruktúry v 
obci 
 

Opatrenie 1.3 
Rozširovanie 
občianskej 
vybavenosti v 
obci 
 

Opatrenie 1.4 
Riešenie 
cyklistickej 
infraštruktúry 
 

Opatrenie 1.5  
Riešenie rozvoja bývania v obci 
 

Tab. S 2a: Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Hospodárskej oblasti 

Vízia 

2 . Prioritná oblasť - Sociálna 

CIEĽ 
Zabezpečenie kvalitných služieb pre obyvateľov 
obce 

CIEĽ 
Vytvorenie podmienok pre rozšírenie možností 
trávenia voľného času 

Graf 6: Schematické zobrazenie vízie a prioritných oblastí 
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Opatrenie 2.1  
Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov 

Opatrenie 2.2  
rozšírenie možností pre voľnočasové aktivity 

Tab. S 2b: Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Hospodárskej oblasti 

 

Vízia 

3 . Prioritná oblasť - Environmentálna 

CIEĽ 
Zvýšenie kvality životného prostredia v obci 

CIEĽ 
Zvýšenie kvality nakladania s odpadmi v obci 

Opatrenie 3.1  
Podpora aktivít v oblasti zelenej infraštruktúry 

3.2.  
Riešenie problémov s nakladanám s odpadmi 

Tab. S 2c: Tabuľka strategických cieľov a opatrení v rámci Hospodárskej oblasti 

 

  ČASŤ C – PROGRAMOVÁ ČASŤ 

 V tejto časti dokumentu uvádzame rozpracovanú hospodársku, sociálnu a environmentálnu 

oblasť na konkrétne opatrenia a pod ne priradené aktivity resp. projekty, ktoré sú stanovené na 

zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce Močenok.  Programová časť uvádza konkrétne 

merateľné ukazovatele výsledkov a dopadu vrátane východiskových a cieľových hodnôt.. 

 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 
Opatrenie 1.1.  
Rekonštrukcia a výstavba miestnych 
komunikácií pod správou obce 

Aktivita 1.1.1 
Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
 

Hospodárska – dopravná 
infraštruktúra 

Aktivita 1.1.2 
Rekonštrukcia chodníkov v obci 

Hospodárska – dopravná 
infraštruktúra 

Aktivita 1.1.3 
Výstavba novej komunikácie pre novú 
IBV výstavbu – ulica Borzagoš II. 

Hospodárska – dopravná 
infraštruktúra 

Aktivita 1.1.4 
Výstavba okružnej križovatky 

Hospodárska – dopravná 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.2  
Výstavba a rozvoj technickej 
infraštruktúry v obci 

Aktivita 1.2.1 
Technická infraštruktúra pre IBV 
Borzagoš II. – vodovod, kanalizácia, 
plynofikácia, NN, verejné osvetlenie 

Hospodárska – technická 
infraštruktúra 

Aktivita 1.2.2 
Modernizácia verejného osvetlenia 

Hospodárska – technická 
infraštruktúra 

Aktivita 1.2.3 
Modernizácia systému obecného 
rozhlasu 

Hospodárska – technická 
infraštruktúra 

Aktivita 1.2.4 
Rozšírenie kamerového systému 

Hospodárska – technická 
infraštruktúra 

Aktivita 1.2.5 
Vybudovanie osvetlenia na dolnom 
cintoríne 

Hospodárska – technická 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.3  
Rozširovanie občianskej vybavenosti v 
obci 

Aktivita 1.3.1 
Zabezpečenie obecého mobiliáru – 
lavičky, smetné koše, informačné 
vitríny, informačné tabule, stojany na 
bicykle 

Hospodárska – občianska 
infraštruktúra 

Aktivita 1.3.2  
Výstavba trhoviska 

Hospodárska – občianska 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.4 
Riešenie cyklistickej infraštruktúry 

Aktivita 1.4.1 
Vybudoanie cyklotrasy Močenok-
Duslo 

Hospodárska – dopravná 
infraštruktúra 
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Aktivita 1.4.2 
Vybudovanie cyklistických 
a oddychových trás v katastri obce 

Hospodárska – dopravná 
infraštruktúra 

Opatrenie 1.5 
Riešenie rozvoja bývania v obci 

Aktivita 1.5.1 
Kúpa 12 b.j. v polyfunkčnej budove 
v ulici A. Hlinku – 12 b.j. a pracovisko 
obecnej polície a štátnej polície 

Hospodárska – bytová výstavba 

Aktivita 1.5.2 
Výstavba bytov v ulici M.R.Štefánika  

Hospodárska – bytová výstavba 

Aktivita 1.5.3 
Výstavba radových domčekov v ulici 
B. Klucha 

Hospodárska – bytová výstavba 

Tab. č.P 1a: Tabuľka opatrení, projektov/aktivít v rámci Hospodárskej oblasti 

 

 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 
Opatrenie 2.1 
Rekonštrukcia a modernizácia 
obecných budov 

Aktivita 2.1.1 
Modernizácia a rekonštrukcia budovy 
materskej školy 

Sociálna – občianska vybavenosť 
a služby 

Aktivita 2.1.2 
Rekonštrukcia budovy obecného 
úradu – združeného objektu 

Sociálna – občianska vybavenosť 
a služby 

Aktivita 2.1.3 
Rekonštrukcia kultúrneho domu 

Sociálna – občianska vybavenosť 
a služby 

Opatrenie 2.2 
Rozširenie možností pre voľnočasové 
aktivity 

Aktivita 2.2.1 
Výstavba fit parku pre seniorov 

Sociálna – voľnočasové aktivity 

Aktivita 2.2.2 
Výstavba nových detských ihrísk 

Sociálna – voľnočasové aktivity 

Aktivita 2.2.3 
Výstavba klziska 

Sociálna – voľnočasové aktivity 

Aktivita 2.2.4. 
Revitalizácia jestvujúcich detských 
ihrísk 

Sociálna – voľnočasové aktivity 

Aktivita 2.2.5. 
Vybudovanie obecného amfiteátru 

Sociálna – voľnočasvoé aktivity 

Tab. č.P 1b: Tabuľka opatrení, projektov/aktivít v rámci Sociálnej oblasti 

Opatrenie Projekt/aktivita Prioritná oblasť 
Opatrenie 3.1 
Podpora aktivít v oblasti zelenej 
infraštruktúry 

Aktivita 3.1.1 
Revitalizácia parku 

Environmentálna – zelená 
infraštruktúra 

Aktivita 3.1.2 
Revitalizácia okolia artézske studne 
ulica Sv. Gorazda 

Environmentálna – zelená 
infraštruktúra 

Aktivita 3.1.3 
Revitalizácia okolia dvoch artézskych 
studní lokalita Síky  

Environmentálna – zelená 
infraštrutkúra 

Opatrenie 3.2 
Riešenie problémov s nakladaním 
s odpadmi 

Aktivita 3.2.1 
Odstránenie čiernych skládok v obci 

Environmentálna – odpadové 
hospodárstvo 

Tab. č.P 1c: Tabuľka opatrení. projektov/aktivít v rámci Environmentálnej oblasti 
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Typ 
ukazovateľa 

Názov 
ukazovateľa 

Definícia Informačný 
zdroj 

Merná 
jednotka 

Vých
odisk
ová 

hodn
ota 

rok / 
2015 

Cieľová hodnota / 
rok 

2017 2020 

1. Prioritná oblasť - Hospodárska 

Aktivita 1.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
Výsledok 

 
 
 

Dĺžka miestnych 
komunikácií 

Celková dlžka 
zrekonštruovaných 
miestnych 
komunikácií 

projektová 
dokumentáca 

m 0,00 4 000,00 9 100,00 

Dopad Využívanie 
zrekonštruovanýh 
miestnych 
komunikácií 

Počet ľudí 
využívajúcich 
zrekonštruované 
miestne 
komunikácie 

interná 
evidencia 
obce 

počet 0,00 10 000,00 10 000,00 

Výsledok Miera napojenia 
na 
zrekonštruované 
miestne 
komunikácie 

Počet napojených 
ulíc na 
zrekonštruované 
miestne 
komunikácie 

projektová 
dokumentáca 

počet 0,00 9,00 22,00 

Aktivita 1.1.2. Rekonštrukcia chodníkov v obci 
Výsledok 

 
Dĺžka chodníkov Celková dĺžka 

zrekonštruovaných 
chodníkov 

interná 
evidencia 

obce 

m 0,00 1000,00 2000,00 

Dopad Využívanie 
zrekonštruovanýh 
chodníkov 

Počet ľudí 
využívajúcich 
zrekonštruované 
chodníky 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 6000,00 6000,00 

Výsledok Ulice so 
zrekonštruovaný
mi chodníkmi 

Počet ulíc so 
zrekonštrovanými 
chodníkmi 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 2,00 5,00 

Aktivita 1.1.3 Výstavba novej komunikácie pre novú IBV výstavbu – ulica Borzagoš II. 
Výsledok Dĺžka 

komunikácie 
Dĺžka 
novovybudovanej 
komunikácie pre 
novú IBV – ulica 
Borzagoš II. 

interná 
evidencia 

obce 

m 0,00 200,00 530,00 

Dopad Využívanie novej 
komunikácie pre 
IBV Borzagoš II 

Počet obyvateľov 
využívajúci 
novovybudovanú 
komunikáciu pre IBV 
– ulica Borzagoš II 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 60,00 150,00 

Výsledok Počet pripojených 
objektov na 
komunikáciu 

Počet pripojených 
objektov na 
novovybudovanú 
komunikáciu pre IBV 
– ulica Borzagoš II 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 20,00 50,00 

Aktivita 1.1.4 Výstavba okružnej križovatky 
Výsledok Plocha okružnej 

križovatky 
Celková zastavaná 
plocha okružnej 
križovatky 

interná 
evidencia 

obce 

m2 0,00 0,00 120,00 

Dopad Využívanie 
kruhovej 
križovatky 

Počet ľudí 
využívajúcich 
kruhovú križovatku 

Interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 4 400,00 

Aktivita 1.2.1 Technická infraštruktúra pre IBV Borzagoš II. – vodovod, kanalizácia, plynofikácia, 
NN, verejné osvetlenie 

Výsledok Počet objektov 
pripojených na 
vodovod 

Počet pripojených 
objektov na 
vodovod v IBV 
Borzagoš II.  

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 50,00 
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Výsledok Počet objektov 
pripojených na 
kanalizáciu 

Počet pripojených 
objektov na 
kanalizáciu v IBV 
Borzagoš II 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 50,00 

Výsledok Počet objektov 
pripojených na 
plyn 

Počet pripojených 
objektov na plyn v 
IBV Borzagoš II 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 50,00 

Výsledok Počet objektov 
pripojených na 
elektrickú sieť 

Počet pripojených 
objektov na 
elektrickú sieť v IBV 
Borzagoš II 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 50,00 

Výsledok Počet objektov 
pripojených na 
osvetlenie 

Počet pripojených 
objektov na verejné 
osvetelenie v IBV 
Borzagoš II 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 50,00 

Dopad Využívanie 
vodovodu 

Počet obyvateľov 
využívajúcich 
vodovod v IBV 
Borzagoš II. 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 150,00 

Dopad Využívanie 
kanalizácie 

Počet obyvateľov 
využívajúcich 
kanalizáciu v IBV 
Borzagoš II. 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 150,00 

Dopad Vyžívanie 
pripojenia na plyn 

Počet obyvateľov 
využívajúcich plyn v 
IBV Borzagoš II. 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 150,00 

Dopad Využívanie 
pripojenia na 
elektrickú sieť 

Počet obyvateľov 
využívajúcich 
elektrickú energiu v 
IBV Borzagoš II. 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 150,00 

Dopad Využívanie 
verejného 
osvetlenia 

Počet obyvateľov 
využívajúcich 
verejné osvetlenie v 
IBV Borzagoš II. 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 150,00 

Dopad Dĺžka vodovodu Dĺžka vodovodu v 
IBV Borzagoš II. 

interná 
evidencia 

obce 

m 0,00 0,00 530,00  

Dopad Dĺžka kanalizácie Dĺžka kanalizácie v 
IBV Borzagoš II. 

interná 
evidencia 

obce 

m 0,00 0,00 530,00  

Dopad Dĺžka plynových 
rozvodov 

Dĺžka plynových 
rozvodov v IBV 
Borzagoš II. 

interná 
evidencia 

obce 

m 0,00 0,00 530,00  

Dopad Dĺžka elektrickej 
siete 

Dĺžka elektrickej 
siete v IBV Borzagoš 
II. 

interná 
evidencia 

obce 

m 0,00 0,00 530,00  

Aktivita 1.2.2 Modernizácia verejného osvetlenia 
Výsledok Zmodernizované 

prvky verejného 
osvetlenia 

Počet 
zmodernizovaných 
prvkov verejného 
osvetlenia 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 530,00 530,00 

Dopad Využívanie 
verejného 
osvetlenia 

Počet obyvateľov 
využívajúcich 
verejné osvetlenie 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 1.2.3 Modernizácia systému obecného rozhlasu 
Výsledok Dosah 

zmodernizovanéh
o verejného 
rozhlasu 

Počet objektov 
s dosahom 
zmodernizovaného 
verejného rozhlasu 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 0,00 500,00 

Dopad Využívanie 
verejného 
rozhlasu 

Počet obyvateľov 
využívajúcich 
zmodernizovaný 
obecný rozhlas 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 1.2.4 Rozšírenie kamerového systému 
Výsledok Monitorované 

priestranstvá 
Počet verejných 
priestranstiev 
monitorovaných 
novovybudovaným 
kamerovým 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 5,00 5,00 
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systémom 

Výsledok Počet snímacích 
zariadení 

Počet 
nainštalovaných 
snímacích zariadení 
kamerového 
systému 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 10,00 10,00 

Dopad Znížená úroveň 
kriminality 

Počet priestupkov/ 
trestných činov, 
ktorým sa predíde 
vybudovaním 
kamerového 
systému 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 50,00 50,00 

Aktivita 1.2.5 Vybudovanie osvetlenia na dolnom cintoríne 
Výsledok Vybudovanie 

verejného 
osvetlenia 

Počet prvkov 
vybudovaného 
verejného 
osvetlenia na 
dolnom cintoríne 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 10,00 10,00 

Dopad Osvetlená plocha Celková osvetlená 
plocha 
novovybudovaným 
verejným 
osvetlením na 
dolnom cintoríne 

interná 
evidencia 

obce 

m2 0,00 15 550,00 15 550,00 

Dopad Využívanie 
verejného 
osvetlenia 

Počet obyvateľov, 
ktorí budú využívať 
novovybudované 
verejné osvetlenie 
na dolnom cintoríne 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 1.3.1 Zabezpečenie obecého mobiliáru – lavičky, smetné koše, informačné vitríny, 
informačné tabule, stojany na bicykle 

Výsledok Počet lavičiek Počet 
nadobudnutých 
nových lavičiek 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 30,00 30,00 

Dopad Využívanie 
lavičiek 

Počet  
ľudí využívajúcich 
nové lavičky 

interná 
evidencia 

obce 

počet 
 

0,00 
 

4 400,00 
 

4 400,00 
 

Výsledok Počet vitrín Počet osadených 
informačných vitrín 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 2,00 2,00 

Dopad Využívanie 
informačných 
tabúľ 

Počet ľudí 
využívajúcich 
informačné tabule 

interná 
evidencia 

obce 

počet 
 

0,00 
 

4 400,00 
 

4 400,00 
 

Výsledok Dovybavené 
verejné 
priestranstvá 

Počet dovybavených 
verejných 
priestranstiev 
novým mobilárom 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 10,00 10,00 

Aktivita 1.3.2 Výstavba trhoviska 

Výsledok Celková zastavaná 
plocha 

Celková zastavaná 
plocha trhového 
miesta 

projektová 
dokumentáci

a 

m 0,00 500,00 500,00 

Dopad Využívanie 
trhoviska 

Počet ľudí 
využívajúcich 
trhovisko 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 1.4.1 Vybudoanie cyklotrasy Močenok-Duslo 
Výsledok Dĺžka cyklotrasy  Dĺžka 

novovybudovanej 
cyklotrasy medzi 
Močenkom 
a závodom Duslo 

projektová 
dokumentáci
a 

m 0,00 3000,00 3000,00 

Dopad Využívanie 
cyklotrasy 

Počet ľudí 
využívajúcich 
cykoltrasu Močenok 
– Duslo 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 1.4.2 Vybudovanie cyklistických a oddychových trás v katastri obce 
Výsledok Dĺžka cyklotrás  Dĺžka 

novovybudovaných 
interná 

evidencia 
m 0,00 10 000,00 10 000,00 
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cyklotrás 
a oddychových trás 

v katastri obce 

obce 

Dopad Využívanie 
cyklotrás 

Počet ľudí 
využívajúcich 

novovybudované 
cyklotrasy 

a oddychové trasy 
v katastri obce 

interná 
evidencia 

obce 

počet 0,00 15 000,00 15 000,00 

Aktivita 1.5.1 Kúpa 12 b.j. v polyfunkčnej budove v ulici A. Hlinku – 12 b.j. a pracovisko obecnej 
polície a štátnej polície  

Výsledok Počet nových 
bytov 

Počet  bytov po 
kúpe polyfunkčnej 
budovy na ul. A. 
Hlinku 

projektová 
dokumentáci
a 

počet 0,00 12,00 12,00 

Dopad Využívanie nových 
bytov 

Počet ľudí 
využívajúcich 
kúpený 
zrekonštruovaný 
objekt polyfunkčnej 
budovy na ul. 
A Hlinku 

interná 
evidencia 
obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 1.5.2 Výstavba bytov v ulici M.R.Štefánika 
Výsledok Počet nových 

bytov 
Počet 
novovybudovaných 
bytov v ulici M.R. 
Štefánika 

interná 
evidencia 
obce 

počet 0,00 14,00 14,00 

Dopad Využívanie nových 
bytov 

Počet ľudí 
využívajúcich 
novovybudovaný 
objekt v ulici M.R. 
Štefánika 

interná 
evidencia 
obce 

počet 0,00 45,00 45,00 

Aktivita 1.5.3 Výstavba radových domčekov v ulici B. Klucha 
Výsledok Počet nových 

radových 
domčekov 

Počet 
novovybudovaných 
radových domčekov 
v ulici B. Klucha 

interná 
evidencia 
obce 

počet 0,00 0,00 12,00 

Dopad Využívanie nových 
domčekov 

Počet ľudí 
využívajúcich 
novovybudované 
radové domčeky 
v ulici B. Klucha  

interná 
evidencia 
obce 

počet 0,00 0,00 40,00 

 

Typ 
ukazovateľ

a 

Názov 
ukazovateľa 

Definícia Informačn
ý zdroj 

Merná 
jednotka 

Východis
ková 

hodnota 
rok / 
2015 

Cieľová hodnota 
/ rok 

2017 2020 

2. Prioritná oblasť - Sociálna 

Aktivita 2.1.1 Modernizácia a rekonštrukcia budovy materskej školy 
Výsledok Zateplená plocha Celková zateplená 

plocha budovy 
materskej školy 

projektová 
dokumentácia 

m2 0,00 2450,50 2450,00 

Dopad Využívanie 
zrekonštruovanéo 
objektu 

Počet detí 
využívajúcich objekt 
zrekonštruovanej 
materskej školy 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 120,00 120,00 

Dopad Vytvorené 
pracovné miesta  

Počet 
novovytvorených 
pracových miest 
v zrekonštruovanej 
materskej škole 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 0,00 1,00 

Dopad Zníženie nákladov 
na prevádzku 

Zníženie nákladov 
na prevádzku 
objektu materskej 
školy  

projektová 
dokumentácia 

% 0,00 63,00 63,00 

Aktivita 2.1.2 Rekonštrukcia budovy obecného úradu – združeného objektu 
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Výsledok Zrekonštruovaná 
plocha 

Celková 
zrekonštruovaná 
plocha budovy 
obecného úradu 

interná 
evidencia obce 

m2 0,00 1 500,00 1 500,00 

Dopad Využívanie 
zrekonštruovanéo 
objektu 

Počet ľudí 
využívajúcich 
zrekonštruovaný 
objekt obecného 
úradu 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Dopad Zníženie nákladov 
na prevádzku  

Zníženie nákladov 
na prevádzku 
objektu obecného 
úradu 

interná 
evidencia obce 

% 0,00 30,00 30,00 

Aktivita 2.1.3 Rekonštrukcia kultúrneho domu 
Výsledok Zrekonštruovaná 

plocha  
Celková 
zrekonštruovaná 
plocha kultúrneho 
domu 

projektová 
dokumentácia 

m2 0,00 1 035,00 1 035,00 

Dopad Využívanie 
zrekonštruovanéo 
objektu 

Počet ľudí 
využívajúcich 
novozrekonštruovan
ý kultúrny dom 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Dopad Zníženie nákladov 
na prevádzku 

Zníženie nákladov 
na prevádzku 
objektu kultúrneho 
domu 

projektová 
dokumentácia 

% 0,00 49,00 49,00 

Aktivita 2.2.1 Výstavba fit parku pre seniorov 
Výsledok Počet zariadení vo 

fitparku  
 

Počet 
novonadobudnutýc
h zariadení vo 
fitparku pre 
seniorov 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 10,00 10,00 

Dopad Využívanie fit 
parku 

Počet seniorov, 
ktorým bude fit park 
slúžiť 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 900,00 900,00 

Aktivita 2.2.2 Výstavba nových detských ihrísk 

Výsledok Novovybudované 
detské ihriská 

Počet 
novovybudovaných 
detských ihrísk 
v obci 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 2,00 2,00 

Dopad Využívanie 
detských ihrísk 

Počet detí 
využívajúcich nové 
detské ihriská 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 200,00 200,00 

Výsledok Výmera 
novovybudovanýc
h ihrísk 

Celková výmera 
novovybudovaných 
detských ihrísk 

interná 
evidencia obce 

m2 0,00 200,00 200,00 

Aktivita 2.2.3 Výstavba klziska 

Výsledok Plocha klziska Celková plocha 
vybudovaného 
klziska 

interná 
evidencia obce 

m2 0,00 100,00 100,00 

Dopad Využívanie klziska Počet ľudí 
využívajúcich 
novovybudované 
klzisko 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 2.2.4. Revitalizácia jestvujúcich detských ihrísk 
Výsledok Zrevitalizované 

ihriská 
Počet 
zrevitalizovaných 
detských ihrísk 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 4,00 4,00 

Výsledok Plocha ihrísk Celková plocha 
zrevitalizovaných 
detských ihrísk 

interná 
evidencia obce 

m2 0,00 400,00 400,00 

Dopad Využívanie ihrísk Počet ľudí 
využívajúcich 
zrevitalizované 
detské ihriská 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 2.2.5. Vybudovanie obecného amfiteátru 
Dopad Návštevnošt 

amfiteátra 
Počet ľudí 
navštevujúcich 

interná 
evidencia obce  

počet 0,00 0,00 4 400,00 



  

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MOČENOK 2015 – 2020 

 

| 41 

amfiteáter 

Dopad Počet odohraných 
predstavení 

Počet odohratých 
predstavení vo 
vybudovanom 
amfiteátri 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 0,00 15,00 

Výsledok Kapacita objektu Celková kapacita 
amfiteátra 

projektová 
dokumentácia 

počet  0,00 0,00 500,00 

 

Typ 
ukazovateľa 

Názov 
ukazovateľa 

Definícia Informačný 
zdroj 

Merná 
jednot

ka 

Východisková 
hodnota rok 

/ 2015 

Cieľová hodnota 
/ rok 

2017 2020 

3. Prioritná oblasť - Environmentálna 

Aktivita 3.1.1 Revitalizácia parku 
Výsledok Novovysadená 

zeleň 
Počet prvkov 
novovysadenej 
zelene v parku 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 100,00 100,00 

Výsledok Počet lavičiek Počet osadených 
lavičiek v areáli 
parku 

interná 
evidencia obce 

počet 
 

0,00 
 

10,00 
 

10,00 
 

Dopad Využívanie 
zrevitalizovaného 
parku 

Počet obyvateľov 
a návštevníkov, 
ktorí budú 
využívať areál 
zrevitalizovaného 
parku 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 7 500,00 7 500,00 

Aktivita 3.1.2 Revitalizácia okolia artézske studne ulica Sv. Gorazda 
Výsledok Zrevitalizovaná 

plocha 
Celková 
zrevitalizovaná 
plocha okolia 
artézskej studne 
na ulici Sv. 
Gorazda 

interná 
evidencia obce 

m2 0,00 100,00 100,00 

Dopad Využívanie 
zrevitalizovanej 
studne 

Počet ľudí, ktorí 
budú mať prínos 
z revitalizácie 
okolia artézskej 
studne na ul. Sv. 
Gorazda  

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 3.1.3 Revitalizácia okolia dvoch artézskych studní lokalita Síky 
Výsledok Zrevitalizovaná 

plocha okolia studní  
Celková 
zrevitalizovaná 
plocha okolia 
artézskych studní 
v lokalite Síky 

interná 
evidencia obce 

m2 0,00 50,00 50,00 

Dopad Využívanie 
zrevitalizovaných 
objektov 

Počet ľudí, ktorí 
budú mať prínos 
z revitalizácie 
okolia artézskych 
studní v lokalite 
Síky 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 4 400,00 4 400,00 

Aktivita 3.2.1 Odstránenie čiernych skládok v obci 
 

Výsledok 
Odstránené 
nelegálne skládky 

Počet 
odstránených 
čiernych skládok 
odpadu v obci 

interná 
evidencia obce 

počet 0,00 2,00 2,00 

Výsledok Objem odpadu Objem 
odstráneného 
odpadu z čiernych 
skládok 
situovaných v obci 

interná 
evidencia obce 

m3 0,00 810,00 810,00 

Výsledok Množstvo odpadu Množstvo 
odstráneného 
odpadu z čiernych 
skládok 
situovaných v obci 

interná 
evidencia obce 

t 0,00 1 100,00 1 100,00 

Tab. č. P 2: Tabuľka ukazovateľov výsledkov a dopadov 
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Základné údaje o projektovom zámere č.1 

Názov projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Oddelenie výstavby 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

06/2016 – 12/2020 

Stav projektu pred realizáciou Na mnohých miestach obce sú miestne komunikácie v nevyhovujúcom stave, čo sa podpisuje pod 
zhoršený prejazd niektorými ulicami a zhoršený estetický výraz obce. 

Cieľ projektu Zrekonštrovanie miestnych komunikácií v najkritickejších lokalitách obce s cieľom skvalitniť 
možnosti presunu po obyvateľov a návštevníkov po obci 

Výstupy Prispeje k zabezpečeniu kvalitnej dopravnej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce, osoby prechádzajúce cez obec 

Indikátory monitoringu Celková dĺžka zrekonštruovaných miestnych komunikácií, Počet dotknutých ulíc, ktorých sa týka 
rekonštrukcia, Počet obyvateľov využívajúcich zrekonštruované komunikácie 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na financovanie projektu externým zdrojmi, nedostatok finančných 
zdrojov na realizáciu projektu 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci so 
zamestnancami obce 

03/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 06/2016 – 12/2020 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EU SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2015 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia projektu 2016-2020 30 000,00 25 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 0,00 

Spolu  34 000,00 26 350,00 3 100,00 0,00 4 550,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.2 

Názov projektu Rekonštrukcia chodníkov v obci 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Oddelenie výstavby 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

05/2016 – 12/2019 

Stav projektu pred realizáciou V niektorých uliciach obce je stav chodníkov v nevyhovujúci, čo obyvateľom obce sťažuje prechod 
cez tieto miesta. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je zlepšiť a zjednodušiť prechod po chodníkoch, ktoré sú v súčasnosti 
v neuspokojivom technickom stave a zároveň zvýšiť estetickosť predmetného územia obce. 

Výstupy Prispeje k zabezpečeniu kvalitnej dopravnej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Celková dĺžka zrekonštruovaných chodníkov, počet ľudí využívajúcich novozrekonštruované 
chodníky, počet ulíc so zrekonštruovanými chodníkmi 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu, problematické verejné obstarávanie na 
stavebné práce 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2016 – 03/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 04/2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v súčinnosti 
s internými zamestnancami obecného úradu 

04/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2016 – 12/2019 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2019 
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Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR  VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia projektu 2016-2019 20 000,00 17 000,00 2 000,00 0,00 1 000,00 0,00 

Spolu  24 000,00 17 850,00 2 100,00 0,00 4 050,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.3 

Názov projektu Výstavba novej komunikácie pre IBV – ulica Borzagoš II. 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Stavebná spoločnosť, Stavebný úrad, Oddelenie výstavby, obyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

03/2017 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou Obec plánuje v lokalite Borzagoš II uskutočniť IBV (individuálnu bytovú výstavbu). V súčasnosti 
v lokalite chýba komunikácia, ktorá by prepojila územie so zvyškom obce. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je napojenie novej lokality určenej na výstavbu bývania so zvyškom obce. 

Výstupy Prispeje k zabezpečeniu kvalitnej dopravnej infraštruktúry v obci 

Užívatelia obyvatelia obce, návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Celková dĺžka novej komunikácie, Počet ľudí, ktorým bude nová komunikácia slúžiť, Počet 
pripojených objektov na komunikáciu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nízka 
kvalita dodávateľa, neuskutočnenie výstavby, komplikácie s verejným obstarávaním stavebných 
prác 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 05/2016 – 09/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 10/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03/2017 – 12/2018 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR  VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 

Realizácia projektu 2017-2018 150 000,00 0,00 50 000,00 0,00 100 000,00 0,00 

Spolu  154 500,00 0,0 50 000,00 0,00 104 500,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.4 

Názov projektu Výstavba okružnej križovatky 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Nitriansky samosprávny kraj, stavebná spoločnosť, stavebný úrad, Slovenská správa ciest 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

08/2017 – 08/2018 

Stav projektu pred realizáciou V súčasnosti nie je postačujúce prepojenie ulíc Nitrianska, Sv. Gorazda a Čingov.  

Cieľ projektu Cieľom projektu je lepšie spriechodnenie križovatky ulíc Nitrianska, Sv. Gorazda a Čingov 

Výstupy Prispeje k zabezpečeniu kvalitnej dopravnej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce, ľudia prechádzajúci cez obec 

Indikátory monitoringu Celková zastavaná plocha križovatky, skrátenie času prejazdu križovatkou oproti súčasnému stavu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Neochota spolupráce VÚC s obcou, nedostatok finančných prostriedkov obce, absencia vhodnej 
výzvy na spolufinancovanie projektu, neuskutočnenie investície 

Poznámky  

Realizácia projektu 



  

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MOČENOK 2015 – 2020 

 

| 44 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 08/2017 – 12/2017 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 12/2017 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v súčinnosti 
s internými zamestnancami obecného úradu 

01/2018 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2018 – 08/2018 

Kolaudácia Stavebný úrad 08/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2017 3000,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,0 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2017 1000,00 0,00 950,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia projektu 2018 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu  104 000,00 0,00 100 950,00 0,00 3 050,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.5 

Názov projektu Technická infraštruktúra pre IBV Borzagoš II. – vodovod, kanalizácia, plynofikácia, NN, rozvody, 
verejné osvetlenie 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) ŠFRB, externá stavebná spoločnosť, stabevný úrad 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

05/2016 – 12/2019 

Stav projektu pred realizáciou Obec plánuje v lokalite Borzagoš II uskutočniť IBV. V súčasnosti nie sú v lokalite vybudované 
základné prvky technickej infraštruktúry. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je pripraviť v lokalite Borzagoš II kompletnú technickú infraštruktúru spĺňajúcu 
štandarty moderného bývania 

Výstupy Prispenie k rozvoju technickej infraštruktúry v obci 

Užívatelia obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Počet objektov napojených na technickú infraštruktúru, počet obyvateľov využívajúcich 
vybudovanú technickú infraštruktúru, celková dĺžka vybudovaných sietí 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu, nedostatok finančných prostriedkov obce, 
nepredvídané prírodné podmienky na stavenisku, nízka kvalita dodávateľa 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 05/2016 – 08/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 09/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 11/2016 – 12/2019 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2019 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec ŠFRB 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 

Realizácia projektu 2016-2019 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 

Spolu  355 000,00 0,00 0,0                    0,00 0,00 355 000,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.6 

Názov projektu Modernizácia verejného osvetlenia 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá dodávateľská spoločnosť, stavebný úrad 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

10/2015 – 12/2016 

Stav projektu pred realizáciou V súčasnosti sú v obci inštalované zastaralé prvky verejného osvetlenia, ktoré sú neefektívne 
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vzhľadom na intenzitu svietenia a energetické nároky. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v obci Močenok 

Výstupy Prispenie k rozvoju technickej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Počet zmodernizovaných prvkov verejného osvetlenia, počet ľudí využívajúcich zmodernizované 
osvetlenie, úspora energie 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstrávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, 
nedostatočné finančné zdroje žiadateľa 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 09/2015 – 10/2015 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 10/2015 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v súčinnosti 
s internými zamestnancami obecného úradu 

10/2015 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 10/2015 – 12/2016 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2016 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ  SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2015 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2015 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia projektu 2015-2016 200 000,00 170 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

Spolu  202 000,00 170 850,00 20 100,00 0,00 11 050,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.7 

Názov projektu Modernizácia systému obecného rozhlasu 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá dodávateľská spoločnosť, stavebné oddelenie 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

03/2017 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou Obecný rozhlas v obci je v súčasnosti zastaralý a kvalita zvukového výstupu je v niekotorých 
častiach obce nedostatočná. Zároveň je obec vystavená vysokému riziku, že bude rozhlas čoskoro 
mimo prevádzky. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je zmodernizovať obecný rozhlas ako jednu zo základných služieb poskytovaných 
obyvateľom obce. 

Výstupy Prispenie k rozvoju technickej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Počet objektov, z ktorých bude možno počuť oznamy zmodernizovaného obecného rozhlasu, 
počet obyvateľov, ktorým bude slúžiť zmodernizovaný rozhlas 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku vereného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy z ktorej možno zámer modernizácie rozhlasu financovať, nedostatok 
finančnýc prostriedkov obce, nízka kvalita dodaných tovarov a služieb, nezáujem obyvateľov 
o využívanie služieb obecného rozhlasu 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v súčinnosti 
s internými zamestnancami obecného úradu 

03/2017 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2017-12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 

 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
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príloh 

Realizácia projektu  100 000,00 0,00 90 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

Spolu  100 500,00 0,00 90 000,00 0,00 10 500,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.8  
Názov projektu Rozšírenie kamerového systému 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Zložky štátnej polície, obecná polícia, externá dodávateľská spoločnosť 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

09/2015 – 12/2020 

Stav projektu pred realizáciou Absencia kamerového systému na rizikových miestach, ktoré sú sužované vandalizmom 
a narúšaním verejného poriadku. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je aktívne znižovať kriminalitu v obci spojenú s páchaním priestupkov a trestných 
činov ako je vandalizmus, rušenie nočného kľudu, znečisťovanie verejných priestranstiev 
neprispôsobivými občanmi. 

Výstupy Prispenie k rozvoju technickej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce, náštevníci obce 

Indikátory monitoringu Počet monitorovaných verejných priestranstiev, počet ľudí využívajúcich výsledky projektu, 
zníženie stavu kriminality 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy z ktorej možno zámer rožšírenia kamerového systému financovať, 
nedostatok finančných prostriedkov obce, nízka kvalita dodaných tovarov a služieb 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej (technickej) 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária resp. odborne spôsobilá 
spoločnosť 

09/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad – v prípade ak sa vyžaduje 09/2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v súčinnosti 
s internými zamestnancami obecného úradu 

09/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 11/2016 

Kolaudácia Stavebný úrad – ak je kolaudácia relevantná 12/2016 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
(technickej) 
dokumentácie 

2016 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 500,00 0,00 400,00 0,00 100,00 0,00 

Realizácia projektu 2016 20 000,00 0,00 18 000,00 0,00 2 000,00 0,00 

Spolu  21 000,00 0,00 18 400,00 0,00 2 600,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.9 

Názov projektu Vybudovanie osvetlenia na dolnom cintoríne 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá dodávateľská spoločnosť, zástupcovia cirkvi, obyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2016 – 12/2017 

Stav projektu pred realizáciou V súčasnosti nie je v objekte dolného cintorína vybudované verejné osvetlenie, čo sťažuje pohyb 
po objekte najmä v zimných mesiacoch. 

Cieľ projektu Vybudovať verejné osvetlenie v objekte dolného cintorína a tým sprístupniť objekt aj vo večerných 
hodinách v zimných mesiacoch. 

Výstupy Prispenie k rozvoju technickej infraštruktúry v obci 

Užívatelia obyvatelia obce, návševníci cintorína 

Indikátory monitoringu Počet nových prvkov osvetlenia, celková osvetlená plocha, počet ľudí, ktorým bude osvetlenie 
slúžiť 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, 
nedostatočné finančné zdroje žiadateľa 

Poznámky  

Realizácia projektu 
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Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2016 – 03/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 04/2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamstnancami obecného úradu 

05/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 07/2016 – 11/2016 

Kolaudácia Stavebný úrad 11/2016 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 500,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 

Realizácia projektu 2016 10 000,00 0,000 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 

Spolu  11 500,00 0,00 5 250,00 0,00 6 250,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.10  

Názov projektu Zabezpečenie obecného mobiláru – lavičky, smetné koše, informačné vitríny, informačné tabule, 
stojany na bicykle 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá dodávateľská spoločnosť, Externá projektantská spoločnosť, obyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2016 – 12/2020 

Stav projektu pred realizáciou Obec Močenok disponuje zastaranými prvkami občianskej vybavenosti, ktoré by bolo vhodné 
vymeniť a doplniť pre ich obmedzenú funkcionalitu. 

Cieľ projektu Výmena obecného mobiláru – lavičky, smetné koše, informačné vitríny, informačné tabule 
s cieľom skvalitnenia života a rozšírenia služieb poskytovaných obyvateľom obce. 

Výstupy Prispenie k rozvoju občianskej vybavenosti v obci. 

Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Počet nadobudnutých smetných košov, lavičiek, informačných vitrín, informačných tabúľ, stojanov 
na bicykle; počet obyvateľov, ktorým bude nadobudnutý mobilár slúžiť 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, 
nedostatočné finančné zdroje žiadateľa 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obecného úradu 

01/2016 – 06/2020 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03/2016 – 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 – 
2020 

300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 

Realizácia projektu 2016 – 
2020 

10 000,00 0,00 3 000,00 0,00 7 000,00 0,00 

Spolu  10 300,00 0,00 3 000,00 0,00 7 300,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.11 

Názov projektu Výstavba trhoviska 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba 
garanta 

PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta 
(spolupráca s... ) 

Externá dodávateľská spoločnosť, Externá projektantská spoločnosť, obyvatelia obce 
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Začatie 
a ukončenie 
projektu (od ... 
do... ) 

10/2015 – 12/2016 
 

Stav projektu pred 
realizáciou 

Obec Močenok v súčasnosti nedisponuje vyhovujúcimi trhovými priestormi 

Cieľ projektu Cieľom zámeru je vybudovať miestne trhovisko, ktoré rozšíri ponuku poskytovaných tovarov a služieb pre 
obyvateľov obce 

Výstupy Prispenie k rozvoju občianskej vybavenosti v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce, návštevníci obce 

Indikátory 
monitoringu 

Celková plocha trhového miesta, počet ľudí využívajúcich trhovisko 

Zmluvné 
podmienky 

Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu, nedostatočná pripravenosť žiadateľa, nedostatočné 
finančné zdroje žiadateľa, preferencia iných obchodných prevádzok pred trhoviskom 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava 
projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 10/2015 

Vydanie 
stavebného 
povolenia 

Stavebný úrad 10/2015 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci s internými 
zamestnancami obecného úradu 

11/2015 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03/2015 – 08/2015 

Kolaudácia Stavebný úrad 09/2015 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2015 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2015 500,00 425,00 50,00 0,00 25,00 0,00 

Realizácia projektu 2016 20 000,00 17 000,00 2 000,00 0,00 1 000,00 0,00 

Spolu  21 500,00 18 275,00 2 150,00 0,00 1 075,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.12 

Názov projektu Vybudovanie cyklotrasy Močenok - Duslo 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá projektantská spoločnosť, externá stavebná kancelária, cyklistické záujmové združenia 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

05/2018 – 12/2020 

Stav projektu pred realizáciou Mnoho obyvateľov obce pracuje v závode Duslo a.s. do ktorého v súčasnosti stále nevedie 
cyklotrasa, ktorá by zjednodušila prístup obyvateľov Močenka do zamestnania. 

Cieľ projektu Cieľom je vybudovať cyklotrasu z obce do závodu Duslo a.s. so súčasným znížením času presunu na 
bicykli do tohto závodu. 

Výstupy Riešenie cyklistickej infraštruktúry v obci 

Užívatelia obyvatelia obce, návštevníci obce, zamestnanci závodu Duslo a.s. 

Indikátory monitoringu Dĺžka novovybudovanej cyklotrasy; počet ľudí využivajúcich cyklotrasu; časová úspora pri ceste 
z obce do závodu Duslo a.s. 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na financovanie projektu; nedostatok finančných prostriedkov obce; 
komplikácie počas výstavy cyklotrasy; 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej Externá projektová kancelária časť PD je pripravená, ostatná časť 
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dokumentácie 05/2018 – 08/2018 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad na časť vydané SP, na ostatnú časť 
08/2018 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obecného úradu 

08/2018 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 10/2018 – 12/2020 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2018 5 000,00 4 250,00 500,00 0,00 250,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2018 1500,00 1275,00 150,00 0,00 75,00 0,00 

Realizácia projektu 2018-2020 475 000,00 400 000,00 50 000,00 0,00 25 000,00 0,00 

Spolu  481 500,00 405 525,00 50 650,00 0,00 25 325,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.13 
Názov projektu Vybudovanie cyklistických a oddychových trás v katastri obce 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá projektantská spoločnosť, externá stavebná kancelária, cyklistické záujmové združenia 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2017 – 12/2020 

Stav projektu pred realizáciou Obec Močenok v súčasnosti nedisponuje cyklistickými trasami, ktoré by sa dali prepojiť s okolitými 
turistickými atraktivitami. 

Cieľ projektu Vybudovať cyklotrasy v katastri obce tak, aby bolo možné obec spojiť s okolitými cyklotrasami 
a prispieť tak k zatraktívneniu a ľahšej dostupnosti obce turistami. 

Výstupy Riešenie cyklistickej infraštruktúry v obci 

Užívatelia obyvatelia obce; návštevníci obce; turisti prechádzajúci okolím 

Indikátory monitoringu Dĺžka novovybudovaných trás; počet ľudí, ktorým budú cyklotrasy slúžiť; počet obcí s ktorými sa 
spojí obec Močenok cyklotrasou 

Zmluvné podmienky Budú upresnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na financovanie projektu; nedostatok finančných prostriedkov obce; 
komplikácie počas výstavy cyklotrasy; 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2017 – 03/2017 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 03/2017 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obecného úradu 

03/2017 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2017 – 12/2020 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2017 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2017 1 500,00 1 275,00 150,00 0,00 75,00 0,00 

Realizácia projektu 2017-2020 300 000,00 250 000,00 40 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

Spolu  304 500,00 251 275,00 40 150,00 0,00 13 075,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.14 

Názov projektu Kúpa 12 b.j. v polyfunkčnej budove v ulici A. Hlinku  – 12 b. j. a pracovisko obecnej polície a štátnej 
polície 
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Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Stavebný úrad, Stavebné oddelenie, externá projektová kancelária, externá stavebná spoločnosť 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

08/2015 – 12/2016 

Stav projektu pred realizáciou Budova na ulici A. Hlinku je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave. Réžie na energie 
celého objektu sú vysoké a tak vzniká potreba budovu zrekonštruovať. 

Cieľ projektu Cieľom rekonštrukcie objektu na ulici A. Hlinku je vytvoriť z neho polyfunkčnú budovu, kde bude 
sídliť obecná a Štátna polícia spolu s 12 bytovými jednotkami, ktoré prispejú k pokrytiu dopytu po 
nových bytoch v obci. 

Výstupy Podpora rozvoja bývania v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Počet novovybudovaných bytových jednotiek; počet ľudí obývajúcich objekt, počet ľudí 
využívajúcich služby poskytované v objekte 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise kúpnej zmluvy  

Riziká Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu projektu zo strany obce; nepredvídané 
komplikácie počas stavebných prác; 

Poznámky Kúpa 12 bytových jednotiek sa bude realizovať na základe  podpory z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  08/2015 – 10/2015 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 10/2015 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03/2016 – 12/2016 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2016 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2015 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

Realizácia projektu 2015 – 
2016 

540 000,00 0,00 0,00 0,00 540 000,00 0,00 

Spolu  544 000,00 0,00 0,00 0,00 544 000,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.15 
Názov projektu Výstavba bytov v ulici M.R. Štefánika  

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Stavebný úrad, Stavebné oddelenie, externá projektová kancelária, externá stavebná spoločnosť, 
obyvatelia obce, Štátny fond rozvoja bývania 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2016 – 12/2017 

Stav projektu pred realizáciou Obec Močenok sa aktívne podieľa na tvorbe nových bytových priestorov pre mladé rodiny a snaží 
sa prilákať nové obyvateľstvo, preto sa rozhodla vybudovať v ulici M.R. Štefánika 14 bytový objekt. 

Cieľ projektu Cieľom projektu jevybudovať 14 bytový objekt v ulici M.R.Štefánika, ktorý bude predstavovať 
bývanie spĺňajúce moderné normy a štandardy a priláka tak mladé obyvateľstvo na život do obce. 

Výstupy Podpora rozvoja bývania v obci. 

Užívatelia obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu počet novopostavených bytov; počet obyvateľov nasťahovaných v nových bytoch, počet mladých 
rodín v objekte 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia výzvy vhodnej na spolufinancovanie projektu; nezáujem ľudí o vybudované byty; 
nedostatok finančných prostriedkov na strane obce; nepredvidateľné komplikácie pri výstavbe 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária  01/2016 – 03/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 03/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 04/2016 – 12/2017 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 
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   EÚ SR VÚC Obec ŠFRB 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 

Realizácia projektu 2016-2017 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 

Spolu  702 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702 000,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.16 

Názov projektu Výstavba radových domčekov v ulici B. Klucha  

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Stavebný úrad, Stavebné oddelenie, externá projektová kancelária, externá stavebná spoločnosť, 
obvatelia obce, Štátny fond rozvoja bývania 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2016 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou Obec Močenok určila územie na ulici B. Klucha v rámci územného plánu ako miesto pre rozvoj 
individuálnej bytovej výstavba. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je podporiť rozvoj výstavby nových obytných objektov v obci za účelom prilákania 
nových obyvateľov do obce 

Výstupy Podpora rozvoja bývania v obci. 

Užívatelia obyvateľia obce, potenciálni obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Počet novopostavených radových domčekov; počet obyvateľov novovybudovanej ulice 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Nezáujem o domovú výstavbu zo strany obyvateľov, nedostatočné finančné zdroje na strane obce; 
nezískanie podpory zo strany štátu 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2016 – 03/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 03/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 04/2016 – 12/2018 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec ŠFRB 

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 

Realizácia projektu 2016 – 
2018 

900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903 000,00 

Spolu  903 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903 000,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.17 

Názov projektu Modernizácia a rekonštrukcia budovy materskej školy 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá projektová kancelária, externá stavebná spoločnosť, obyvatelia obce, zástupcovia 
materskej školy 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

05/2016 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou Materská škola v súčasnosti vyžaduje komplexnejšiu rekonštruckiu vonkajších obalových 
konštrukcií spolu s remodernizizáciou vnútorného vybavenia. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je zmodernizovať objekt materskej školy v obci tak, aby spĺňala kvalitatívne 
i kapacitné požiadavky vyplývajúce z potrieb obyvaateľov. 

Výstupy Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o deti v predškolskom veku v obci. 

Užívatelia Rodiny s deťmi v predškolskom veku 

Indikátory monitoringu Celková zateplená plocha objektu; počet detí využívajúcich zrekonštruovaný objekt, počet 
novoprijatých zamestnancov; zníženie energetickej potreby objektu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, z ktorej by mohla byť rekonštrukcia objektu spolufinancovaná, 
nedostatočné finančné zdroje na strane obce, zmena demografickej štruktúry obyvateľov obce; 
nezáujem obyvateľov o služby materskej školy 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária projektová dokumentácia bola 
spracovaná v r. 2010  
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Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 05/2009 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

05/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 07/2016 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2010 6 600,00 0,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia projektu 2016-2018 164 000,00 139 400,00 16 400,00 0,00 8 200,00 0,00 

Spolu  171 600,00 140 250,00 16 500,00 0,00 14 850,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.18 

Názov projektu Rekonštrukcia budovy obecného úradu – združeného objektu 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá stavebná spoločnosť, eterná projektová kancelária, stavebné oddelenie, stavebný úrad, 
obyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2018 – 12/2019 

Stav projektu pred realizáciou Objekt obecného úradu a jeho obalové konštrukcie v súčasnosti nie sú v uspokojivom stave 
z dôvodu energetickej neefektívnosti objektu i vizuálnej stránky. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia obalových konštrukcií obecného úradu, ktorou sa 
prispeje k zlešeniu estetickej stránky objektu za súčasnej úspory energií potrebných na prevádzku 
objektu. 

Výstupy Podpora a zabezpečenie komplexných služieb pre obyvateľov. 

Užívatelia Obyvatelia obce, oficiálne návštevy obce 

Indikátory monitoringu Celková zrekonštruovaná plocha; počet ľudí využívajúcich objekt; úspora energií potrebných na 
prevádzku objektu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, z ktorej možno financovať rekonštrukciu; neserióznosť vybraného 
dodávateľa stavebných prác a komplikácie na stavbe, nedostatok finančných zdrojov zo strany 
obce na realizáciu projektu 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2018 – 03/2018 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 03/2018 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

04/2018 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 06/2018 – 12/2019 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2019 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2018 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

 1 500,00 1 275,00 150,00 0,00 75,00 0,00 

Realizácia projektu  300 000,00 255 000,00 30 000,00 0,00 15 000,00 0,00 

Spolu  306 500,00 256 275,00 30 150,00 0,00 20 075,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.19 

Názov projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu 



  

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MOČENOK 2015 – 2020 

 

| 53 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá projektová kancelária, externá stavebná spoločnosť, obyvatelia obce, zamestnanci 
kultúrneho strediska 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2016 – 12/2017 

Stav projektu pred realizáciou Kultúrny dom je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave tak ako viacero iných objektov 
občianskej vybavenosti v obci a preto je plánovaná jeho rekonštrukcia. 

Cieľ projektu Cieľom rekonštrukcie kultúrneho domu je zvýšenie energetickej efektivnosti objektu za súčasneho 
zlepšenia estetickej stránky budovy. 

Výstupy Podpora občianskej vybavenosti a kultúry v obci. 

Užívatelia Obyvatelia a návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Celková zrekonštruovaná plocha; počet ľudí využívajúcich objekt; úspora energií potrebných na 
prevádzku objektu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, z ktorej možno financovať rekonštrukciu; neserióznosť vybraného 
dodávateľa stavebných prác a komplikácie na stavbe, nedostatok finančných zdrojov zo strany 
obce na realizáciu projektu 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 10/2011 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 01/2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

01/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 03/2016 – 12/2017 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2011 3 500,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 1 500,00 1 275,00 150,00 0,00 75,00 0,00 

Realizácia projektu 2016 – 
2017 

200 000,00 170 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

Spolu  205 000,00 171 275,00 20 150,00 0,00 23 575,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.20 

Názov projektu Výstavba fit parku pre seniorov 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externý dodávateľ, obyvsatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

03/2017 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou V obci dlhodobo chýbajú zariadenia, ktoré by podporovali zdravý životný štýl seniorov, ktorí sa do 
budúcna stanú dominantnou zložkou obyvateľstva obce vzhľadom na demografický trend. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je rozšíriť služby a možnosti vyžitia seniorov ako dôležitej zložky obyvateľov obce 
a zároveň podporiť aktívne stárnutie obyvateľstva a zdravý životný štýl. 

Výstupy Podpora občianskej vybavenosti a rozšírenie možností aktívneho zapojenia sa seniorov 

Užívatelia obyvateľia obce – seniori 

Indikátory monitoringu Počet nadobudnutých zariadení do fit parku; počet seniorov, ktorí využívajú fit park 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejnéh oobstarávania 

Riziká nezáujem seniorov o fit park, nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu zámeru v dôsledku 
nevyhlásenia výzvy zo strany EÚ, alebo nedostatočné zdroje v rozpočte obce 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

03/2017 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 06/2017 – 12/2018 

Financovanie projektu 



  

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MOČENOK 2015 – 2020 

 

| 54 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2017 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia projektu 2017 – 
2018 

30 000,00 25 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 0,00 

Spolu  31 000,00 26 350,00 3 100,00 0,00 1 550,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.21 
Názov projektu Výstavba nových detských ihrísk 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Športové oddiely v obci, Externý dodávateľ, obyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2016 – 12/2020 

Stav projektu pred realizáciou Obec Močenok v súčasnosti vykazuje nedostatok plôch a areálov, kde by mohli deti tráviť voľný 
čas, z čoho vzchádza potreba vybudovať nové ihriská. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je vybudovať detské ihriská spolu so street workoutovým ihriskom, aby deti 
a mládež v obci mali miesto na realizáciu a športové vyžitie. 

Výstupy Zabezpečenie občianskej vybavenosti slúžiacej na trávenie voľného času deti a mládeže 

Užívatelia deti a mládež z obce  

Indikátory monitoringu Počet novovybudovaných detských ihrísk; počet detí využívajúcich detské ihriská; plánovaná 
výmera detských ihrísk 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy; nedostatok finačných proestriedkov v obci; kvalita dodávateľa; nezáujem 
detí a mládeže  

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2016 – 03/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 03/2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

03/2016 – 06/2020 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 06/2016 – 12/2020 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2016 / 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 – 
2020 

1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia projektu 2016 – 
2020 

15 000,00 12 750,00 1 500,00 0,00  750,00 0,00 

Spolu  18 000,00 13 600,00 1 600,00 0,00 2 800,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.22 

Názov projektu Výstavba klziska 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Športové oddiely v obci, Externý dodávateľ, obyvatelia obce, externá projekrová spoločnosť, 
stavebný úrad, oddelenie výstavby 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2017 – 12/2019 

Stav projektu pred realizáciou Obec Močenok v súčasnosti nedisponuje klziskom 

Cieľ projektu Vybudovaním klziska sa prispeje k rozšíreniu ponuky športov v obci Močenok 

Výstupy Zabezpečenie občianskej vybavenosti slúžiacej na trávenie voľného času a na podporu športových 
aktivít obyvateľov obce 
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Užívatelia obyvatelia obce; návštevníci obce 

Indikátory monitoringu plocha vybudovaného klziska; počet ľudí, ktorí využívaju klzisko; počet podujatí konajúcich sa na 
klzisku 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu; nedostatok finančných zdrojov obce na 
realizáciu projektu; nedostatok finančných zdrojov na prevádzku klziska; nezáujem obyvateľov 
o vyuižívanie objektu; kvalita dodávateľa 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2017 – 03/2017 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 03/2017 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnacami obce 

03/2015 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2017 – 12/2019 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2019 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2017 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2017 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

Realizácia projektu 2017-2019 30 000,00 0,00 25 000,00 0,00 5 000,00 0,00 

Spolu  34 500,00 0,00 25 000,00 0,00 9 500,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.23 

Názov projektu Revitalizácia jestvujúcich detských ihrísk 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externý dodávateľ, externá projektová spoločnosť, obyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

1/2016 – 12/2020 

Stav projektu pred realizáciou Súčasné detské ihriská v obci nie sú vo vyhovujúcom technickom stave. Niektoré prvky ihrísk sú už 
z dôvod  zlého technického stavu nepoužiteľné až nebezpečné 

Cieľ projektu Obec Močenok si dala za cieľ vybudovať nové detské ihriská. Spolu s týmto cieľom si zaumienila 
podporiť a zlepšiť technický stav aj existujúcich detských ihrísk, ktorých rekonštrukcia sa javí ako 
výhodnejšie riešenie oproti vybudovaniu nových ihrísk. 

Výstupy Zabezpečenie občianskej vybavenosti slúžiacej na trávenie voľného času deti a mládeže 

Užívatelia deti a mládež z obce 

Indikátory monitoringu Počet zrevitalizovaných detských ihrísk; celková zrevitalizovaná plocha ihrísk; počet ľudí 
využívajúcich zrevitalizované detské ihriská 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu; nedostatok finančných zdrojov zo strany 
obce; nekvalitná realizácia projektu 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2016 – 03/2016 

Vydanie stavebného povolenia Stavebný úrad 03/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2016 – 12/2020 

Kolaudácia Stavebný úrad 12/2020 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 

2016 500,00 425,00 50,00 0,00 25,00 0,00 
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žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

Realizácia projektu 2016-2020 10 000,00 8 500,00 1 000,00 0,00 500,00 0,00 

Spolu  12 000,00 8 925,00 1 050,00 0,00 2 025,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.24 

Názov projektu Vybudovanie obecného amfiteátru 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Oddelenie kultúry, obyvatelia obce, externá stavebná spoločnosť, externá projektová kancelária, 
stavebný úrad, stavebné oddelenie 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

1/2018 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou Obec Močenok je aktívna v oblasti tradícií a lokálnej kultúry. V obci je množstvo ľudí zapojených 
v záujmových a divadelných spolkov, pre ktoré však obec stále nemá vybudované priestory 
v exteriéri.  

Cieľ projektu Cieľom projektu je podporiť a prispieť k rozvoju kultúry a tradícií, ktorá má v obci bohaté 
zastúpenie aj históriu. Vybudovaním amfiteátru v obci sa prispeje k podpore rôznch druhov 
kultúrnych podujatí. 

Výstupy Zabezpečenie občianskej vybavenosti slúžiacej na trávenie voľného času obyvateľov 
a návštevníkov obce 

Užívatelia obyvatelia obce, návštenvíci obce 

Indikátory monitoringu počet podujatí, počet návštevníkov podujatí, vybudovaná kapacita amfiteátra 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu; nedostatok finančných zdrojov zo strany 
obce; nekvalitná realizácia projektu, nezáujem obyvateľov o amfiteáter, komplikácie s verejným 
obstarávaním pri výbere zhotoviteľa 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2018 – 03/2018 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

03/2018 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2018 – 12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín (rok) Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2018 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2018 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Realizácia 
projektu 

2018 30 000,00 25 500,00 3 000,00 0,00 1 500,00 0,00 

Spolu  34 000,00 26 350,00 3 100,00 0,00 4 550,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.25 

Názov projektu Revitalizácia parku 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá projektová kancelária, ovbyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2016 – 12/2018 

Stav projektu pred realizáciou Stav zelene a inventáru v obecnom parku nie je vo vyhovujúcom stave a žiada si doplniť a obnoviť. 

Cieľ projektu Cieľom projektu je komplexná revitalizácia obecného parku s cieľom zlepšiť kvalitu života 
obyvateľov obce a poskytnúť im miesto, kde sa môžu zdržiavať. 

Výstupy Zabezpečenie aktivít na podporu zelenej infraštruktúry v obci 

Užívatelia obyvatelia obce, návštevníci obce 

Indikátory monitoringu počet vysadených prvkov zelene; počet osadených lavičiek; počet osadených smetných košov; 
počet ľudí využívajúcich zrevitalizovaný park 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy, nedostatok finančných zdrojov 

Poznámky  
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Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2016 – 03/2016 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

03/2016 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2016 – 12/2018 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2016 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2016 500,00 425,00 50,00 0,00 25,00 0,00 

Realizácia projektu 2016-2018 90 000,00 76 500,00 9 000,00 0,00 4 500,00 0,00 

Spolu  92 000,00 76 925,00 9 050,00 0,00 6 025,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.26 

Názov projektu Revitalizácia okolia artézske studne ulica sv. Gorazda 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá dodávateľská spoločnosť, obyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

01/2017 – 12/2017 

Stav projektu pred realizáciou Okolie objektu nie je vo vyhovujúcom stave, preto si obec stanovila ako jednu z priorít ho 
zrevitalizovať 

Cieľ projektu Cieľom projektu zrevitalizovať okolie artézskej studne na ulici sv. Gorazda s cieľom skvalitniť 
a skultúrniť zivotné prostredie v obci pre jej obyvateľov 

Výstupy Zabezpečenie aktivít na podporu zelenej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Celková zrevitalizovaná plocha; počet obyvateľov, ktorí budú mať prínos zo zrealizovaného 
projektu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu; nedostatok finančných zdrojov 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie 

Externá projektová kancelária 01/2017 – 03/2017 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami MÚ 

03/2017 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 05/2017 – 12/2017 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2017 1 000,00 850,00 100,00 0,00 50,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2017 500,00 425,00 50,00 0,00 25,00 0,00 

Realizácia projektu 2017 10 000,00 8 500,00 1 000,00 0,00 500,00 0,00 

Spolu  11 500,00 9 775,00 1 150,00 0,00 575,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.27 

Názov projektu Revitalizácia okolia dvoch artézskych studní v lokalite Síky 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá dodávateľská spoločnosť, obyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 01/2017 – 12/2017 



  

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MOČENOK 2015 – 2020 

 

| 58 

... do... ) 

Stav projektu pred realizáciou Okolie objektov nie je vo vyhovujúcom stave, preto si obec stanovila ako jednu z priorít ich 
zrevitalizovať 

Cieľ projektu Cieľom projektu zrevitalizovať okolie artézských studní v lokalite Síky s cieľom skvalitniť a skultúrniť 
životné prostredie v obci pre jej obyvateľov 

Výstupy Zabezpečenie aktivít na podporu zelenej infraštruktúry v obci 

Užívatelia Obyvatelia obce 

Indikátory monitoringu Celková zrevitalizovaná plocha; počet obyvateľov, ktorí budú mať prínos zo zrealizovaného 
projektu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu; nedostatok finančných zdrojov 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Realizácia projektu Externý dodávateľ  

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2017 200,00 170,00 20,00 0,00 10,00 0,00 

Realizácia projektu 2017 5 000,00 4 250,00 500,00 0,00 250,00 0,00 

Spolu  5 200,00 4 420,00 520,00 0,00 260,00 0,00 

Základné údaje o projektovom zámere č.27 

Názov projektu Odstránenie čiernych skládok v katastri obce 

Garant Obec Močenok 

Kontaktná osoba garanta PaedDr. Roman Urbaník – starosta obce 

Partneri garanta (spolupráca s... ) Externá dodávateľská spoločnosť, obyvatelia obce 

Začatie a ukončenie projektu (od 
... do... ) 

09/2015 – 06/2016 

Stav projektu pred realizáciou V katastri obce Močenok sa nachádza niekoľko ton nelegálne uloženého odpadu, ktorý negatívne 
vplýva na životné prostredie a ktorý je nevyhnutne potrebné odstrániť 

Cieľ projektu Cieľom projektu je odstránenie nelegálnych čiernych skládok v katastrálnom územií obce, čím sa 
prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia. 

Výstupy Projektom sa prispeje k riešeniu problémov s nelegálnym nakladaním s odpadmi v obci 

Užívatelia obyvatelia obce, návštevníci obce 

Indikátory monitoringu Počet odstránených čiernych skládok; celkový objem odstráneného odpadu; celková hmotnosť 
odstráneného odpadu 

Zmluvné podmienky Budú doplnené po podpise zmluvy ako výsledku verejného obstarávania 

Riziká Absencia vhodnej výzvy na spolufinancovanie projektu; nedostatok finančných zdrojov zo strany 
obce; nedostačná pripravenosť žiadateľa, vznik nových čiernych skládok 

Poznámky  

Realizácia projektu 

Fáza/míľnik Súčinnosť iného odboru alebo subjektu Termín (mesiac/rok) 

Príprava projektovej 
dokumentácie (podkladovej 
štúdie) 

Externá projektová kancelária 07/2015 

Spracovanie a registrácia žiadosti 
o NFP, zhromaždenie príloh 

Externá konzultačná spoločnosť v spolupráci 
s internými zamestnancami obce 

08/2015 

Realizácia projektu Externý dodávateľ 10/2015 – 06/2016 

Financovanie projektu 

Druh výdavku Termín 
(rok) 

Náklady spolu 
(eur) 

z toho verejné zdroje z toho 
súkromné 
zdroje 

   EÚ SR VÚC Obec  

Spracovanie 
projektovej 
dokumentácie 

2015 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 

Spracovanie 
a registrácia 
žiadosti o NFP, 
zhromaždenie 
príloh 

2015 300,00 255,00 30,00 0,00 15,00 0,00 

Realizácia projektu 2015 200 000,00 170 000,00 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 

Spolu  200 550,00 170 225,00 20 030,00 0,00 10 265,00 0,00 
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ČASŤ D – REALIZAČNÁ ČASŤ 

 Realizačná časť nadväzuje na programovú časť a je ňou prepojená formulármi 

podrobnejšieho rozpracovania projektových zámerov (formulár P3). Realizačná časť je zameraná na 

popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce 

Močenok, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením 

meraťelných ukazovateľov, vecný časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou 

akčných plánov. 

Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce 

Organizačné zabezpečenie – realizácia PHRSR 

je súčasťou činnosti samosprávy obce a obec 

ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov 

(obecné zastupiteľstvo, starosta). Samospráva 

získava a spracováva pripomienky partnerov, 

členov komisií, pracovných skupín, poslancov 

a verejnosti v súlade s formulárom č. R6. 

 Obecné zastupiteľstvo - sa schádza podľa 

potreby, najmenej však raz za dva mesiace. 

Poslanci prijímajú všeobecné záväzné 

nariadenia a tým rozhodujú o základných 

otázkach chodu obce. Vo vzťahu k realizácií 

programu rozvoja obce obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie návrh strategickej časti 

dokumentu, schvaľuje celý dokument PHRSR 

a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho 

plnenia. Taktiež schvaľuje spolufinancovanie 

jednotlivých projektov financovaných 

z doplnkových zdrojov a z prostriedkov 

obecného rozpočtu. 

Starosta – je najvyšším výkonným orgánom 

obce. Rozhoduje o všetkých veciach správy 

obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 

vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Vo 

vzťahu k programu rozvoja starosta podpisuje 

schválenie celého dokumentu, vykonáva 

uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu 

k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým 

osobám (riadiace orgány operačných 

programov, dodávatelia a pod.) 

Inštitucionálne zabezpečenie – inštitucionálne 

a administratívne zabezpečuje veci obecného 

zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov 

zriadených obecným zastupiteľstvom obecný 

úrad, ktorého činnosť organizuje a riadi 

prednosta úradu. Okrem prípadov, kedy budú 

žiadateľmi/ prijímateľmi podpory projektov 

iné subjekty v plnom rozsahu zabezpečuje 

administráciu a procesy komunikácie, 

hodnotenia a monitorovania. 

Hlavným komunikačným nástrojom obce 

Močenok je obecná stránka so sprievodnými 

komunikačnými kanálmi ako je napr. rozhlas 

a káblová televízia. Komunikačná stratégia vo 

vzťahu k PHRSR prebieha kontinuálne počas 

celého obdobia 2015-2020.   

Všestranným nástrojom komunikácie, ale aj 

hodnotenia, monitorovania a kontroly je 

materiál predkladaný na rokovanie obecného 

zastupiteľstva. Vstupné údaje sú pripravované 

zamestnancami obecného úradu 

v dostatočnom predstihu.  Predkladaný 

materiál má vždy svojho predkladateľa – 

zodpovednú osobu, odborného garanta, na 

príprave sa podieľajú komisie obecného 

zastupiteľstva, ako aj poradné orgány.

  

Tab. č. R 1 Komunikačný plán pre fázu realizácie PHRSR 

P.č. Časový 
rámec 

Miesto 
konania 

Cieľová 
skupina 

Forma Téma, ciele Vstupné údaje Výstupy 

1. 08/2015 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na rok 
2015 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových zámerov 
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na rok 2015 

2. 08/2015 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Projektové 
zámery na rok 
2015 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2015 

Pripomienky a návrhy 
občanov 

3. 10/2015 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na rok 
2016 

Základné údaje 
o projektových  
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových zámerov 
na rok 2016 

4. 10/2015 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Projektové 
zámery na rok 
2016 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2016 

Pripomienky a návrhy 
občanov 

5. 11/2015 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie PHRSR 
a programového 
rozpočtovania 

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia obce 
za rok 2015 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 2016 

6. 12/2015 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Rozpočet obce na 
rok 2016 

Návrh rozpočtu 
obce na rok 2016 

Pripomienky a návrhy 
občanov, ponuka pre 
súkromných investorov 

7. 09/2016 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na rok 
2017 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových zámerov 
na rok 2017 

8. 10/2016 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Projektové 
zámery na rok 
2017 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2017 

Pripomienky a návrhy 
občanov 

9. 11/2016 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie PHSR 
a programového 
rozpočtovania  

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia obce 
za rok 2016 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 2017 

10. 12/2016 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Rozpočet obce na 
rok 2017 

Návrh rozpočtu 
obce na rok 2017 

Pripomienky a návrhy 
občanov, ponuka pre 
súkromných investorov 

11. 09/2017 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na rok 
2018 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch  

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových zámerov 
na rok 2018 

12. 10/2017 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Projektové 
zámery na rok 
2018 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2018 

Pripomienky a návrhy 
občanov 

13. 11/2017 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie PHSR 
a programového 
rozpočtovania  

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia obce 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 2018 
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za rok 2017 

14. 12/2017 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Rozpočet obce na 
rok 2018 

Návrh rozpočtu 
obce na rok 2018 

Pripomienky a návrhy 
občanov, ponuka pre 
súkromných investorov 

15. 09/2018 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na rok 
2019 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch  

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových zámerov 
na rok 2019 

16. 10/2018 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Projektové 
zámery na rok 
2019 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2019 

Pripomineky a návrhy 
občanov 

17. 11/2018 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie PHSR 
a programového 
rozpočtovania  

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia obce 
za rok 2018 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 2019 

18. 12/2018 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Rozpočet obce na 
rok 2019 

Návrh rozpočtu 
obce na rok 2019 

Pripomienky a návrhy 
občanov, ponuka pre 
súkromných investorov 

19. 09/2019 OÚ Poslanci Seminár Projektové 
zámery na rok 
2020 

Základné údaje 
o projektových 
zámeroch  

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových zámerov 
na rok 2020 

20. 10/2019 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Projektové 
zámery na rok 
2020 

Návrh časového, 
inštitucionálneho 
a finančného 
zabezpečenia 
projektových 
zámerov na rok 
2020 

Pripomineky a návrhy 
občanov 

21. 11/2019 OÚ Poslanci Seminár Prepojenie PHSR 
a programového 
rozpočtovania  

Metodika 
programového 
rozpočtovania, 
výsledky 
hospodárenia obce 
za rok 2019 

Návrh štruktúry 
programového 
rozpočtu na rok 2020 

22. 12/2019 OÚ Občania Verejné 
prerokovanie 

Rozpočet obce na 
rok 2020 

Návrh rozpočtu 
obce na rok 2020 

Pripomienky a návrhy 
občanov, ponuka pre 
súkromných investorov 

 

Systém monitorovania a hodnotenia 

 Strategické plánovanie obce je nepretržitý proces zabezpečenia rovnováhy medzi cieľmi 

a možnosťami obce v neustále meniacom sa prostredí. Účelom strategického plánovania je stanoviť 

ciele a spôsob ich dosiahnutia. Hlavnými procesmi strategického plánovania sú: 

Programovanie – tvorba strategických dokumentov a výber projektov 

Implementácia – realizácia a financovanie projektov 

Monitorovanie a hodnotenie – zisťovanie, ako projekty prispeli k rozvoju obce a aktualizácia 

strategických dokumentov 

Cieľom monitoringu je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia, jednotlivé 

aktivity navrhnuté v programe rozvoja obce.   
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P.č. Skupina kritérií / kritérium Váha kritéria / 
Body 

Rozsah bodového 
hodnotenia 

Poznámka 

1. Obsah dokumentu  0-4  

2. Väzby dokumentu na iné 
strategické dokumenty 
miestnej, regionálnej 
a národnej úrovni 

 0-4  

3. Súlad navrhovanej stratégie 
s potenciálom územia/zdrojmi 

 0-4  

4. Postupy hodnotenia 
a monitorovania 

 0-4  

5. Zrozumiteľnosť dokumentu  0-4  

Formulár č. R3 – Záznam z monitorovania (formuláre R3, R4 a R6 budú dopĺňané) 

 Správa o plnení akčného plánu obce Močenok k ____ bola spracovaná v zmysle Programu 

rozvoja obce Močenok na roky 2015-2020. Cieľom monitoringu Akčného plánu obce Močenok je 

pripraviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia jednotlivé opatrenia a aktivity navrhnuté 

v Programe rozvoja obce Močenok počas celého obdobia platnosti dokumentu na roky 2015-2020. 

Tieto údaje sú k dispozícií pre samosprávu a širokú verejnosť.  

Akčný plán obce Močenok je zoradený podľa oblastí, priorít a opatrení. Ku každému opatreniu je 

pridelený garant – projektový manažér, oddelenie obecného úradu, ktorého úlohou je zabezpečiť 

realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít je spracovaný z pohľadu 

Močenka, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, 

prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia, a pod.) V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, 

kapitálového a podporného charakteru v časovom slede, resp. súbežne. Ide o aktivity, ktoré je 

potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom 

rozpočte obce, schválených strategických dokumentoch obce a údajov odborných útvarov obecného 

úradu Močenok.  

Aktuálna verzia akčného plánu sa nachádza na webovej stránke obce Močenok  

http://www.old.mocenok.sk/cms/kategoria/-12/spravodajstvo/ 

Pripomienky k akčnému plánu obce je možné zaslať e-mailom na adresu sekretariat@mocenok.sk 

Ďalší monitoring akčného plánu sa uskutoční ku dňu _____. 

 

Tab. č. R 5 – Plán hodnotenia a monitorovania 

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015-2020 

Typ hodnotenia Vykonať prvýkrát Dôvod vykonania/ periodicita 

Strategické hodnotenie najskôr v roku 2016 podĺa rozhodnutia obce/ koordinátora 
PHRSR a vzniknutej spoločenskej 
potreby 

Operatívne hodnotenie  

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR 2016-2020 Každoročne v zmysle príslušných 
ustanovení Zákona NRSR 539/2008 
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 
v termíne do 3. mesiaca príslušného 
roku 

Tématické hodnotenie časti PHRSR 2016 Téma hodnotenia: ak bola téma 
identifikovaná ako riziková časť vo 
výročnej monitorovacej správe za 
predchádzajúci kalendárny rok 

Ad hoc mimoriadne hodnotenie 
PHRSR 

 Pri značnom odklone od stanovených 
cieľov alebo zmene stanovených 
cieľov jednotlivých prioritných oblastí 
alebo zmene hodnôt ukazovateľov. Pri 
návrhu na revíziu Programu rozvoja 
obce. 

http://www.old.mocenok.sk/cms/kategoria/-12/spravodajstvo/
mailto:sekretariat@mocenok.sk
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Ad hoc hodnotenie celého PHRSR  Na základe rozhodnutia starostu obce 
v zmysle príslušných predpisov, na 
základe rozhodnutia kontrolného 
orgánu obce, na základe podnetu 
poslancov, na základe protokolu 
Národného kontrolného úradu SR, na 
základe správy auditu 

Ad hoc hodnotenie celého PHRSR 2020 Na zákalde rozhodnutia starostu obce 
o príprave PHRSR na nasledovné 
programové obdobie po roku 2020 

 

Akčný plán na obdobie trvania PHRSR 

 Súčasťou realizačnej časti PHRSR je aj akčný plán spracovaný na obdobie trvania PHRSR. 

Akčný plán je dokument na naplnenie cieľov a myšlienok konkrétnymi činmi. Akčný plán je zoradený 

podľa oblastí, priorít a opatrení. Ku každej aktivite je priradený garant, ktorého úlohou je zabezpečiť 

realizáciu navrhnutých aktivít. Odborný garant bude zodpovedný za začlenenie finančných 

požiadaviek na realizáciu aktivít do rozpočtu obce, komunikáciu s odbornými útvarmi obce 

a externými partnermi pri realizácii aktivít, realizáciu aktivít v kompetencii samosprávy 

a zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov, podkladov k monitoringu a hodnoteniu, 

k aktualizácií strategického dokumentu. 

 
 

Akčný plán pre Hospodársku oblasť v obci Močenok 
Priorita A) Zabezpečenie kvalitnej dopravnej, technickej a občianskej vybavenosti v obci 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

1.1. Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií pod správou obce 

Aktivita 1.1.1 
Rekonštrukcia miestnych 
komunikácií 

2016 – 2020 Obec Močenok 34 000,00 

Aktivita 1.1.2 
Rekonštrukcia chodníkov 
v obci 

2016 – 2019 Obec Močenok 24 000,00 

Aktivita 1.1.3 
Výstavba novej 
komunikácie pre novú IBV 
výstavbu – ulica Borzagoš II. 

2017 – 2018 Obec Močenok 154 000,00 

Aktivita 1.1.4 
Výstavba okružnej 
križovatky 

2017 – 2018 Obec Močenok 104 000,00 

Opatrenie 1.2 Výstavba a rozvoj technickej infraštruktúry v obci 
Aktivita 1.2.1 
Technická infraštruktúra 
pre IBV Borzagoš II. – 
vodovod, kanalizácia, 
plynofikácia, NN, rozvody, 
verejné osvetlenie 

2016 – 2019 Obec Močenok 355 000,00 

Aktivita 1.2.2 
Modernizácia verejného 
osvetlenia 

2015 – 2016 Obec Močenok 202 000,00 

Aktivita 1.2.3 
Modernizácia systému 
obecného rozhlasu 

2017 – 2018 Obec Močenok 105 500,00 

Aktivita 1.2.4 
Rozšírenie kamerového 
systému 

2015 – 2020 Obec Močenok 21 000,00 

Aktivita 1.2.5 
Vybudovanie osvetlenia na 
dolnom cintoríne 

2016 – 2017 Obec Močenok 11 500,00 
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Opatrenie 1.3 Rozširovanie občianskej vybavenosti v obci 
Aktivita 1.3.1 
Zabezpečenie obecého 
mobiliáru – lavičky, smetné 
koše, informačné vitríny, 
informačné tabule, stojany 
na bicykle 

2016 – 2020 Obec Močenok 10 300,00 

Aktivita 1.3.2 
Výstavba trhoviska 

2015 – 2016 Obec Močenok 21 500,00 

Opatrenie 1.4 Riešenie cyklistickej infraštruktúry 

Aktivita 1.4.1 
Vybudoanie cyklotrasy 
Močenok-Duslo 

2018 – 2020 Obec Močenok 481 500,00 

Aktivita 1.4.2 
Vybudovanie cyklistických 
a oddychových trás 
v katastri obce 

2017 – 2020 Obec Močenok 304 500,00 

Opatrenie 1.5 Riešenie rozvoja bývania v obci 
Aktivita 1.5.1 
Kúpa 12 b.j. v polyfunkčnej 
budove v ulici A. Hlinku – 
12 b.j. a pracovisko obecnej 
polície a štátnej polície 

2015 – 2016 Obec Močenok 544 000,00 

Aktivita 1.5.2 
Výstavba bytov v ulici 
M.R.Štefánika 

2016 – 2017 Obec Močenok 702 000,00 

Aktivita 1.5.3 
Výstavba radových 
domčekov v ulici B. Klucha 

2016 – 2018 Obec Močenok 903 000,00 

Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Močenok 
Priorita B) Zabezpečenie kvalitných služieb pre obyvateľov obce 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia obecných budov 
Aktivita 2.1.1 
Modernizácia 
a rekonštrukcia budovy 
materskej školy 

2016 – 2018 Obec Močenok 171 600,00 

Aktivita 2.1.2 
Rekonštrukcia budovy 
obecného úradu – 
združeného objektu 

2018 – 2019 Obec Močenok 306 500,00 

Aktivita 2.1.3 
Rekonštrukcia kultúrneho 
domu 

2016 – 2017 Obec Močenok 205 000,00 

Opatrenie 2.2 Rozširenie možností pre voľnočasové aktivity 

Aktivita 2.2.1 
Výstavba fit parku pre 
seniorov 

2017 – 2018 Obec Močenok 31 000,00 

Aktivita 2.2.2 
Výstavba nových detských 
ihrísk 

2016 – 2020 Obec Močenok 18 000,00 

Aktivita 2.2.3 
Výstavba klziska 

2017 – 2019 Obec Močenok 34 500,00 

Aktivita 2.2.4 
Revitalizácia jestvujúcich 
detských ihrísk 

2016 -2020 Obec Močenok 12 000,00 

Aktivita 2.2.5 
Vybudovanie obecného 
amfiteátra 
 

2018 Obec Močenok 34 000,00 
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Akčný plán pre Sociálnu oblasť v obci Močenok 
Priorita C) Zvýšenie kvality životného prostredia v obci 

Opatrenie, aktivita Termín (rok) Zodpovedný Financovanie 

Opatrenie 3.1 Podpora aktivít v oblasti zelenej infraštruktúry 

Aktivita 3.1.1 
Revitalizácia parku 

2016 – 2018 Obec Močenok 92 000,00 

Aktivita 3.1.2 
Revitalizácia okolia artézske 
studne ulica Sv. Gorazda 

2017 Obec Močenok 11 500,00 

Aktivita 3.1.3 
Revitalizácia okolia dvoch 
artézskych studní lokalita 
Síky 

2017 Obec Močenok 5 200,00 

Opatrenie 3.2 Riešenie problémov s nakladaním s odpadmi 
Aktivita 3.2.1 
Odstránenie čiernych 
skládok v obci 

2015 – 2016 Obec Močenok 200 550,00 

Formulár R1: Akčný plán  

Formulár č. S 3 - Záznam z verejného prerokovania 
 
Zápis o prerokovaní strategického dokumentu v komisiách samosprávy 

 

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Močenok na roky 2015-2020 

Pripomienkovanie realizoval: odborný útvar samosprávy (napr. kancelária starostu) 
Termín pripomienkovania: kedy 
Oznam uverejnený: kde 
Text dokumentu k dispozícii: kde 
Spôsob doručenia pripomienok: poštou, do schránky, e-mailom a pod. 
Priamo oslovené subjekty: výbory mestských častí, mimovládne organizácie a pod. 
 

Pripomienka č. 1  

Text pripomienky: 

Pripomienka sa týka časti dokumentu: 

Zaslal: názov komisie a dátum zasadania 

Zdôvodnenie komisie: 

Vyjadrenie odborného útvaru: pripominenku akceptujeme/neakceptujeme 

Zdôvodnenie odborného útvaru: 

... 

Počet pripomienok: celkový počet .... akceptované ... 

Zápis spracoval: meno, funkcia, dňa, podpis 

 

 

 

 

ČASŤ E – FINANČNÁ ČASŤ 

ČASŤ E I. – Indikatívny finančný plán PHRSR 
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Formulár č. F 3 – Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica 

Viaczdrojové financovanie 

Prioritná oblasť Celkové 
náklady 

Verejné zdroje Súkromné 
zdroje EÚ Štát VÚC Obec Spolu 

Hospodárska 
oblasť 

3 973 330,00 871 850,00 383 700,00 0,00 2 696 250,00 3 973 330,00 0,00 

Opatrenie 1.1 316 500,00 44 200,00 156 150,00 0,00 116 150,00 316 500,00 0,00 

Opatrenie 1.2 690 000,00 170 850,00 133 750,00 0,00 358 400,00 690 000,00 0,00 

Opatrenie 1.3 31 800,00 18 275,00 5 150,00 0,00 8 375,00 31 800,00 0,00 

Opatrenie 1.4 786 000,00 656 800,00 90 800,00 0,00 38 400,00 786 000,00 0,00 

Opatrenie 1.5 2 149 000,00 0,00 0,00 0,00 2 149 000,00 2 149 000,00 0,00 

Sociálna oblasť 812 600,00 643 025,00 100 650,00 0,00 68 925,00 812 600,00 0,00 

Opatrenie 2.1. 683 100,00 567 800,00 66 800,00 0,00 48 500,00 683 100,00 0,00 

Opatrenie 2.2 129 500,00 75 225,00 33 850,00 0,00 20 425,00 129 500,00 0,00 

Environmentálna 
oblasť 

309 250,00 261 345,00 30 750,00 0,00 17 125,00 309 250,00 0,00 

Opatrenie 3.1 108 700,00 91 120,00 10 720,00 0,00 6 860,00 108 700,00 0,00 

Opatrenie 3.2 200 550,00 170 225,00 20 030,00 0,00 10 265,00 200 520,00 0,00 

Spolu 5 095 150,00 1 965 345,00 517 350,00 0,00 2 756 375,00 5 095 150,00 0,00 

 

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia 

 Rok 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Spolu 

I. Hospodárska 
politika – oblasť 

376 500,00 1 243 157,50 922 235,00 914 812,50 343 735,00 172 860,00 3 973 330,00 

II. Sociálna 
politika – oblasť 

0,00 165 700,00 189 100,00 281 050,00 170 750,00 6 000,00 812 600,00 

III. 
Environmentálna 
politika - oblasť 

100 275,00 130 941,67 47 366,67 30 666,67 0,00 
 

0,00 309 250,00 

 

ČASŤ E II. Finančná časť 
 

 Obec Močenok plánuje na svoje aktivity využiť zdroje z vlastného rozpočtu v kombinácií 

s možnosťami financovania zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu Európskej únie. Obec sa 

bude aktívne uchádzať aj o finančnú podporu zo štátnych fondov. V programovom období 2014-2020 

môže obec žiadať na svoje projektové zámery z nižšie uvedených operačných programov. Pri 

jednotlivých operačných programoch uvádzame tie prioritné osi a v rámci nich tie investičné priority, 

pri ktorých je obec Močenok oprávnená žiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Podčiarknuté sú tie priority, ktoré sa priamo týkajú opatrení a aktivít plánovaných v tomto 

strategickom dokumente. 

 OP Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP) (financovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja – EFRR) 

o Prioritná os 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch – IP 1.1, IP 1.2 
o Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám – IP 2.1, IP 

2.2 
o Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch – IP 3.1 
o Prioritná os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie – IP 

4.1, IP 4.2,  IP 4.3 
o Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou – IP 5.1 
o Prioritná os 6 Technická pomoc 

 OP Kvalita životného prostredia (OP KŽP) (financovaný z Kohézneho fondu – KF) 
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o Prioritná os 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry – IP 1.1, IP 1.2, IP 1.3, IP 1.4 

o Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na 
ochranu pred povodňami – IP2.1 

o  Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti 
proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy – IP 3.1 

o Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo (financovaná 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) – IP 4.2, IP 4.3, IP 4.4, IP 4.5 

o Prioritná os 6 Technická pomoc 
 

 Environmentálny fond (EF) 
o  A oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 
o  B oblasť: Ochrana a využívanie vôd 
o  C oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva 
o  D oblasť: Ochrana prírody a krajiny  
o  E oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 
o  F oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia 
o  G oblasť: Zelená investičná schéma 
o  H oblasť: Environmentálne záťaže 
o  L oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania 

 

 Environmentálny fond (EF) 

 Dotácie Ministerstva vnútra  
o  Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite 
o Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v 

športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových  
podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky 

o Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky 
o Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti  

pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri 
záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia  
na úseku integrovaného záchranného systému 

o Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti 
subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na 
úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany 

 

 
 
 
 
 
 

Záver 

 Predkladaný dokument PHRSR obce Močenok na roky 2015 až 2020 prestavuje strednodobý 

plánovací dokument, ktorý vyjadruje víziu rozvoja obce založenú na výsledkoch strategického 

plánovania. Záujmom samosprávy je samozrejme skutočnosť, aby obec smerovala k trvalo 

udržateľnému hospodárskemu rozvoju a napĺňala čo najdokonalejšie stanovenú víziu. Práve tieto 

požiadavky boli jedným z dôvodov, prečo PHRSR vznikalo s prispením širokej skupiny zúčastnených 

členov pracovných skupín, pracovníkov samosprávy, ako aj externých odborníkov, z ktorých všetci 
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prispeli k formulácii súčasných potrieb obyvateľstva i regiónu, v ktorom žijú, o ktorý sa starajú a na 

ktorom im záleží.  

 PHRSR obce Močenok bol spracovaný ako podporný dokument pre stanovenie prioritných 

rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja obce v súlade s novou 

metodikou na vypracovanie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, pričom 

korešponduje s výsledkami analýz, identifikovanými problémami, ako aj s možnosťami realizácie 

programových zámerov, ktoré sú ovplyvňované kombináciou vnútorných a vonkajších faktorov. 

Treba však pripomenúť, že i keď PHRSR kvantifikuje i finančné aspekty projektových zámerov, nie je 

možné s definitívnou presnosťou stanoviť budúce náklady na rozvoj územia. Na druhej strane treba 

pripomenúť, že bez akéhokoľvek pokusu o kvantifikovanie ukazovateľov projektových zámerov by bol 

rozvoj obce bezplánový, preto možno považovať PHRSR obce Močenok za významný dokument 

predstavujúci nápomocný koncepčný materiál pre rozvoj obce. 

 V rýchlo meniacej sa dobe je treba pružne a efektívne reagovať na nové výzvy. Preto je 

PHRSR tvorený ako otvorený dokument, ktorý môže byť podľa potrieb samosprávy aktualizovaný 

a revidovaný. Vďaka napĺňaniu stanovených cieľov a vízie dokumentu sa obec Močenok stane 

miestom pre život nie len s kvalitným životným prostredím, ale aj s ponukou takých služieb 

a možností, na základe ktorých si obyvatelia obce budú môcť povedať, že si vybrali správne miesto na 

život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy 
 

Ú2 - Zámer spracovania PHRSR 

Zámer spracovania PHRSR   

Názov dokumentu  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 
Močenok na roky 2015 až 2020 

Forma spracovania PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci 
s pracovníkmi samosprávy 
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Riadenie procestu spracovania Proces spracovania dokumentu prebiehal za účasti pracovných 
skupín, ktoré mali za úlohu riadiť jednotlivé oblasti pôsobnosti: 
hospodársku, sociálnu a environmentálnu 

Obdobie spracovania Dokument bol spracovávaný v období od 1.5.2015 do 
15.8.2015. Harmonogram spracovania dokumentu je bližšie 
rozpracovaný vo formulári U3 

Financovanie spracovania - náklady na vlastné spracovanie – experti (vyjadrené 
v osobohodinách) 
- náklady na získanie informačných podkladov – štatistiky, 
analýzy, prognózy, dotazníky 
- náklady na stretnutia – pracovné skupiny a verejnosť 
- náklady na publicitu – tlač informačných materiálov, úprava 
elektronických médií 

 

 

Ú3 – Harmonogram spracovania PHRSR 

Harmonogram spracovania PHRSR 

2015 

Termín (mesiac) IV. V. VI. VII. VIII. 

Úvod      

Analytická časť      

Strategická časť      

Programová časť      

Realizačná časť      

Finančná časť       

Záver      
 

Ú6 – Zoznam členov pracovných skupín 

Zoznam členov pracovných skupín 

Funkcia v strategickom plánovaní Funkcia v pracovnom zaradení 

Hospodárska skupina  
Ing. Marek Mesároš zodpovedná za finančnú časť, finančné plánovanie, 

rozpočty 

Mgr. Zdenka Díčerová zodpovedná za finančnú časť, finančné plánovanie, 
rozpočty 

Iveta Leššová zodpovedná za finančnú časť, finančné plánovanie, 
rozpočty 

Sociálna skupina  
Ing. Jozef Šuvada zodpovedný za strategickú a programovú časť 

Darina Straňáková zodpovedná za strategickú a programovú časť 

Helena Kollárová zodpovedná za strategickú a programovú časť 

Environmentálna skupina  
Jozef Benčík riadenie procesu spracovania, zodpovedná za realizačnú 

časť  

Ing Jozefína Eiselová  dohľad nad jednotlivými zámermi 

Helena Blehová dohľad nad jednotlivými zámermi 

Externí odborníci - 

 

 

 

 

Ú8 Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov 

Názov dokumentu Platnosť 
dokumentu 

Úroveň dokumentu Zdroj 

Stratégia Európa 2020 2020 európska http://www.eu2020.gov.sk 

Partnerská dohoda SR na 2020 národná http://www.partnerskadohoda.gov.sk/ 

http://www.eu2020.gov.sk/
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roky 2014 – 2020 

Národná stratégia 
regionálneho rozvoja SR 
(NSRR) 

2030 národná http://www.telecom.gov.sk 

Národný rozvojový plán 2020 národná http://www.nsrr.sk/ 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 
Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 
2014 – 2020 

2020 regionálna http://www.unsk.sk 

Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja 
obce Močenok 2008 - 
2015 

2015 lokálna http://www.old.mocenok.sk 

 

A1 Zoznam kvalitatívnych a kvantitatívnych dát 

Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát 

Oblasť dát / téma Zdroj dát Webová stránka 
Obyvateľstvo  Štatistický úrad SR  

Obecný úrad 
http://slovak.statistics.sk 
http://www.mocenok.sk 

Domový a bytový fond Štatistický úrad SR http://slovak.statistics.sk 

Občianska vybavenosť Obecný úrad  
Mestská a obecná štatistika 

http://mocenok.sk/ 
http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html 

Technická infraštruktúra  Obecný úrad http://www.mocenok.sk/ 

Ekonomická štruktúra Databáza všetkých firiem Slovenska 
Obecný úrad 

https://www.vsetkyfirmy.sk/ 
http://www.mocenok.sk/ 

Rozpočet a finančné hospodárenie 
obce 

Obecný úrad http://www.mocenok.sk/ 

Poloha Atlas krajiny SR 
Google Earth 

http://www.enviroportal.sk/ 
https://www.google.com/earth/ 

Doprava a dostupnosť územia Atlas krajiny SR 
Google Earth 
Portál cestnej databanky 

http://www.enviroportal.sk/ 
https://www.google.com/earth/ 
http://www.cdb.sk/  

Prírodné podmienky Atlas krajiny SR http://www.enviroportal.sk/ 

Využitie zeme Katastrálny portál SR http://www.katasterportal.sk/kapor/ 

Životné prostredie Štátna ochrana prírody SR http://www.sopsr.sk/web/ 

Cestovný ruch Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja 

http://www.telecom.gov.sk 

 

 

A14 Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík 

Druh rizika Objekt rizika Zdroj rizika Nežiaduce 
dôsledky 

Pravdepobnosť 

Individuálne Nedostatočná 
odborná 
pripravenosť 
pracovného tímu 

Profily členov 
pracovného tímu 

Neodborná, 
nedostatočná 
rozpracovanosť 
stratégie rozvoja 

Nízka 

Technické Nevysporiadanie 
pozemkov, chybná 
projektová 
dokumentácia 

Projektová 
dokumentácia, 
stavebné povolenia 

Nemožnosť realizovať 
projekt, časové 
oneskorenie, 
predraženie projektu 

Veľmi nízka 

Ekologické Poškodzovanie 
životného prostredia 
projektovými 
aktivitami 

Interné dokumenty 
obce 

Negatívny dopad až 
degradácia životného 
prostredia 

Veľmi nízka 

Sociálne Vnímanie 
projektových 
investícií obyvateľmi 

Obyvateľstvo obce Obyvateľstvo nebude 
súčinné pri realizácii 
– napr. 
vysporiadavanie 

Nízka 

http://www.telecom.gov.sk/
http://slovak.statistics.sk/
http://slovak.statistics.sk/
http://www.cdb.sk/
http://www.telecom.gov.sk/
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pozemkov 

Ekonomické Rizikové 
zaobchádzanie 
s rozpočtom 
samosprávy 

Rozpočet obce Zadlženie obce, 
nútená správa  

Veľmi nízka 

 

 

Z 1 Schválenie PHRSR 

Schválenie PHRSR 

Dokument - Názov: program  hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Močenok na roky 
2015 – 2020 

- Štruktúra: hlavné časti dokumentu sú tieto: 
o analytická časť (A) 
o strategická časť (B) 
o programová časť (C) 
o realizačná časť (D) 
o finančná časť (E) 
o  záver 

Spracovanie - Forma spracovania: PHRSR bolo vypracované externými odborníkmi v spolupráci 
s pracovníkmi samosprávy  

- Obdobie spracovania:  
- Riadiaci tím – počet členov:  
- Pracovné skupiny – počet skupín: ..., počet členov: hospodárska skupina – ... členovia, 

sociálna skupina – ... členovia, environmentálna skupina – ... členovia 
- Externá odborná spolupráca: spoločnosť Gemini group, s. r. o. 
- Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – prostredníctvom  www stránky obce 
- Náklady na spracovanie: bude doplnené 

Prerokovanie - Prerokovanie v orgánoch samosprávy  
- Verejné pripomienkovanie 

Schválenie - Návrh na uznesenie zastupiteľstva 
 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet sobášov (Močenok) 22 18 13 16 11 21 18 28 12 20 21 

Hrubá miera sobášnosti 
(Močenok) 

5,12 4,15 2,96 3,63 2,47 4,74 4,05 6,51 2,78 4,65 4,89 

Hrubá miera sobášnosti 
(okres Šaľa) 

4,59 4,49 4,47 4,48 4,73 4,41 3,88 4,76 3,85 4,11 4,22 

Hrubá miera sobášnosti 
(SR) 

5,18 4,85 4,81 5,08 5,23 4,86 4,68 4,75 4,81 4,71 4,93 

Počet rozvodov (Močenok) 11 7 7 7 3 7 11 8 9 7 11 

Hrubá miera rozvodovosti 
(Močenok) 

2,56 1,61 1,59 1,59 0,67 1,58 2,47 1,86 2,09 1,63 2,56 

Hrubá miera rozvodovosti 
(okres Šaľa) 

2,3 1,64 2,75 2,96 3,18 2,74 2,45 2,03 2,11 2,24 2,1 

Hrubá miera rozvodovosti 
(SR) 

2,02 2,14 2,36 2,26 2,34 2,34 2,21 2,06 2,02 2,02 1,94 

Tabuľka 18: Počet sobášov a rozvodov v obci Močenok a hrubá miera sobášnosti a rozvodovosti v Močenku, okrese Šaľa a 
Slovenskej republike v rokoch 2004 - 2015, zdroj: ŠÚ SR, 2015 



  

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE MOČENOK 2015 – 2020 

 

| 72 

94,86 %

1,35%
1,12% 0,33% 2,34%

slovenská

rómska

maďarská

česká

ostatné / nezistené

 

Graf 8: Národnostné zloženie obyvateľstva v obci Močenok podľa sčítania z roku 2011, zdroj: ŠÚ SR, 2015 
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Graf 9: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v obci Močenok podľa sčítania z roku 2001, zdroj: SÚ 
SR,2015 


