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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojmírovce
ÚVOD
V súlade so zmenou prístupu k plánovaniu aktivít na dosahovanie cieľov
zameraných na riešenie aktuálnych potrieb obyvateľov jednotlivých obcí, predstavitelia
obcí postupne pochopili zmysel zakladania partnerstiev na miestnej úrovni a aktívne
zapojenie obyvateľov do diania v obci. Tento postup je správny z dôvodu rešpektovania
poţiadaviek obyvateľov a rôznych záujmových skupín v obci, čo má smerovať
k celkovému zvyšovaniu kvality ţivota na vidieku a zabezpečeniu aktivít na udrţanie ţivota
v obci a to nielen po stránke materiálnej vybavenosti, ale aj spoločenskej a kultúrnej.
K naplneniu naplánovaných akcií je potrebné vytvoriť hierarchiu potrieb v obci, aby
manaţment obce a realizátori jednotlivých aktivít presne vymedzili svoje úlohy v naplnení
cieľov a zadali osobnú zodpovednosť za uskutočnenie aktivít. K stanoveniu istého poradia
akcií je nutné vytvoriť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý určí
problémy a riešenie cez určenie cieľov, ku ktorým tento program priradí aktivity na ich
naplnenie. Tento program by mal určiť stratégiu smerovania obce a naplnenie čiastkových
monitorovaných cieľov by malo dať záruku správneho smerovania rozvoja v obci. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je spracovaný v zmysle Zákona NR č.503/2001
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. V súlade s §10 Zákona o podpore regionálneho
rozvoja obsahuje najmä :
analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jeho

-

vývoja, ustanovenie cieľov a prvoradých potrieb,
- úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry,
a v ďalších oblastiach podľa §3 ods. 2 Zákona o podpore regionálneho rozvoja
návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.

-

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojmírovce je rozvojovým
dokumentom vypracovaným pre obdobie rokov 2007 - 2013, ktorého cieľom bude
prispievať k vyváţenému sociálno – ekonomickému rozvoju obce.
Existuje niekoľko dôvodov pre spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja - vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je pre obce povinné,
ukladá ho legislatívny rámec stanovený Zákonom č. 503/2001 o podpore regionálneho
rozvoja
- PHSR je nevyhnutným formálnym dokumentom, ktorý slúţi ako podklad pre ţiadosti
o čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov na
základe spracovaných projektov
2
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- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je jeden z dôleţitých nástrojov na
činnosť usmerňovania a koordinácie konkrétnych projektov
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sa po odsúhlasení obecným
zastupiteľstvom stáva hlavným strategickým plánovacím dokumentom obce, pretoţe
integruje záujmy, zámery a zdroje všetkých, ktorí na danom území ţijú, prípadne vyvíjajú
akúkoľvek činnosť.
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VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA, JEHO STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Základné údaje o obci:
Názov obce:

Mojmírovce

Okres:

Nitra

Vyšší územný celok:

Nitriansky kraj

Meno starostu:

Imrich Kováč

Poštová adresa OcÚ:

Mojmírovce

Telefón:

037/7798470

Fax:

037/7798101

e-mail:

starosta@obec-mojmirovce.sk

http:

www.mojmirovce.sk

Počet obyvateľov:

2 694 (r.2001)

Rozloha:

1 987 ha

Nadmorská výška obce:

179 m n.m. ( Čásarovská hora )

Poloha obce

Popis obrázku: mapa nitrianskeho regiónu
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Vymedzenie územia:
Obec Mojmírovce je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Administratívny
vzťah má k okresnému a zároveň ku krajskému mestu Nitra, kde sú situované úrady štátnej
správy. Obec je prirodzeným strediskom spádových obcí Svätoplukovo, Poľný Kesov,
Štefanovičová a Veľká Dolina. Je tu dobrá občianska vybavenosť zvlášť v oblasti
zdravotníctva, školstva, vybudovanej infraštruktúry. V obci má sídlo aj obvodné oddelenie
policajného zboru.
Z hľadiska pracovných príleţitostí má dominantné postavenie mesto Nitra. Územná
organizácia z rokov 1867 – 1922 zaraďuje obec do Nitrianskej ţupy. Do roku 1935 boli
k obci pričlenené obce Poľný Kesov, Štefanovičová a Veľká Dolina. Postupne sa v roku
1935 odčlenila obec Štefanovičová, v roku 1940 Poľný Kesov, v roku 1956 Veľká Dolina,
v roku 1976 sa k obci pripojilo Svätoplukovo a v roku 1986 Štefanovičová. Po 15-tich
rokoch sa Svätoplukovo odčlenilo a v roku 1997 aj Štefanovičová. Počet obyvateľov v obci
po sčítaní ľudu v roku 2001 je 2 694, priemerná hustota obyvateľstva je 135,6 obyv./km2.
Rozloha katastra je 1 987 ha a poľnohospodárskej pôdy 1 777 ha k 31.12.1999.

Osídlenie a sídelná štruktúra:
Obec Mojmírovce sa s počtom obyvateľov 2 694 nachádza vo veľkostnej skupine od
2 000 do 5 000 obyvateľov. Koncepcia územného rozvoja Slovenska klasifikovala obec ako
lokálne centrum miestneho významu. Obec sa nachádza v blízkosti mesta Nitra, sídelného
centra nadregionálneho významu a nitrianskeho ťaţiska osídlenia celoštátneho významu.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska klasifikovala obec Mojmírovce ako lokálne
centrum miestneho významu. Najbliţším regionálnym centrom je mesto Šaľa
a subregionálnymi centrami mestá Šurany a Vráble.
Vzhľadom na transformačné zmeny v poľnohospodárstve a zvyšujúcu sa dochádzku
za prácou, mení sa funkcia obcí z pôvodnej poľnohospodárskej na obytnú. Obec
Mojmírovce má obytnú funkciu vzhľadom k tomu, ţe 50 – 69% obyvateľov dochádza za
prácou. Z hľadiska priestorovo-hmotnej štruktúry je obec Mojmírovce hromadnou cestnou
dedinou.
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História osídlenia:
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156 (laténske kostrové pohrebisko,
slovanský kostrový hrob z 11. storočia). Medzi pôvodné názvy obce patria Ylmer (1156),
Ilmur (1275), terra Illmer castri Zolgagyeriensis (1277), Urmín (1808), Mojmírovce (1948).
Obec patrila zemianskemu rodu Ilmer - Ürmenyiovcov a i., v 16.storočí
Ghyczyovcom,

Révayovcom,

v

19.

storočí

Bossániovcom,

Tarnóczyovcom

a

Aldobrandiniovcom. Po bitke pri Moháči sa Turci dostali na juhozápadné Slovensko.
Hranicu s Osmanskou ríšou tvoril potok Cedron (Cabajský potok) pri Poľnom Kesove. V
dôsledku drancovania si obyvatelia postihnutých obcí budovali podzemné chodby ako
obranu. Chodby spájali jednotlivé usadlosti a v Mojmírovciach ústili na severe pri
karolských vinohradoch. V 16. storočí obec napadli Turci aj cisárske vojská. V roku 1530
mala 65 opustených usadlostí, okolo roku 1601 bola obec dosídlená kolonizačnou vlnou
maďarských kalvínov z Dolnej zeme Uhorska, z Malého Koroša. V 17. storočí bola obec
osídlená maďarskými kalvínmi a neskôr osadníkmi zo Švábska. Od roku 1698 sa
Mojmírovce vyvíjali ako zemepánske mestečko s trhovým právom. V erbe malo vinič.
V roku 1710 postihol Mojmírovce mor, v roku 1715 mala obec iba 15 usadlostí,
v roku 1787 mala 300 domov a 2004 obyvateľov, v rokoch 1828 mala 380 domov a 2661
obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom. V roku 1871 tu bolo 44 remeselníkov,
najviac čiţmárov. V 18. storočí sa obec stala strediskom panstva rodu Huňadyovcov.
Správcom ich panstva boli Appelovci. Huňadyovci boli známi cestovatelia. Začali tu
pestovať zemiaky, chovať kvalitné ovce Merino, zaloţili kvalitný chov ušľachtilých koní.
Vtedy sa tu usadili aj Ţidia - obchodníci, ktorí si tu postavili synagógu (dnes uţ neexistuje).
Z tohto obdobia pochádzajú aj prvé informácie o Rómoch. Prínos pre poľnohospodárstvo
bol v tom, ţe na panstve Huňadyovcov bolo prvýkrát v strednej Európe pouţité hnojenie
pôdy, čím bola vytvorená podmienka na revolučnú zmenu trojpoľného hospodárenia na
dvojpoľné. Koncom 19. storočia zaloţili úverové druţstvo (1895), továreň na výrobu
šumivého vína, teheľňu a bitúnok.
V roku 1694 sa v obci narodil Anton Grasalkovič, významná osobnosť našich dejín.
Po štúdiách práva a ekonómie sa dostal aţ na dvor Márie Terézie, kde získal významné
postavenie. Okrem ekonomických a právnických schopností bol obdivovateľom kultúry a
architektúry. Na Slovensku po ňom zostal palác v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom
prezidenta republiky. Jeho stavbami sú aj zámok v Ivanke pri Dunaji, kostol v
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Komjaticiach, Kostol sv. Ladislava v Nitre. Ďalšie stavby sú v Maďarsku, z ktorých
najznámejší je palác v Gödöllõ.
V 19. storočí bol v obci zaznamenaný rozkvet remeselníctva. V roku 1871 tu bolo
44 remeselníkov, najviac čiţmárov.
20. storočie - okrem II. svetovej vojny - sa nieslo v znamení rozvoja, modernizácie a
budovania. Treba spomenúť elektrifikáciu, plynofikáciu, výstavbu čističky odpadových
vôd, budovanie kanalizácie, výstavbu regionálnej základnej školy, budovanie komunikácií
a chodníkov. Obec zaznamenala aj výrazný rozvoj poľnohospodárstva.
Po celospoločenských zmenách v roku 1989 vidieť výrazný rozvoj podnikania.
Vznikali malé prevádzky s pribliţne desiatimi zamestnancami, drobné sluţby, rozvoj
školstva a obchodnej siete. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia vyrástol u nás aj úplne
nový podnik na zelenej lúke Tauris Nitria, s.r.o. . Vzhľadom na to, ţe obec má pradávnu
tradíciu poľnohospodárstva, modernizácia a rozvíjanie v tejto oblasti bolo veľmi výrazné.

1. VÍZIA
Obyvatelia obce Mojmírovce v horizonte 10-15 rokov očakávajú zlepšenie kvality ţivota,
ktorú chcú dosiahnuť prostredníctvom:


konečného dobudovania infraštruktúry nevyhnutnej k základnému zabezpečeniu
obyvateľov, rozšírenia a skvalitnenia sluţieb pre občanov



rozšírenia vybavenosti bytovým fondom, zlepšiť podmienky ţivota mladých rodín



udrţiavaním ţivotného prostredia prispieť k vyuţitiu potenciálu obce pre rozvoj
cestovného ruchu
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2. AUDIT ZDROJOV
Prírodné zdroje

2.1

2.1.1 Charakteristika prírodného prostredia
Geologické pomery
Geologický podklad tvoria štvrtohorné (kvartérne) sedimenty z obdobia pleistocénu
- spraše a sprašové hliny. Hrúbka štvrtohorných sedimentov sa pohybuje od 0 – 20 metrov.
V území boli zistené recentné vertikálne pohyby zemskej kôry – klesanie, ktoré sa
pohybuje okolo –2mm/rok. Z hľadiska inţinierskeho zatriedenia hornín v riešenom území
sa nachádzajú súdrţné zeminy (s prípadnými piesčitými vloţkami) - prachovité hliny,
spraše. Územie obce je znehodnocované geodynamickými javmi najmä preliačovaním
spraší.

Z hľadiska

zemetrasnej

činnosti

sa

obec

nachádza

v pásme,

ktoré

je

charakterizované ako najmenej zaťaţené. Katastrálne územie obce Mojmírovce je oblasťou
výskytu artézskych studní s pozitívnou hladinou.
Geomorfologické pomery
Nadmorská výška územia obce je

210 m n.m. a celkovo územie patrí do výškového

stupňa níţiny (do 300 m n.m.). Morfologická hodnota hornín -

IV. stupeň odolnosti

(prevaţne komplexy spraší, sprašových hlín, hlín a viatych pieskov). Zo základných typov
reliéfu sa v území nachádza reliéf zvlnených rovín a reliéf níţinných pahorkatín.
Z vybraných typov reliéfu sa na tomto území vyskytuje:
-

v S, SZ, SV časti úvalovité doliny a úvaliny níţinných pahorkatín;

Potenciálne zosuvné územia:
-

SZ, S, SV časť územia je zaradená do tretieho rádu (zväčša stabilné tvary níţinných
pahorkatín)

-

Ostatné časti územia sú zaradené do oblasti štvrtého rádu (stabilné tvary rovín).

Klimatické pomery
Z hľadiska klimaticko-geografického obec patrí do níţinnej klímy , ktorá

je

charakterizovaná miernou intenzitou teplôt a suchou aţ mierne suchou klímou, so zráţkami
600-650 mm a rovinným charakterom územia.
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Pedologické pomery
Z pôdnych typov prevládajú černozeme, hnedozeme, miestami slabo glejové
černozeme.
Hydrologické pomery
Z hľadiska vodohospodárskeho územia patrí obec do povodia rieky Váh. Základ
siete vodných tokov na území obce tvorí Cabajský potok (starý názov Cedron), ktorý
preteká v severojuţnom smere. Vodné zdroje predstavujú artézske studne.
Fytogeografické pomery
Z fytogeografického hľadiska územie spadá do oblasti Panónskej flóry, obvodu
eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajská níţina.
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tvoria:
-

jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové luţné lesy (územia okolo vodných tokov
a podmáčaných plôch);

-

dubovo-hrabové lesy (v súčasnosti prevaţne premenené na poľnohospodársku
pôdu);

-

dubové a cerovo – dubové lesy (väčšinou premenené na poľnohospodársku pôdu).

Zoogeografické pomery
Riešené územie patrí do ţivočíšneho regiónu vnútrokarpatskej zníţeniny, panónska
oblasť, juhoslovenský obvod – dunajský okrsok luţný. V tomto území sa nachádzajú druhy,
ktoré znášajú vplyv poľnohospodárskej činnosti, alebo sú viazané na lesné porasty, vodné
toky a plochy, alebo znášajú blízkosť človeka a jeho obydlia. Zo skupiny bezstavovcov tu
ţijú druhy typické pre stepnú oblasť napr. strehúň škvrnitý, hrbáč obilný, fúzač trávový,
okáň hruškový, vrtivka čerešňová, cikáda viničná, húseničiar poľný, lajniak skarabeusový,
zdochlinár obyčajný, kováčik poľný a iné. Z obojţivelníkov sa vyskytujú najmä ţaby
z rodu skokanov. Z vtákov sa tu nachádzajú beţné druhy spevavcov a dravcov. Z cicavcov
sú tu zastúpené druhy typické pre stepnú oblasť ako napr. zajac poľný, syseľ obyčajný,
ryšavka myšovitá, hraboš poľný, myš domová, potkan obyčajný a iné. V území sa
vyskytuje poľovná zver – hlavne srnčia a drobná poľovná zver (baţanty, jarabice, zajace,
líšky).
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Štruktúra pôdneho fondu
Poľnohospodárska pôda
Celková výmera katastra obce je 1 986,3 ha. Z tab.č.1 vyplýva, ţe najväčšiu rozlohu
zaberá poľnohospodárska pôda, a to aţ 89%. Z nej má najväčší podiel pôda orná – 93%,
s ktorou je úzko spätá intenzívna poľnohospodárska činnosť (aj s dôsledkami tejto činnosti
na krajinu – široké otvorené parcely, menší podiel nelesnej drevinnej vegetácie, pouţívanie
chemických látok a iné). Hlavnými pestovanými rastlinami sú hustosiate obiloviny
a olejniny. Existujú tu areály poľnohospodárskeho podniku aj so strediskami ţivočíšnej
výroby s ďalšími negatívnymi dopadmi na prostredie.
Ovocné sady sa rozprestierajú na ploche 1% a záhrady tvoria z poľnohospodárskej
pôdy 6%. Záhrady sú v súkromnom vlastníctve, prevaţne pri rodinných domoch. V obci je
pomerne veľké zastúpenie vinohradov (obec je vinohradníckou obcou). Vinohrady sú
druţstevné a súkromné, nachádzajú sa v nich vínne pivnice i chatky.
Z uvedených údajov vyplýva, ţe hospodárske vyuţitie územia je predovšetkým späté
s poľnohospodárstvom a poľnohospodárska výroba patrí medzi najrozšírenejšie aktivity.
Tieto faktory predurčujú zameranie tohto územia najmä na rastlinnú výrobu. Územie
poskytuje podmienky pre pestovanie všetkých plodín i plodín náročných na teplo.
Graf č.1
Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy

1%

6%

93%

Orná pôda

Ovocné sady

Záhrady

Popis obrázku: graf vyjadrujúci rozdelenie poľnohospodárskej pôdy – orná pôda 93%,
Záhrady 6%, ovocné sady1%.
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Nepoľnohospodárska pôda
Ako vyplýva z grafu č.3, nepoľnohospodárska pôda zaberá z celkovej výmery 11%.
Z nej sú najviac zastúpené zastavané plochy – 76% lesné pozemky – 8%, ostatné plochy
zaberajú 10%, vodné plochy 6% (viď graf č.2). Vodných tokov a vodných plôch je na
území málo. Ide len o Cabajský potok, ktorý obcou preteká. Pozitívne je, ţe brehy nie sú
vybetónované. Potok sa všeobecne vyznačuje malým mnoţstvom vody, ktoré závisí od
objemu a intenzity zráţok počas roka.
Graf č.2
Rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy

10%

8%

6%

76%

Lesné pozemky

Vodné plochy

Zastavané plochy

Ostatné plochy

Popis obrázku: graf vyjadrujúci rozdelenie nepoľnohospodárskej pôdy – Lesné pozemky
8%, vodné plochy 6%, Zastavané plochy 76%, ostatné plochy 10%
Tab.č.1 Pôdny fond v roku 2004
Pôdny fond Mojmírovce

Výmera
(ha) r.2004

Poľnohospodárska pôda:
-

Orná pôda

-

TTP

3,4

-

Ovocné sady

18,3

-

Záhrady

98,0

Spolu poľnohospodárska pôda

1 482,6

1 775,9

Nepoľnohospodárska pôda:
-

Lesné pozemky

16,8
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-

Vodné plochy

-

Zastavané plochy

-

Ostatné plochy

11,7
1 60,8
21,0

Spolu nepoľnohospodárska pôda

2 10,4

Celkom pôda

1 986,3

Zdroj : Štatistický úrad SR
Graf č.3
Rozdelenie pôdneho fondu

11%

89%
poľnohospodárska pôda

nepoľnohospodárska pôda

Popis obrázku: graf vyjadrujúci rozdelenie pôdneho fondu – poľnohospodárska pôda 89%,
nepoľnohospodárska pôda 11%
Súčasná krajinná štruktúra
Územie

obce

môţeme

charakterizovať

ako

poľnohospodársku

krajinu

so

sústredenými vidieckymi sídlami, prevaţne ako krajinu oráčinovú.
Ide o vidiecky typ krajiny so sústredenými sídlami s prevahou aktivity obyvateľstva
v poľnohospodárstve a sluţbách. Nelesná dreviná vegetácia (NDV) v krajine je
významným ekostabilizačným prvkom. Poslanie NDV vo vidieckej krajine moţno zhrnúť
do 3 skupín krajinnoekologických funkcií:
1. NDV sa uplatňuje pri zaisťovaní ekologickej stability a má svoj význam pre
ekologické poľnohospodárstvo;
2. Hospodársko-technické funkcie NDV vyjadrujú ich produkčné zameranie (ťaţba
dreva,

zber

plodov)

a ďalej

ich

melioračné,

mikroklimaticko-hygienické

a technologické poslanie (protierózny, protiprachový, protihlukový);
3. Sociálna funkcia je daná jej estetickým a rekreačným poslaním vo vidieckej krajine.
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Na posudzovanom území sa NDV nachádza :
sprievodná zeleň pozdĺţ cestných komunikácií a účelových ciest (stromoradia

-

jednoradové, resp. dvojradové);
-

brehové porasty pozdĺţ vodných tokov;

-

zeleň v terénnych depresiách a podmáčaných lokalitách;

-

kontaktná zeleň medzi vinohradmi, poliami a lesmi;

-

zeleň v súkromných záhradách.

Zeleň v krajine dopĺňa zeleň vo vidieckych sídlach. Jej špecifickým rysom je vysoký
podiel súkromných záhrad, ale aj existencia prírodných prvkov (napr. brehové porasty
potokov, lúky).
2.1.2 Ţivotné prostredie a odpadové hospodárstvo
Stav životného prostredia
Z hľadiska stavu zlepšenia ţivotného prostredia je dôleţité, ţe obec uţ má vybudovaný
vodovod a kanalizáciu spolu s ČOV.

Voda
Podľa údajov ŠZÚ Nitra je situácia v zásobovaní obyvateľov pitnou vodou a kvalita
sledovaných vodných zdrojov nasledovná:
V obci je vybudovaný verejný vodovod, ktorého prevádzkovateľom je obec
Mojmírovce. Je zásobovaný vodou z diaľkovodu Jelka – Galanta – Nitra a Gabčíkovo,
ktorých prevádzkovateľom je ZsVAK Bratislava. Na vodovod sú napojení obyvatelia ako
i väčšina zariadení (ZŠ, MŠ) a prevádzok v obci.
Ďalšie sledované vodné zdroje v obci:
-

Artézska studňa pri Gábrišovi, pred č.d. 218 – vybudovaná v roku 1890 – kvalitou
vody vyhovuje pre dojčatá

-

Artézska studňa pri Kamenickom, pred č.d. 1390 – hĺbka 100 m, Q – 3,0 l/s –
vyhovuje

-

Vŕtaná studňa – Kaštieľ Mojmírovce, hĺbka 130 m, Q – 2,0 l/s – vyhovuje
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Vŕtaná studňa – Koleso, prevádzkovateľom bolo OSBD, hĺbka zdroja 70 m

-

s doporučeným Q – 1,7 l/s
Hlboko vŕtaný vodný zdroj v areáli Odborného učilišťa Mojmírovce – zásobuje

-

vodou asi 170 osôb – kvalitou vyhovuje, rozbor ŠZÚ z r. 2001
-

Vŕtaná studňa – prevádzka minipotraviny Valchoň – vyhovuje, rozbor ŠZÚ z r. 2001

-

Vŕtaná studňa – PD Mojmírovce – mechanizačné stredisko – vyhovuje rozbor z r.
2001

-

Vŕtaná studňa – PD Mojmírovce – prevádzka bitúnok – vyhovuje – rozbor z r.2002

-

Vŕtaná studňa – PD Mojmírovce – stredisko vinica – vyhovuje.

Ovzdušie
V r. 1991 – 1992 bolo v obci Mojmírovce Štátnym zdravotným ústavom Nitra
vykonané meranie prašného sedimentu na 6 stanovištiach a informatívne meranie oxidu
siričitého - v roku 1991 s počtom vzoriek prašného sedimentu 65 a oxidu siričitého 132,
v roku 1992 s počtom vzoriek prašného sedimentu 72 a oxidu siričitého 132.
Podľa údajov OÚ v Nitre sa v obci Mojmírovce nachádza 10 stredných
znečisťovateľov ovzdušia. V zmysle evidencie OcÚ existuje na území obce 25 malých
zdrojov znečisťovania.

Pôda
Pôdne pomery sú veľmi priaznivé pre rozvoj poľnohospodárstva. Vzhľadom
k prírodným a klimatickým podmienkam, ktoré umoţňujú pestovanie takmer všetkých
poľnohospodárskych plodín je tu rozsiahla poľnohospodárska výroba. Z pôdnych druhov
prevládajú hlinité a piesočnato-hlinité pôdy, k pôdnym typom patria prevaţne černozeme
a hnedozeme.
K negatívnym faktorom ovplyvňujúcim poľnohospodársku výrobu a environmentálne
funkcie pôd patrí aj vodná a veterná erózia. Územie obce bolo výrazne ohrozené po
povodni v roku 1996.
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Hluk
Merania hluku neboli zo strany ŠZÚ v obci Mojmírovce realizované. Pre zlepšenie
ţivotného prostredia je potrebné vybudovať sieť na monitorovanie hluku v blízkosti
komunikačných sietí a zhodnotiť zaťaţenie obyvateľstva obce hlukom.
Ochrana prírody
Celá plocha riešeného územia spadá pod I. stupeň ochrany v zmysle § 6 a 7 zákona
NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V zmysle tohto zákona boli na tomto
území legislatívne vyhlásený:
Park Mojmírovce – Národná kultúrna pamiatka v zmysle zákona NR SR č.49/2002. V
Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) má číslo 1469/2. celková rozloha 3,6 ha,
predmetom ochrany je historický park (platí III. stupeň ochrany).
Park Mojmírovce – Chránený areál v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 o štátnej ochrane
prírody a krajiny.
V zmysle dokumentu ÚPN VÚC Nitriansky kraj (1998) boli v riešenom území a jeho
okolí definované tieto prvky ÚSES krajiny:
-

biokoridor regionálneho významu – Cabajský potok.

Mimo hraníc obce, ale v ich blízkosti boli definované konfliktné uzly:
-

konfliktný uzol S2: Šaľa – závod (chemický kombinát Duslo Šaľa pôsobí na územie
ako veľký stresový faktor)

-

konfliktný uzol NR 7: Dolné Krškany – Selenec (Nitra IV.) - je to veľmi významný
stres s veľmi silnými technickými bariérami. Okrem dopravných línií sú to
zastavané plochy a priemyselné plochy.

Vzhľadom na súčasnú krajinnú štruktúru a vyuţitie zeme, má riešené územie nízky
stupeň ekologickej stability (vysoký stupeň ornej pôdy, minimálne zastúpenie lesných
porastov a vodných plôch).

Odpadové hospodárstvo
Riešenie problematiky komunálneho odpadu má výrazný vplyv na zlepšenie stavu
ţivotného prostredia a rast ţivotnej úrovne obyvateľstva.
Obecné zastupiteľstvo obce Mojmírovce na základe ustanovenia § 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
č.223/2001 o odpadoch sa uznieslo na všeobecne záväznom nariadení (VZN) o zbere,
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preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a o miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie s účinnosťou od 1.1.2002. VZN určuje systém zberu, prepravy
a zneškodňovania komunálneho odpadu. Obec zabezpečuje na tzv. zberovom dvore zber
separovaného odpadu a okrem toho sú na určených miestach v obci umiestnené kontajnery
na sklo.
Odvoz

komunálneho

odpadu

obec

zabezpečuje

oprávnenou

spoločnosťou

frekvenciou odvozu 1x za dva týţdne.
V obci sa nachádza uzavretá skládka komunálneho odpadu z roku 1998, na ktorú je
vypracovaný projekt na rekultiváciu.
Obec zabezpečuje 2x ročne zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov
z domácností s obsahom škodlivín prostredníctvom oprávnenej spoločnosti.
Obec zabezpečuje 2x ročne veľkokapacitné kontajnery na vývoz nepotrebných vecí
z domácností.
V budúcnosti obec plánuje zriadiť spoločnú regionálnu kompostáreň na spracovanie
biologického odpadu a zberový dvor pre separovaný odpad. V tab.č.2 je uvedený podrobný
prehľad mnoţstva vyprodukovaných odpadov. Najväčšiu poloţku tvoria kal z ČOV
a zmesový komunálny odpad.

Tab.č.2

Mnoţstvo odpadov vyprodukovaných v roku 2005
Názov odpadu

Mnoţstvo (t/rok)

Ţiarivky

13 ks

Sklo

17,48

Batérie a akumulátory

0,40

Objemný odpad

14,8

Zmesový komunálny odpad

254,2

Kal z ČOV

587,3

Odpad z lapačov piesku

102,14

Papier

1,03

Plasty

4,45

Elektronický šrot

4,6

SPOLU

986,4

Zdroj: Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2005
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Ľudské zdroje

2.2

2.2.1 Demografické charakteristiky
Ku koncu roka 2005 ţilo v obci Mojmírovce 2762 obyvateľov, z toho 51,1% tvoria
ţeny a 48,9% muţi, čo korešponduje s celoslovenským priemerom. Z celkového počtu
obyvateľov tvorilo za r.2005 predproduktívne obyvateľstvo 16,3%, 63,25%-tami bolo
zastúpené produktívne a 20,42%-tami poproduktívne obyvateľstvo (viď graf č.4).
Ak porovnáme vekovú štruktúru podľa pohlaví, tak pomer ţien predproduktívneho
k poproduktívnej

veku

zloţke

je

takmer

1:2,

čo

je

nepriaznivý

ukazovateľ.

V poproduktívnej zloţke obyvateľstva prevládajú výraznou mierou ţeny, a to aţ takmer 2/3
podielom (r.2005).

Tab.č.3

Demografická štruktúra obyvateľov v rokoch 1996 – 2005 v obci Mojmírovce
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Muţi

306

263

257

250

239

248

243

245

241

229

Ţeny

267

241

245

244

247

251

240

227

226

222

Spolu

573

504

502

494

486

499

483

472

467

451

%

19,96

19,41

19,32

18,91

18,51

18,46

17,86

17,40

16,98

16,33

Muţi

874

819

836

853

858

907

904

905

925

937

Ţeny

788

736

731

748

751

769

786

797

812

810

Spolu

1 662

1 555

1567

1 601

1609

1676

1690

1702

1737

1747

%

57,89

59,88

60,33

61,29

61,30

62,01

62,48

62,76

63,14

63,25

Muţi

243

202

190

174

176

168

171

178

178

184

Ţeny

393

336

338

343

354

360

361

360

369

380

Spolu

636

538

528

517

530

528

532

538

547

564

%

22,15

20,72

20,33

19,79

20,19

19,53

19,67

19,84

19,88

20,42

Spolu

2871

2597

2597

2612

2625

2703

2705

2712

2751

2762

Index vitality

90,9

93,7

95,1

95,6

91,7

94,5

90,8

87,7

85,4

80,0

Produktívne
Poproduktívne

Obyvateľstvo

Predproduktívne

1996

Zdroj : Štatistický úrad
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Graf č.4
Zastúpenie skupín obyvateľstva
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Popis obrázku: graf vyjadrujúci zastúpenie skupín obyvateľstva
Graf č.5
Vývoj počtu obyvateľov
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Popis obrázku: graf vyjadrujúci vývoj počtu obyvateľov
Z hľadiska ďalšieho vývoja obyvateľov má značný význam zastúpenie obyvateľov
v predproduktívnom veku, ktoré
obyvateľstva

je v tomto prípade niţšie ako poproduktívna zloţka

(viď tab. č.3, graf č.4). Tento fakt potvrdzuje i ukazovateľ vnútornej

demografickej kvality a vitality súčasného obyvateľstva - index vitality populácie (pomer
predproduktívnej a poproduktívnej zloţky). V obci Mojmírovce má tento index od r.2001
klesajúcu tendenciu a v roku 2005 dosiahol najniţšiu hodnotu 80. Znamená to, ţe ide o
regresívny (ustupujúci) typ populácie, čo nie je priaznivé z hľadiska ďalšieho
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reprodukčného procesu. Počet obyvateľov obce má rastúcu tendenciu. Od r.1998 aţ do
r.2005 počet obyvateľov v obci vzrástol o 165 (viď graf č.5).
Graf č.6
Vývoj indexu vitality
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Popis obrázku: graf vyjadrujúci vývoj indexu vitality
Obec Mojmírovce vykazuje nepomer medzi počtom ţivonarodených a zomrelých
a to z dlhodobého hľadiska. Prirodzený prírastok sa za posledných 10 rokov pohybuje
prevaţne v mínusových hodnotách (s výnimkou r.2004,2005) Prírastok prisťahovaním
dosahuje pozitívne hodnoty (s výnimkou rokov 1997 a 2005). Znamená to, ţe do obce sa
viac obyvateľov prisťahuje, ako odsťahuje.

Táto skutočnosť má vplyv na celkový

prírastok, ktorý sa s výnimkou r.1997 pohybuje v kladných hodnotách (viď graf č.3).
V reprodukcii obyvateľstva pretrváva nepriaznivý vývoj. V posledných rokoch sa prejavuje
starnutie obyvateľstva dôsledkom poklesu ţivonarodených detí a následnej zmeny vekovej
štruktúry obyvateľstva. Počet obyvateľov sa zvyšuje prisťahovaním obyvateľov z mesta.
Tab.č.4 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1996 – 2005
Bilancia
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
obyvateľstva
Ţivonarodení

41

26

27

24

25

30

26

22

22

35

Zomrelí

33

37

36

36

28

29

26

29

20

22

Prirodzený
prírastok/úbytok
Prisťahovaní

8

-11

-9

-12

-3

1

0

-7

2

13

50

54

41

74

57

57

70

57

61

45

Odsťahovaní

36

58

32

47

41

49

68

43

24

47
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prírastok/úbytok
prisťahovaním

14

-4

9

27

16

8

2

14

37

-2

Celkový prírastok

22

-15

0

15

13

9

2

7

39

11

Zdroj : Štatistický úrad
Graf č.7
Vývoj prírastkov
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Popis obrázku: graf vyjadrujúci vývoj prírastkov
2.2.2 Vierovyznanie
Náboţenským vyznaním (vierovyznaním) sa rozumie účasť obyvateľstva na
náboţenskom ţivote niektorej cirkvi, alebo vzťah k nej. Štruktúru obyvateľov obce
Mojmírovce podľa náboţenského vyznania znázorňuje tabuľka č.5.
V obci Mojmírovce

sa aţ 88% obyvateľstva hlási k rímskokatolíckemu

vierovyznaniu. K evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania sa hlási 37 obyvateľov, čo je
1%. Bez vyznania je 8% obyvateľov,

3% obyvateľov tvoria ostatné náboţenstvá, ktoré

pri grafickom vyhodnotení nedosiahli ani hodnotu 1%, preto sa automaticky zaokrúhlili na
nulu (graf č.8).
Tab.č.5 Vierovyznanie obyvateľov obce Mojmírovce
SODB 2001
Vierovyznanie

Počet

%

2 369

88

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

37

1

Bez vyznania

216

8

Ostatné a nezistené

51

3

Rímskokatolícka cirkev
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2 694

Spolu

100

Zdroj: SODB 2001
Graf č.8
Vierovyznanie obyvateľov obce
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8%

3%

88%

Rímskokatolícka cirkev
Bez vyznania

Evanjelická cirkev a. v.
Nezistené a ostatné

Popis obrázku: graf vyjadrujúci vierovyznanie obyvateľstva – Rímskokatolícka cirkev
88%, Evanjelická cirkev a. v. 1%, bez vyznania - 8%, nezistené – 3%
2.2.3 Národnostné zloţenie
Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo
etnickej menšine. Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč, ktorú
občan prevaţne pouţíva alebo lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o príslušnosti k
národu, národnostnej menšine alebo etnickej menšine.
Národnostne moţno povaţovať obec Mojmírovce za etnograficky vyrovnanú, nakoľko aţ
98% obyvateľstva sa hlási k slovenskej národnosti. Česká národnosť je zastúpená 1%,
taktieţ ostatné a nezistené náboţenstvá dosahujú hodnotu 1%. Prehľad je uvedený v grafe
č.9. Podľa záverov sociografického mapovania rómskych osád z roku 2005 v obci ţije 352
Rómov, a to i napriek faktu ţe za rok 2001 sa hlásilo k rómskej národnosti 7 obyvateľov.

Tab.č.6

Národnostné zloţenie obyvateľstva obce Mojmírovce

Národnosť
Slovenská
Česká

SODB 2001
Počet

%

2 639

98

23

1
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Ostatné*, nezistené

8

1

Zdroj: SODB 2001
*

maďarská, rómska, rusínska, nemecká, ruská

Graf č.9
Národnostné zloženie obyvateľov

98%

1%

Slovenská

Česká

1%

Ostatné, nezistené

Popis obrázku: graf vyjadrujúci národnostné zloţenie obyvateľov – slovenská 98%, česká
1%, ostatné 1%
2.2.4 Vzdelanie
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva má pre ďalší rozvoj obce zásadný význam. Podľa
tabuľky č.7 v skladbe jednotlivých druhov vzdelania má obec Mojmírovce najväčší podiel
obyvateľov so základným vzdelaním – 26%, vzdelanie učňovské bez maturity má 24%
obyvateľov obce. Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou má 13% obyvateľov obce
Mojmírovce. Vysokoškolsky vzdelaných je 8% obyvateľov obce, pričom u ţien prevláda
univerzitné a ekonomické vzdelanie a u muţov technické a poľnohospodárske zameranie
(viď graf č.11). Zaostávanie za celoslovenskou vzdelanostnou úrovňou obyvateľstva je
v nemalej miere ovplyvnené skutočnosťou, ţe pre ľudí s vyšším školským vzdelaním nie sú
vytvorené v obci pracovné príleţitosti, v dôsledku čoho po ukončení štúdia odchádzajú za
prácou do iných miest. Deti do 16 rokov sú zastúpené 20%-tami.
Celkovo moţno konštatovať, ţe úroveň vzdelania v obci nie je na vysokej úrovni,
pretoţe obyvateľstvo so základným a učňovským vzdelaním tvorí aţ 50% celkového počtu
obyvateľstva (viď graf č.10).
Tab.č.7 Stupeň dosiahnutého vzdelania obyvateľstva

22

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojmírovce

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania

Muţi

Ţeny

Spolu

%

Základné

275

401

676

25,1

Učňovské (bez maturity)

388

255

643

23,9

Stredné odborné (bez maturity)

7

6

13

0,5

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

79

40

119

4,4

Úplné stredné odborné (s maturitou)

126

208

334

12,4

Úplné stredné všeobecné

51

84

135

5,0

Vyššie

8

2

10

0,4

115

107

222

8,2

7

2

9

-

105

102

207

-

Doktorandské

3

3

6

-

Ostatní bez udania vzdelania

5

3

8

0,3

Ostatní bez školského vzdelania

4

4

8

0,3

260

266

526

19,5

1 318

1 376

2 694

100

Vysokoškolské spolu
Z toho: bakalárske
doktorské, inţinierske, magisterské

Deti do 16 rokov
Spolu

Zdroj: SODB 2001
Graf č.10
Vzdelanie

20%

26%

8%
5%
13%

24%

4%

Základné
Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Deti do 16 rokov

Učňovské (bez maturity)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Vysokoškolské spolu

Popis obrázku: graf vyjadrujúci vzdelanie
Tab.č.8 Vysokoškolské vzdelanie obyvateľstva
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Muţi

Ţeny

Spolu

- univerzitné

42

65

107

- technické

19

6

25

- ekonomické

15

19

34

- poľnohospodárske

32

12

44

- ostatné

7

5

12

Vysokoškolské vzdelanie podľa zamerania:

Zdroj: SODB 2001
Graf č.11
Vysokoškolské vzdelanie podľa zamerania

5%
20%
49%

15%
11%

univerzitné
poľnohospodárske

technické
ostatné

ekonomické

Popis obrázku: graf vyjadrujúci vysokoškolské vzdelanie podľa zamerania.
2.2.5 Kultúrno-spoločenský ţivot
Obec ţije veľmi pestrým kultúrno-spoločenským ţivotom. V obci vyvíja činnosť
mnoţstvo klubov, spolkov a zdruţení.
Kultúrne podujatia a kultúrne umelecké telesá:
-

Mojmírovská kapela;

-

spevokol Senior;

-

farský spevokol Happy Day;

-

detský folklórny súbor Zbojník;

-

dievčenská spevácka skupina Lúčina;

-

cigánska cimbalová hudba.

Všetky uvedené umelecké telesá sa aktívne zúčastňujú na miestnych kultúrnych
podujatiach, ktoré sa v obci organizujú počas celého kalendárneho roka:
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-

JANUÁR

– Obecný ples, Poľovnícky ples, Ples športovcov;

-

FEBRUÁR

– Fašiangy, Detský karneval, Ochutnávka vín;

-

MAREC

– Aktivity v kniţnici (besedy, exkurzie), maľovanie kraslíc,
pletenie šibákov;

-

APRÍL

– Deň Zeme;
– Sadenie mája na Paţiti

-

MÁJ

– Stretnutie majiteľov historických motorových vozidiel
(medzinárodné stretnutie);
– Cyklistické preteky slovenskej cyklistickej reprezentácie;

- JÚN

– Oslava MDD;
– kynologické podujatia – poľovníci;

- JÚL

– Detské denné tábory v SD;

- AUGUST

– Druţstevný deň (Poľnohospodárske druţstvo Mojmírovce)

-

– Slávnosť vinobrania (regionálne podujatie),

SEPTEMBER

– Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.
-

OKTÓBER

– Posedenie s dôchodcami, návštevy najstarších občanov;
– Strelecké aktivity v areáli poľovníckeho zdruţenia;

-

DECEMBER

– Stretnutie s Mikulášom
– Vianočný koncert so všetkými kultúrnymi zloţkami v obci.

Od mája 1995 obec vydáva obecné noviny Mojmírovčan.

2.3

Materiálne zdroje

2.3.1 Technická infraštruktúra
2.3.1.1 Doprava a dopravné vzťahy
Širšie dopravné vzťahy
Riešené územie obce Mojmírovce je komunikačne napojené cestou III.tr – III/5621,
ktorá prechádza obcou Cabaj-Čápor, Svätoplukovo, Mojmírovce a ďalej pokračuje do obce
Poľný Kesov. Z Mojmíroviec je vedená cesta III/06430 Mojmírovce – Ivanka pri Nitre
s napojením na cestu I/64 – smer Nitra – Nové Zámky – Komárno. V obci Cabaj –Čápor je
pripojenie na cestu II/562 – smer Nitra – Šaľa.
Miestne komunikácie
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Ako vyplýva z tab.č.9 v obci sa nachádza 37 km miestnych komunikácií I.-IV.
triedy spolu. Sú prevaţne asfaltové a v zlom technickom stave.

V budúcnosti treba

uvaţovať s ich opravou a rekonštrukciou. V obci sa nachádza 3,5km chodníkov a námestie.
V niektorých úsekoch je nutné vybudovať chodníky kvôli bezpečnosti. V obci sa
nenachádzajú parkovacie plochy.
Tab.č.9 Stav objektov na miestnych komunikáciách r. 2005
Počet

Dĺţka (km)

Plocha (m2)

Miestne komunikácie I.-IV. triedy spolu

-

37

10 000

Z toho

I.trieda

-

-

-

II.trieda

-

-

-

III.trieda

-

7

-

Miestne
komunikácie

-

30

-

Betónové

-

-

-

Asfaltové

-

37

-

Chodníky pri cestách a miestnych
komunikáciách

7

3,5

-

Námestia

1

-

10 000

Parkoviská

-

-

-

Z toho

Zdroj: Ročný výkaz 2005

Cyklistická doprava
Nie je v obci samostatne riešená, podmienky pre je vybudovanie sú veľmi
priaznivé aj v širších vzťahoch – smer Mojmírovce, Veľká Dolina, Poľný Kesov. Táto
moţnosť je aj v smere Svätoplukovo - Cabaj-Čápor – Nitra.

Ţelezničná doprava
V obci ne je vybudovaná.

Autobusová doprava
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Vzhľadom k tomu, ţe obcou neprechádza ţelezničná trať, ťaţisko dopravy je
presunuté na autobusovú dopravu. Cez obec v súčasnosti premávajú autobusové linky Nitra
– Veľká dolina a Nitra – Rastislavice.

2.3.1.2 Vodovodná a kanalizačná sieť
Zásobovanie pitnou a úţitkovou vodou
Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečované z

prívodného skupinového

vodovodu Jelka – Galanta – Nitra. V súčasnosti je realizácia vodovodu pred úplným
ukončením a pripravuje sa kolaudácia stavebného diela. Rozvod úţitkovej vody nie je
riešený.

Kanalizácia a čistenie odpadovej vody
Kanalizácia je pred kolaudáciou. Kanalizačné rozvody sú projektované
k vybudovanej ČOV, ktorá je navrhnutá pre 1500 ekvivalentých obyvateľov, v prevádzke je
od roku 1993. V súčasnej dobe sa pripravuje intenzifikácia ČOV, z dôvodu moţnosti
pripojenia ďalších obcí (Svätoplukovo, Veľká Dolina, Štefanovičová, Cabaj - Čápor).
V súčasnosti je na kanalizáciu napojených 617 prípojok. V obci sa nenachádzajú domové
čističky odpadových vôd.

2.3.1.3

Energetika, plyn a telekomunikácie

Zásobovanie elektrickou energiou
Obec Mojmírovce je zásobovaná elektrickou energiou z existujúceho vzdušného
22kV vedenia. V obci je vybudovaných 8 distribučných trafostaníc, z ktorých sú riešené
samotné 1 kV sekundárne vzdušné rozvody aţ k odberateľovi. Súčasný výkon postačuje na
celkové pokrytie odberu elektrickej energie v obci. Rozvody sú vzdušné, podperné body sú
betónové stĺpy, na ktorých je riešené verejné osvetlenie.
Plynové rozvody
V severnej časti obce sú vedené VVTL rozvody plynu. Plynofikácia obce bola
ukončená v roku 1980. Realizáciou stredotlakových rozvodov je zlepšený stav ţivotného
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prostredia a to hlavne zniţovaním spaľovania tuhých palív (drevo, uhlie). V súčasnej dobe
je zrealizovaný takmer kompletný počet plynových prípojok k rodinným domom
a objektom občianskej vybavenosti.

Zásobovanie teplom
Zásobovanie teplom v obci Mojmírovce charakterizuje decentralizovaný spôsob
a to hlavne vykurovanie rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti. Elektrické
vykurovanie je vyuţívané v minimálnej miere. Teplá úţitková voda sa pripravuje
v kotlových výmenníkoch ústredného vykurovania, plynovými prietokovými ohrievačmi
alebo elektricky. Na varenie je v prevaţnej miere vyuţívaný zemný naftový plyn.

Spoje a telekomunikačné zariadenia
Telekomunikačné trasy v obci sú vedené vzdušnou trasou na drevených stĺpoch
s betónovou pätkou alebo v zemných ryhách. Prípojky sú riešené vzdušnými rozvodmi
z podperného stĺpa, na ktorých sú inštalované telekomunikačné zariadenia, ktoré
zabezpečujú funkčnosť telefónnych prípojok. Digitálna ústredňa je v obci vybudovaná.
Telefónne prípojky sú realizované podľa počtu objednávok a kapacity digitálnej ústredne.
Obecný rozhlas
Ústredňa obecného rozhlasu je umiestnená na prízemí Obecného úradu
v Mojmírovciach. Typ ústredne je OSC AUDIO, bola inštalovaná v roku 2002. Rozvody sú
vedené od obecného úradu vzdušnou trasou na stĺpoch sekundárnych rozvodov elektrickej
energie na oceľových konzolách s keramickými izolantmi v ochrannom pásme od
elektrických vodičov. V prepojovacích úsekoch je riešené aj na oceľových stĺpoch
o priemere 65/6mm.
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie je riešené výbojkovými svietidlami na existujúcich stĺpoch
o intenzite 125W, 250W. Tieto zastaralé svietidlá sú priebeţne vymieňané za nové
úspornejšie typy svietidiel (18 – 36 W).
2.3.2 Sociálna infraštruktúra
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V rámci sociálnej infraštruktúry sa v obci denný stacionár pre postihnuté deti
a mládeţ, ako aj Stredisko sociálnych sluţieb, ktoré je zatiaľ nefunkčné.

2.3.3 Zdravotná infraštruktúra
Zdravotná starostlivosť o obyvateľov v obci je zabezpečená obvodným zdravotným
strediskom, v ktorom sú ambulancie:
-

pre deti a dorast

-

praktický lekár pre dospelých

-

stomatológ

V obci Mojmírovce je aj lekáreň, ktorá poskytuje sluţby počas pracovných dní.

2.3.4 Kultúrna infraštruktúra
Kultúrno-historické pamiatky
Z významných kultúrno-historických pamiatok sa v obci nachádza gotický rímskokatolícky, barokovo prestavaný Kostol sv. Ladislava z roku 1721 (okno v kaplnke z roku
1523, zvon z roku 1842). Kostol sv. Ladislava je národnou kultúrnou pamiatkou č 1470/0.
Národnou kultúrnou pamiatkou (č. 1469/0) je aj kaštieľ pôvodne neskorobarokový z roku
1721, klasicisticky prestavaný koncom 18. storočia. Nachádza sa v historickom parku,
ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (č. 1469/1) a chráneným areálom zároveň. Pred
kaštieľom je fontána a v jeho blízkosti sa nachádza i koniareň. V obci sa nachádza
baroková budova rímsko-katolíckej fary z 2. polovice 18. storočia so sochou sv. Floriána a
Immaculaty. Ďalej sa v obci nachádza klasicistická kúria z roku 1812, kde bola od roku
1852 zriadená pošta, prícestná plastika sv. Jána Nepomuckého z konca 18.storočia
v klasicistickom štýle. V obci sa nachádzajú aj ďalšie historicko-kultúrne pamiatky. Za
zmienku stojí prícestná socha Panny Márie zo začiatku 20. storočia, letohrádok knieţaťa
Aldobrandiniho (Malý kaštieľ) nachádzajúci sa v areáli historického parku, Grassalkovičov
rodný dom, morový pomník, ţidovský cintorín, rotunda zasvätená sv. Urbanovi – patrónovi
vinohradníkov, ktorá pochádza zo začiatku 19. storočia, budova poţiarnej zbrojnice, mlyn
zo začiatku 20. storočia – technický unikát.
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Okrem podzemných chodieb, ktoré sú z obdobia tureckých vojen, nachádzajú sa
v chotári obce aj zboţné jamy na obilie a pod námestím základy pôvodného Kostola Panny
Márie.

Kultúrne zariadenia
Obec disponuje veľkým spoločenským domom vyuţívaným na organizovanie
kultúrno-spoločenských podujatí rôzneho druhu pre všetky vekové kategórie obyvateľstva.
V týchto priestoroch pracujú kluby pre deti a mládeţ (stolný tenis, posilňovňa, foto-video,
tanec, rómsky klub Romale), spevokol Senior, kniţnica (aţ 11 000 kniţných titulov),
dychová hudba. V obci sú historické priestory huňadyovského kaštieľa, kde bývajú
organizované okrem výstavných podujatí aj kultúrno-spoločenské podujatia. Pre kultúrne aj
športové účely v obci slúţi aj areál Poľovníckeho zdruţenia. V obci sa nachádza i pamätná
izba a 3 významné hroby (Karol Appel – riaditeľ správy huňadyovskývch majetkov a 2
hroby zemanov Čemnických za začiatku 20. storočia).
Tab.č.10 Historické a kultúrne pamiatky, kultúrne zariadenia
obec Mojmírovce

počet

Kultúrny dom

1

Kniţnica

1

Parky – národná kultúrna pamiatka

1

Pamätná izba

1

Klub dôchodcov

1

Klub mládeţe

1

Kostol – kultúrna pamiatka

1

Kaštieľ – kultúrna pamiatka

1

Kaplnka

1

Boţie muky

3

Sochy

2

Kúrie

2
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Technické pamiatky

1

Významné hroby

3

2.3.5 Školská infraštruktúra
V obci sú zastúpené všetky typy škôl:
-

materská škola

-

základná škola (plnoorganizovaná)

-

základná umelecká škola s odborom hudobným, tanečným, výtvarným a literárnodramatickým)

-

odborné učilište (učilište pre mentálne postihnutú mládeţ, učebné odbory –
obuvník, záhradník, knihár, príprava jedál)

-

Inštitút vzdelávania COOP Jednota, a.s. (štúdium pre dospelých – rekvalifikácie,
bakalárske, vysokoškolské štúdiá akreditované MŠ SR)

2.3.6 Domový a bytový fond
V obci v r.2001 prevaţovalo aţ 98%-ným podielom bývanie v súkromných
rodinných domoch, ktoré sú prevaţne vo vlastníctve fyzických osôb. Priemerný vek
rodinných domov je 42 rokov. 163 rodinných domov bolo neobývaných, z nich bolo 32
určených na rekreáciu. V obci sa nachádzalo 10 bytových domov, ktoré spolu zahŕňali 42
bytov.
V súčasnosti sa v obci nachádza 13 bytových domov, ktoré spolu predstavujú 54
bytov. Z ostatných budov sa v obci nachádza obecný úrad, spoločenský dom, zdruţené
sluţby, zdravotné stredisko, bývalé detské jasle, poţiarna zbrojnica.
V obci je v súčasnosti 25 rozostavaných domov a 120 voľných stavebných
pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. V priebehu 10 rokov sa plánuje vybudovať 4
– 5 nových komunikácií (rozdelením veľkých pozemkov), kde je predpoklad vytvoriť
ďalších 170 pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. Obec uvaţuje v budúcnosti
s ďalšou výstavbou bytových domov.
Tab.č.11

Domový a bytový fond v roku 2001
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Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond

897

10

6

913

Trvale obývané domy

734

10

4

748

v%

98,1

1,3

0,5

100

vlastníctvo štátu

1

0

1

2

vlastníctvo bytového druţstva

0

5

0

5

vlastníctvo obce

1

0

2

3

vlastníctvo FO

724

2

0

726

vlastníctvo PO

1

3

0

4

vlastníctvo ostatné

7

0

1

8

Neobývané

163

0

1

164

Priemerný vek domu

42

27

45

42

Bytov spolu

903

42

6

951

v tom trvale obývané

741

41

5

787

v%

94,2

5,2

0,6

100

14

0

14

4

17

0

17

4

162

1

1

164

v tom:

Domov spolu

z toho:

druţstevné
Byty vo vlastníctve
v bytovom dome
Neobývané

občana

Zdroj: SODB 2001
Graf č.12
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Dom ový fond

1% 1%

98%

Rodinné domy

Bytové domy

Ostatné budovy

Popis obrázku: graf vyjadrujúci domový fond
Graf č.13
Bytový fond

4% 1%

95%

Rodinné domy

Bytové domy

Ostatné budovy

Popis obrázku: graf vyjadrujúci bytový fond
Veková štruktúra bytového fondu
Väčšina rodinných domov bola postavená v období výstavby rokov 1946-1970.
V období výstavby 1971-1980 bolo vystavaných najviac trvale obývaných bytov v rámci
bytových domov (viď prehľad graf č.14).
Tab.č.12 Obdobie výstavby trvale obývaných bytov
Obdobie výstavby
do roku 1899 a nezistené

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond

28

0

1

29
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1900-1919

34

0

0

34

1920-1945

117

0

0

117

1946-1970

294

4

3

301

1971-1980

100

37

0

137

1981-1990

106

0

0

106

1991-2001

62

0

1

63

Spolu

741

41

5

787

v%

94,2

5,2

0,6

100

Zdroj: SODB 2001
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Obdobie výstavby

300
250
200
150
100
50
0
do
1900r.1899 1919

19201945

Rodinné domy

19461970

19711980

Bytové domy

19811990

19912001

Ostatné budovy

Popis obrázku: graf vyjadrujúci obdobie výstavby

Prírastky bytového fondu
Domový a bytový fond je moţné hodnotiť priaznivo. Od roku 2002 do konca roku
2004 bol zaznamenaný prírastok

13 rodinných domov. Ku 31.12.2004 sa v obci

nachádzalo 969 bytov. Nárast sa predpokladá aj v budúcich rokoch.
Tab.č.13 Prírastky, úbytky a stav bytového fondu k 31.12.2004
Rok

Prírastky

Úbytky

Stav k 31. 12.

34

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojmírovce
2002

-

-

956

2003

8

0

964

2004

5

0

969

Zdroj: Štatistický úrad SR
Vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou
V r.2001 bolo z celkového počtu obývaných bytov v obci Mojmírovce aţ 90%
zásobovaných plynom zo siete. Vodovod v byte sa nachádzal v 85,5% bytov. Kúpeľňou,
alebo sprchovacím kútom bolo vybavených 84,9% bytov, splachovací záchod sa nachádzal
v 83,7% obývaných bytov a septik (ţumpu) pouţívalo 17,3% bytov. Bez vodovodu bolo 76
obývaných bytov, t.j. 9,7%. Prípojku na kanalizačnú sieť má aţ 69,9% bytov, nakoľko
v obci je vybudovaná kanalizácia (tab.č.14, graf č.15).
Tab.č.14 Vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou
SODB 2001

Vybavenie bytov technickou
Infraštruktúrou

Počet

%

787

100

708

90,0

- v byte

673

85,5

- mimo bytu

21

2,7

- bez vodovodu

76

9,7

- nezistené

17

2,2

- prípojka na kanalizačnú sieť

550

69,9

- septik (ţumpa)

136

17,3

So splachovacím záchodom

659

83,7

S kúpeľňou alebo sprchovacím
kútom

668

84,9

Počet bytov spolu
Z toho
S plynom zo siete
S vodovodom

S kanalizáciou

Zdroj: SODB 2001

Graf č.15
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Vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou
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Popis obrázku: graf vyjadrujúci vybavenie obývaných bytov technickou infraštruktúrou
2.3.7 Infraštruktúra voľného času
Infraštruktúra voľného času zabezpečuje športovú činnosť, rôzne športovorekreačné aktivity, kultúrno – spoločenské aktivity a slúţi aj pre oddychové účely
obyvateľstva.
Obec disponuje spoločenským domom, kde je veľká kniţnica s internetom
prístupným verejnosti. Okrem toho sú tam klubové priestory s biliardom, ping-pongovým
stolom, stolovým futbalom, spoločenskými hrami, televízorom, videom, DVD prehrávačom
a rádiomagnetofónom a malá posilňovňa, všetko prístupné deťom a mládeţi Sú tam
priestory na stretávanie sa umeleckých skupín (spevokol Senior, dievčenská skupina Lúčina
a dychová hudba Mojmírovská kapela ). Ďalej sú tam priestory pre klubovú činnosť Klubu
fotografie a vidia a pre činnosť rómskeho klubu Romale.
V obci sa nachádza futbalové ihrisko s prevádzkovou budovou, kde je vybudovaný
aj tenisový kurt, volejbalové ihrisko a plocha pre hokejbal. Ďalej futbalové ihrisko Paţiť,
ako i tri telocvične – dve v základnej škole a jedna v Kaštieli,s.r.o. Kaštieľ okrem toho
disponuje saunou, bazénom s protiprúdom, posilňovňou, tenisovými kurtami, volejbalovým
ihriskom, krytou strelnicou na krátke zbrane, minigolfom a plaveckým 25 m bazénom.
Obec má malú posilňovňu aj v spoločenskom dome pre verejnosť a je k dispozícii aj
strelnica miestneho poľovníckeho zdruţenia, ktorá spĺňa kritériá Slovenskej streleckej ligy.
Tab.č.15 Športové zariadenia
obec Mojmírovce
Futbalové ihrisko

2
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Telocvičňa

3

Fitness

1

Strelnica

2

Tenisový areál

2

Volejbalové ihrisko

2

2.3.8 Ostatná infraštruktúra
Medzi tieto zariadenia v obci patrí poţiarna zbrojnica, dom smútku a 5 cintorínov
(2 rímskokatolícke, evanjelický a ţidovský). Administratívne zariadenia predstavujú:
obecný úrad, pošta, obvodné oddelenie policajného zboru, peňaţný ústav, bankomat. Tieto
priestory občianskej vybavenosti spĺňajú zatiaľ potreby obyvateľov a čiastočne aj
zodpovedajú poţiadavkám kladeným na občiansku vybavenosť. Objekty v prevaţnej miere
vyhovujú riešením aj polohou.

2.4

Ekonomické zdroje

2.4.1

Ekonomická štruktúra obyvateľstva
Za obzvlášť dôleţitú skupinu obyvateľov z pohľadu ekonomického rozvoja obce

pokladáme ekonomicky aktívnych obyvateľov. Za ekonomicky aktívne obyvateľstvo sa
povaţujú osoby, ktoré boli v rozhodujúcom okamihu sčítania v pracovnom, členskom,
sluţobnom alebo obdobnom pomere k nejakej organizácii, druţstvu, súkromnej osobe alebo
inému právnemu subjektu, zamestnávatelia, pomáhajúci, nezamestnaní, osoby samostatne
činné, a to bez ohľadu na dĺţku pracovného úväzku. Medzi ekonomicky aktívnych patria aj
osoby v základnej vojenskej sluţbe, náhradnej alebo civilnej sluţbe, na vojenskom cvičení,
vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody – pokiaľ trval ich pracovný pomer, ţeny na
materskej (rodičovskej) dovolenke, ak trvá ich pracovný pomer a nezamestnaní.
V obci Mojmírovce

je ekonomicky aktívnych 1355 obyvateľov, čo je 50,3%

z celkového počtu obyvateľstva (r.2001). V porovnaní s celoslovenským priemerom je to
o 0,8% menej ako podiel všetkých ekonomicky aktívnych obyvateľov z trvale bývajúcich
obyvateľov Slovenskej republiky. Podiel ekonomicky aktívnych osôb v Mojmírovciach je
niţší i v porovnaní s okresom Nitra i Nitrianskym krajom.
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Tab.č.16 Porovnanie ekonomicky aktívnych osôb obce Mojmírovce s okresom, krajom a SR
Obec
Mojmírovce
Podiel ekonomicky
aktívnych osôb v %

Okres Nitra

Nitriansky kraj

SR

62,8%

50,6%

51,1%

50,3%

Zdroj: SODB 2001
Z celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva tvoria ţeny

46%,

ekonomicky aktívnych muţov je 54%. Aţ 42% ekonomicky aktívnych osôb odchádza do
zamestnania mimo obce, nakoľko v obci nie je vytvorený dostatočný počet pracovných
príleţitostí.
Tab.č.17 Bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do
zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva
Ekonomicky aktívne osoby
Muţi

Ţeny

Spolu

Z toho
odchádza do
zamestnania

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace
sluţby
Lesníctvo, ťaţba dreva a pridruţené sluţby

118

60

178

24

2

0

2

2

Priemyselná výroba

155

117

272

155

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

37

4

41

37

Stavebníctvo

51

6

57

34

Veľkoobchod a maloobchod

47

72

119

60

Hotely a reštaurácie

11

32

43

13

Doprava, skladovanie a spoje

26

12

38

22

Peňaţníctvo a poisťovníctvo

2

10

12

9

Nehnuteľnosti, prenajímanie, obchodné sluţby,
výskum a vývoj
Verejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo

38

20

58

47

54

30

84

29

30

106

136

53

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

5

51

56

37

Ostatné verejné, sociálne a osobné sluţby

16

9

25

15

Odvetvie hospodárstva
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EA bez udania odvetví

137

97

234

28

Spolu

729

626

1 355

565

Zdroj: SODB 2001

Sektorová zamestnanosť
Pre charakterizovanie územia z hľadiska štruktúry hospodárskych aktivít sa pouţíva
okrem iného aj členenie podľa zamestnanosti na tri základné sektory – primárny,
sekundárny, terciárny.
Najviac ekonomicky aktívnych osôb – aţ 47% je zamestnaných v terciárnom
sektore (stavebníctvo, veľkoobchod, maloobchod, hotely, verejná správa, školstvo,
zdravotníctvo, sociálna starostlivosť). V sekundárnom sektore - v priemyselnej výrobe je
zamestnaných 23%, v primárnom sektore (poľnohospodárstve) pracuje 13% ekonomicky
aktívnych obyvateľov. Ekonomicky aktívnych obyvateľov bez udania odvetvia je 17%.
Podrobný popis je uvedený v tab.č.18 a grafe č.16.
Tab.č.18 Sektorová zamestnanosť
Ekonomicky aktívne osoby
Odvetvie hospodárstva

Z toho
odchádza do
zamestnania
26

Muţi

Ţeny

Spolu

Primárny sektor

120

60

180

Sekundárny sektor

192

121

313

192

Terciárny sektor

280

348

628

319

EA bez udania odvetvia

137

97

234

28

Spolu

729

626

1355

565

Graf č.16 Sektorová zamestnanosť
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Sektorová zam estnanosť

13%

17%

23%

47%

Primárny sektor

Sekundárny sektor

Terciárny sektor

EA bez udania odvetvia

Popis obrázku: graf vyjadrujúci sektorovú zamestnanosť
2.4.2 Podnikateľská sféra
Z analýzy hospodárskej základne vyplýva, ţe v obci malo v r.2004 zastúpenie 195
podnikateľských subjektov – 37 právnických a 158 fyzických osôb, ktoré zabezpečovali
ekonomický rozvoj obce. Z fyzických osôb bolo 149 ţivnostníkov a štyria samostatne
hospodáriaci roľníci.

Tab.č.19 Právne subjekty v roku 2004
Právne subjekty

Počet

Právnické subjekty spolu

37

Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri – spolu

158

-

FO nezapísané v obchodnom registri – ţivnostníci

-

FO nezapísané v obchodnom registri -slobodné povolania

FO nezapísané. v obchod. registri -samostatne hospodáriaci
roľníci
Subjekty vedené v Registri organizácií
-

149
5
4
195

Zdroj : Štatistický úrad SR
Zastúpenie podnikateľských subjektov:
V oblasti odevného priemyslu:
-

Rematex – výroba detského ošatenia
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V oblasti potravinárskeho priemyslu
-

TAURIS Nitria, s.r.o. – výroba trvanlivých mäsových výrobkov

-

PD Mojmírovce – vínne hospodárstvo, tradičná poľnohospodárska produkcia,
výroba mäsových výrobkov

-

Pekáreň – výroba pekárenských výrobkov

-

Pálenica

V oblasti drevospracujúceho priemyslu
-

Stolárstvo 2x

V oblasti kovospracujúceho priemyslu
-

KOVOMONT ATC – kovovýroba

-

J. Rodný – kovovýroba

V oblasti plynárenského priemyslu
-

SPP, prevádzka Ivánka pri Nitre

V oblasti stavebníctva
-

PD Mojmírovce – stavebné práce

-

Stavebniny Dušan Palatický

V oblasti dopravy a servisu
-

PORT – D. Palatický – autodoprava

-

Pneuservis

V oblasti remeselnej výroby
-

Výroba predmetov z dreva

Iné sluţby
-

Čistiareň NATURAL – J. Hanák

-

Kozmetika – D. Meszárošová

-

Kaderníctvo 2x – T. Eliášová, Z. Vnučková

-

Pedikúra – E. Palová

Ţivnostníci v oblasti remeselnej výroby
-

OÚM a REZ – F. Augustín – oprava, údrţba, montáţ a revízia el. zariadení a revízie
zdvíhacích zariadení;

-

CHLADPAL – M. Palatický opravy a montáţ chladiarenských zariadení;

-

J. Kvasňovský – montáţ, servis el. zariadení a bleskozvodov, výroba rozvádzačov,
montáţ TV antén;

-

REVISS – V. Toman – revízie el. zariadení vrátane bleskozvodov;
41

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojmírovce
-

I. Belák – inţiniersko-obchodná činnosť, projektová činnosť;

-

R. Sabo – oprava autoelektriny.

-

DUKOZ – D. Kozák – kovovýroba, povrchová úprava konštrukcií, montáţ
technológií pre ţivočíšnu výrobu;

-

autoservis – Ľ. Kvasňovský;

-

autolakovňa – P. Kozma

Subjekty pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe
-

PD Mojmírovce, 1458 ha, rastlinná a ţivočíšna výroba, mäsopriemysel, stavebné
práce;

-

PD Ivanka pri Nitre, 395 ha, rastlinná a ţivočíšna výroba;

-

Sirius Agro, spol. s r.o., 26,4 ha, rastlinná výroba;

-

Dolina v.d., 18,7 ha, rastlinná výroba

-

14 SHR, prevaha rastlinnej výroby.

Maloobchodné a stravovacie zariadenia
Do tejto kategórie sú zaradené predajne potravinárskeho tovaru, zmiešaného tovaru,
nepotravinárska sieť, sieť pohostinstiev, stravovacích a ubytovacích zariadení.
V obci je 5 predajní potravín, predajňa mäsa, predajňa textilu a obuvi, 2 kvetinárstva,
ovocie a zelenina, záhradkárske potreby, 2 stánky Poštovej novinovej sluţby,
videopoţičovňa, 2 predajne rozličného tovaru, stavebniny, reštaurácia s pohostinstvom,
hotel s kapacitou 100 lôţok v budove kaštieľa, vrátane reštauračného a barového
zariadenia, 2 nočné bary.

2.4.3 Nezamestnanosť
Obyvatelia obce od transformačných procesov v roku 1990 pociťujú negatívny
dopad sociálno-ekonomických zmien, ktoré sa najviac prejavujú vo forme nezamestnanosti,
zníţení príjmov a vo zvyšovaní cien.
Obec Mojmírovce v porovnaní s obcami mikroregiónu má najviac pracovných príleţitostí
(v oblasti poľnohospodárstva, priemyslu, sluţieb).
Vo všeobecnosti rastúci vývoj nezamestnanosti ovplyvňujú nasledovné príčiny:
-

zanedbaný hospodársky vývoj;

-

nedostatok kapitálových zdrojov;
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-

demografická štruktúra a jej vývoj;

-

nízka kvalifikačná úroveň pracovnej sily;

-

podiel rómskeho obyvateľstva;

-

migrácia kvalifikovaných síl a iné

Miera nezamestnanosti v obci dosahuje úroveň 9,87%, v porovnaní s nezamestnanosťou na
úrovni SR je o necelé percento niţšia. Počet nezamestnaných v obci je 198, a zúčastňujú sa
aktivačných prác.
Tab.č.20 Porovnanie miery nezamestnanosti k 31. 12. 2006
Trvale bývajúce
obyvateľstvo
spolu

Ekonomicky
aktívne osoby
spolu

Miera
nezamestnanosti
v%

Miera
evidovanej
nezamestnanosti
v%

Obec
Mojmírovce
Okres Nitra

2 716

1 368

9,87%

8,60%

163 540

79 189

6,73%

5,83%

Nitriansky kraj

713 422

331 243

10,44 %

9,09%

SR

5 379 455

2 558 647

10,69%

9,40%

Zdroj: ÚPSVaR, Základné štatistické ukazovatele o trhu práce v SR, 2006
3. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je skratka z anglického originálu: Strenght – silné stránky, Weakness –
slabé stránky, Opportunity – príleţitosti, Treat – ohrozenia. Je to štandardná metóda, ktorá
slúţi k prezentácii analytických poznatkov o najrôznejších objektoch skúmania. Je zaloţená
na vyčerpávajúcej, výstiţnej a objektívnej charakteristike silných a slabých stránok
skúmaného objektu a jeho moţných príleţitostí a ohrození. V tomto prípade je predmetom
SWOT analýzy obec Mojmírovce a to jednak vo vnútorných ale aj vonkajších vzťahoch.

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

ľudské:

Ľudské:



Dievčenská folklórna skupina Lúčina



Neprispôsobiví spoluobčania



Detský folklórny súbor Zbojník



Chýba gynekológ



Dychová hudba Mojmírovská kapela



Odchod mladých ľudí za prácou do
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zahraničia



Veteran Car Club



Mládeţnícky spevokol Happy Day



Detský klub Romale



Jednota dôchodcov



Klub fotografie a videa



Slovenský

zväz

materiálne:
zdravotne



Nevyhovujúci

stav

kultúrneho

domu

postihnutých


Telocvičňa ZŠ v zlom stave



Chýba dom opatrovateľskej sluţby



Nedostatočná regulácia potoka



Chýba lavička cez potok



Chýba benzínová pumpa



Zlý stav malého kaštieľa a domu



Dobré medziľudské vzťahy



Poľovnícke zdruţenie



Výstava ovocia a zeleniny



Spevácky súbor Senior



Červený kríţ



Obecný časopis Mojmírovčan



Futbalový klub



Činnosť krúţkov na ZŠ



Cyklistický klub



Zlý stav chodníkov



Stolnotenisový klub



Zlá kvalita obecných komunikácií



2 krúţky v MŠ



Neznačená hlavná kriţovatka



Školský časopis Školobeţka



Zlý technický stav zdravotného



Hokejbalový oddiel



Zväz včelárov



Nedostatočné značenie ulíc



Degustácia vín



Chýbajú lavičky v parku



ZUŠ



Zlý stav budovy športového areálu

skupina



Chýba detské ihrisko

COOP Jednota



Kaplnka v zlom stave



–

sluţieb


vokálno-inštrumentálna

Chýba

bezbariérový

vstup

do

obchodov a úradov

strediska
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Vinobranie



Neziskové


organizácie

–

Chýbajú miesta na parkovanie

Šťastný

ţivot, Mojmírovské kroky


Neformálny klub ţien – cvičenie
kalanetiky



Zväz chovateľov



Záujem zastupiteľstva o veci verejné



Lekáreň, lekár – všeobecný, zubár,

ekonomické:


V obecnej časti Paţiť chýba obchod



Odchod

pediater


Obvodné oddelenie PZ



Cezhraničná spolupráca s Rakúskom,

obyvateľov

za

prácou

mimo obce

Maďarskom – formálna a neformálna
s Bulharskom a Srbskom


Voľné stavebné pozemky

materiálne:


Chránený park – kultúrna pamiatka



Kostol a kaštieľ – národné kultúrne

prírodné:


potoka

pamiatky,


Kaplnka sv. Urbana



Poľovnícka strelnica



Bankomat



Telefónna sieť



Telefónny automat



Reštaurácia



Dom smútku, 5 cintorínov

Čierne skládky, znečistené brehy



Spaľovanie odpadov



Nedostatočná verejná zeleň



Poškodená obecná zeleň a verejné
priestranstvá
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Kniţnica, kultúrny dom



Kanalizácia, plynovod, vodovod,
čistička odpadových vôd



Rodný dom Antona Grassalkoviča



Internet



Odborné učilište



MŠ, ZŠ, ZUŠ

prírodné:


Artézske studne



Kvalitná pôda



Zdroj termálnej vody



Potok Cedron



Úrodná pôda, vinohrady, ovocné
sady

ekonomické:


Poľnohospodárske druţstvo



Výrobňa Tauris Nitria



Advokátska kancelária, autoservis,
pošta



Pekáreň



Videopoţičovňa



Čistiareň odevov, práčovňa



Šitie detského oblečenia



Výroba drevených hračiek



Kaderník , obuvník
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Pedikúra, kozmetika



Obecná pálenica



Výroba nábytku, oprava obuvi



Kovomont, pneuservis



Dobré autobusové spojenie

PRÍLEŢITOSTI




Rozvoj

cestovného

OHROZENIA
ruchu

a vidieckeho turizmu



Nedostatok finančných prostriedkov

Rekonštrukcia budovy športového



Regresia populácie



Nevysporiadané majetkovo-právne

areálu


Rekonštrukcia kultúrneho domu
a telocvične



lokálne:

Likvidácia čiernych skládok



Vybudovanie lavičiek cez potok



Revitalizácia potoka Cedron



Dobudovanie

chodníkov

a miestnych komunikácií

vzťahy


Vysťahovávanie mladých ľudí



Odliv mozgov

regionálne:


Málo pracovných príleţitostí



Prenos kompetencií na samosprávy
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bez finančnej podpory štátu (alebo len

Úprava kriţovatky a označenie ulíc

s minimálnou podporou)



Vybudovanie benzínovej pumpy



Rekonštrukcia

Malého



Finančné zázemie obcí

kaštieľa

a domu sluţieb


Vybudovanie

domu

opatrovateľskej sluţby


Vybudovať miesta na parkovanie



Úprava a rekonštrukcia verejných

národné:


Slabý záujem investorov o región



Neustále legislatívne zmeny

priestranstiev


Rozvíjať činnosti klubov detí a
mládeţe



Vybudovanie cyklotrás



Výstavba Wellness centra



Realizovať projekty cezhraničnej
spolupráce

4. ANALÝZA PROBLÉMOV
Na základe auditu zdrojov a SWOT analýzy bola vykonaná analýza problémov. Na
jej základe boli v obci Mojmírovce identifikované 2 nasledovné kľúčové problémy:
1. Niţšia úroveň technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti v
porovnaní s vyspelejšími regiónmi
2. Niţšia kvalita ţivotnej úrovne občanov v porovnaní s vyspelejšími regiónmi
Príčinami týchto problémov sú:


Zdravotné stredisko v zlom stave, nevybudovaná príjazdová cesta a parkovisko



Potok v zlom stave (potreba regulácie, kosenie, čistenie potoka)



Chýbajú lavičky cez potok



Chýba dom dôchodcov a opatrovateľských sluţieb



Telocvičňa v nevyhovujúcom stave
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ZŠ Mojmírovce – úprava exteriéru (osvetlenie, vstupné plochy), rekonštrukcia
interiéru (inštalácie, podlahy, nábytok)



V obci chýba čerpacia stanica pohonných hmôt



Chodníky nie sú dobudované



Nevyznačené prechody pre chodcov



Chýbajú cesty pre bicykle a kolieskové korčule



Námestie – stredu obce – nespĺňa kritériá námestia vyspelej obce



Zápach z kanalizácie v časti obce Nové Funduše



Dom kultúry v zlom stave



Areál futbalového klubu v dezolátnom stave (šatne i budova)



Sociálne neprispôsobiví občania (spaľujú odpad, hlasná hudba, voľne pobehujú
psy)



Okolo 17 % obyvateľov je na hranici sociálneho vylúčenia (Rómovia,
nezamestnaní)



Kriminalita, vandalizmus



Ničenie verejných priestranstiev



Poškodzovanie cudzieho majetku



Nedostatok zelene na verejných priestranstvách



nevypracovaný archeologický prieskum námestia



Čierne skládky odpadov



Nezáujem o tvorbu ţivotného prostredia



Chýbajú zariadenia pre trávenie voľného času mládeţe



Nedostatočná starostlivosť o zdravotne postihnutých, nie sú vybudované
bezbariérové vstupy do budov



Chýba obchod na Hornej Paţiti

Následky týchto problémov sú:


Nedostatočné podmienky pre zdravý a plnohodnotný ţivot obyvateľov,
podnikateľov a návštevníkov obce.

5.

STANOVENIE STRATEGICKÝCH CIEĽOV
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Na základe analýzy problémov si obec Mojmírovce stanovila nasledovný strategický cieľ:
Vytvoriť podmienky pre všestranne kvalitný ţivot občanov priamo v obci, a to v oblasti
technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti ako aj tvorby pracovných príleţitostí,
bývania, vzdelávania, rekreácie a trávenia voľného času tak, aby sa obec stala domovom
a miestom pre plnohodnotný ţivot všetkých jej obyvateľov.
Pre dosiahnutie strategického cieľa si obec stanovila nasledovné dva špecifické ciele:

Špecifický cieľ č.1 – Doplnenie a revitalizácia technickej infraštruktúry a občianskej
vybavenosti
Opatrenia/aktivity vedúce k naplneniu špecifického cieľa č.1:


Rekonštrukcia miestnych komunikácií



Rekonštrukcia zdravotného strediska, vybudovať príjazdovú cestu a parkovisko



Rekonštrukcia telocvične



ZŠ Mojmírovce – úprava exteriéru (osvetlenie, vstupné plochy), rekonštrukcia
interiéru (inštalácie, podlahy, nábytok)



Vybudovať lavičky cez potok



Dobudovať kanalizáciu



Rekonštrukcie námestia – stredu obce



Vybudovať dom dôchodcov a opatrovateľských sluţieb



Rekonštrukcia Malého kaštieľa



Rekonštrukcia domu kultúry



Dobudovať chodníky



Rekonštrukcia historického parku – národná kultúrna pamiatka



Budovanie nových komunikácií a inţinierskych sietí pre nové stavebné pozemky;



Výstavba nájomných bytov



Zrekonštruovať areál futbalového klubu



Vybudovať infraštruktúru cestovného ruchu – vyuţitie geotermálnej energie



Údrţba potoka ( regulácia, kosenie, čistenie potoka)



Realizovať stavbu čerpacej stanice pohonných hmôt
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Vybudovať cesty pre bicykle a kolieskové korčule



Vyznačiť prechody pre chodcov



Vybudovať detské ihrisko



Vypracovať archeologický prieskum námestia



Zmena spôsobu pochovávania a modernizácia cintorínov (ozvučenie a rozšírenie
domu smútku)



vybudovanie priemyselnej zóny (vyčlenené územie s infraštruktúrou pre malých
podnikateľov)

Špecifický cieľ č.2 - Zlepšenie kvality ţivotnej úrovne občanov
Opatrenia/aktivity vedúce k naplneniu špecifického cieľa č.2:


Odstránenie environmentálnej záťaţe – skládka odpadov



Zamedziť

kriminalitu,

vandalizmus,

poškodzovanie

cudzieho

majetku

prostredníctvom projektov zameraných na skupiny obyvateľstva ohrozené
sociálnym vylúčením


Zamedziť ničeniu verejných priestranstiev



Zabezpečiť výsadbu zelene na verejných priestranstvách



Odstrániť čierne skládky odpadov



Zvýšiť záujem občanov o tvorbu ţivotného prostredia



Zriadiť zariadenia pre trávenie voľného času mládeţe



Zvýšiť starostlivosť o zdravotne postihnutých, vybudovať bezbariérové vstupy do
budov



Zriadiť obchod na Hornej Paţiti



Vyčleniť prostriedky na fungovanie všetkých súborov, klubov a spolkov



Riešiť odstránenie zápachu z kanalizácie v časti obce Nové Funduše

5.1

Ukazovatele dopadu


Vybudované podmienky pre všestranne kvalitný ţivot občanov priamo v obci



Zvýšená úroveň technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti
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Tvorba pracovných príleţitostí, moţností bývania, vzdelávania, rekreácie a trávenia
voľného času

Ukazovatele výsledkov pre špecifický cieľ č.1:

5.2


Počet metrov zrekonštruovaných miestnych komunikácií



Zrekonštruované zdravotné stredisko, dĺţka vybudovanej príjazdovej cesty v m,
kapacita parkoviska



Zrekonštruovaná telocvičňa



Zrekonštruované interiéry (inštalácie, podlahy, nábytok) ZŠ Mojmírovce –
upravený exteriér (osvetlenie, vstupné plochy),



Vybudované lavičky cez potok



Dobudovaná kanalizácia



Zrekonštruované námestie – stred obce



Vybudovaný dom dôchodcov a opatrovateľských sluţieb



Zrekonštruovaný domu kultúry na polyfunkčné zariadenie pre všetky vekové
skupiny občanov



Dobudované chodníky



Zrekonštruovaný historický park



Vybudované nové komunikácie a inţinierske siete pre nové stavebné pozemky;



Vybudovanie nájomných bytov



Zrekonštruovaný areál futbalového klubu



Vybudovaná infraštruktúra cestovného ruchu – vyuţitie geotermálnej energie



Zregulovaný miestny potok



Zrekonštruovaná telocvičňa ZŠ



ZŠ Mojmírovce – upravený exteriér (osvetlenie, vstupné plochy), dokončená
rekonštrukcia interiéru (inštalácie, podlahy, nábytok)



Zrealizovaná stavba čerpacej stanice pohonných hmôt



Vybudované cesty pre bicykle a kolieskové korčule (cyklotrasy)



Vyznačené prechody pre chodcov



Vybudované detské ihrisko



Zrealizovaný archeologický prieskum námestia
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Zavedená zmena spôsobu pochovávania a modernizácia cintorínov (ozvučenie
a rozšírenie domu smútku)



Vybudovaná priemyselnej zóny (vyčlenené územie s infraštruktúrou pre malých
podnikateľov)

Ukazovatele výsledkov pre špecifický cieľ č.2


Zlikvidovaná environmentálna záťaţ – skládka odpadov



Zníţená kriminalita, vandalizmus, poškodzovanie cudzieho majetku



Obmedzené ničenie verejných priestranstiev



Zabezpečená výsadba zelene na verejných priestranstvách



Odstránenie čiernych skládok odpadov



Zlepšený záujem občanov o tvorbu ţivotného prostredia



Zriadené zariadenia pre trávenie voľného času mládeţe



Zvýšené starostlivosti o zdravotne postihnutých, vybudované bezbariérové vstupy
do budov



Zriadený obchod na Hornej Paţiti



Vyčlenené prostriedky na fungovanie všetkých súborov, klubov a spolkov



Vyriešené odstránenie zápachu z kanalizácie v časti obce Nové Funduše

6. AKČNÝ PLÁN
Špecifický cieľ č.1 - Doplnenie a revitalizácia technickej infraštruktúry a občianskej
vybavenosti
Aktivita č.1:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Osobná/inštitut. zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce

Cieľová skupina:

obyvatelia obce a mikroregiónu

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2008-2009, 12 mesiacov

Finančná náročnosť:

40 000 000 SK

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy a vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: 6 km komunikácií
Aktivita č.2:

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Osobná/inštitut. zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce
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Cieľová skupina:

obyvatelia obce a mikroregiónu

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2008-2009, 6 mesiacov

Finančná náročnosť:

10 000 000 SK

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy a vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: zrekonštruovaná budova
Aktivita č.3:

Dokončenie rekonštrukcie ZŠ Mojmírovce – telocvičňa,
interiéry, exteriéry

Osobná/inštitut.zodpovednosť:
Cieľová skupina:

OcÚ Mojmírovce

ţiaci obce a mikroregiónu – regionálna základná škola,
obyvatelia obce a mikroregiónu

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2008 - 2010, 18 mesiacov

Finančná náročnosť:

40 000 000,00

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy a vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: Zrekonštruovaná telocvičňa, zmodernizované interiéry a
exteriéry
Aktivita č.5:

Rekonštrukcia námestia – stred obce

Osobná/inštitut.zodpovednosť:
Cieľová skupina:

OcÚ Mojmírovce

obyvatelia obce, mikroregiónu, turisti ubytovaní v Kaštieli
Mojmírovce, turisti smerujúci do Poľného Kesova – termálne
kúpalisko

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2008-2010, 24 mesiacov

Finančná náročnosť:

35 000 000 SK

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy a vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: Zrekonštruovaných 10 000 m2 námestia
Aktivita č.6:

Vybudovať lavičky cez potok
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Osobná/inštitut.zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce

Cieľová skupina:

obyvatelia obce

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2008, 3 mesiace

Finančná náročnosť:

1 500 000 SK

Zdroje financovania:

Dotácie, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: 2 lavičky cez potok pri hlavnej ceste
Aktivita č.7:

Dobudovanie kanalizácie

Osobná/inštitut.zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce

Cieľová skupina:

obyvatelia obce

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2009, 12 mesiacov

Finančná náročnosť:

5 000 000 SK

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: 3 km dokončenej kanalizačnej siete
Aktivita č.8:

Rekonštrukcia Malého kaštieľa

Osobná/inštitut.zodpovednosť:
Cieľová skupina:

OcÚ Mojmírovce

obyvatelia obce, mikroregiónu, partneri obce, zo Slovenska
a partneri v rámci cezhraničnej spolupráce

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2008-2010, 24 mesiacov

Finančná náročnosť:

25 000 000 SK

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: zrekonštruovaná budova
Aktivita č.9:

Vybudovanie domu dôchodcov a opatrovateľských sluţieb

Osobná/inštitut.zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce

Cieľová skupina:

obyvatelia obce a mikroregiónu

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce
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Časový harmonogram:

2008, 12 mesiacov

Finančná náročnosť:

30 000 000 SK

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: vybudované zariadenie
Aktivita č.10:

Rekonštrukcia domu kultúry

Osobná/inštitut.zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce

Cieľová skupina:

obyvatelia obce a mikroregiónu

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2009-2010, 12 mesiacov

Finančná náročnosť:

10 000 000 SK

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: zrekonštruovaná budova
Aktivita č. 11:

Dobudovanie chodníkov pre peších

Osobná/inštitut.zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce

Cieľová skupina:

obyvatelia obce

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2009, 6 mesiacov

Finančná náročnosť:

3 000 000 SK

Zdroje financovania:

dotácie, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: 3 km chodníkov

Aktivita č.12:

Rekonštrukcia historického parku – národná kultúrna pamiatka

Osobná/inštitut.zodpovednosť:
Cieľová skupina:

OcÚ Mojmírovce

obyvatelia obce, mikroregiónu, turisti v Kaštieli Mojmírovce,
turisti prechádzajúci obcou do Poľného Kesova – termálne
kúpalisko

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2008-2010, 6 mesiacov
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Finančná náročnosť:

16 000 000 SK

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy, dotácie, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: Revitalizácia 4 ha historického parku
Aktivita č.13:

Rekonštrukcia budovy v športovom areáli

Osobná/inštitut.zodpovednosť:
Cieľová skupina:

OcÚ Mojmírovce

obyvatelia obce, deti MŚ, ţiaci ZŠ,učni OU, klienti Kaštieľa,
členovia športových klubov

Metódy a postupy:

príprava projektovej dokumentácie

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2008, 6 mesiacov

Finančná náročnosť:

500 000 SK

Zdroje financovania:

dotácie

Monitorovacie indikátory: zrekonštruovaná budova

Špecifický cieľ č.2 - Zlepšenie kvality ţivotnej úrovne občanov
Aktivita č.1:

Odstránenie environmentálnej záťaţe

Osobná/inštitut.zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce

Cieľová skupina:

obyvatelia obce

Metódy a postupy:

PD, stavebné povolenie, VO, realizácia, kolaudácia

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2008-2010, 24 mesiacov

Finančná náročnosť:

38 000 000 SK

Zdroje financovania:

Štrukturálne fondy, dotácie, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: Zrekultivovaná skládka odpadov
Aktivita č.2:

Postupná výsadba zelene

Osobná/inštitut.zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce

Cieľová skupina:

obyvatelia obce a mikroregiónu

Metódy a postupy:

realizácia výsadby a údrţby zelene

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce
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Časový harmonogram:

2007-2010, 30 mesiacov

Finančná náročnosť:

1 000 000 SK

Zdroje financovania:

dotácie, granty, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: 4 zrekultivované verejné priestranstvá
Aktivita č.3:

Odstránenie čiernych skládok

Osobná/inštitut.zodpovednosť:

OcÚ Mojmírovce

Cieľová skupina:

obyvatelia obce

Metódy a postupy:

likvidácia čiernych skládok

Miesto realizácie:

Obec Mojmírovce

Časový harmonogram:

2007-2010, 30 mesiacov

Finančná náročnosť:

2 000 000 SK

Zdroje financovania:

Granty, dotácie, vlastné zdroje

Monitorovacie indikátory: odstránené 3 veľké čierne skládky
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Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mojmírovce vypracovala Agentúra pre
rozvoj vidieka v Nitre. Tento dokument bol schválený obecným zastupiteľstvom v
Mojmírovciach dňa 30. mája 2007 pod číslom uznesenia č.7/2007.

Upozornenie:
Tento dokument je vlastníctvom obce Mojmírovce. Akékoľvek vytváranie kópií bez
súhlasu obce Mojmírovce je zakázané.

© Obec Mojmírovce, 2007
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