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Strategický cieľ 1:  

Vytvorenie podmienok pre dobudovanie dopravnej a technickej vybavenosti obce 
 

Zámer Nositeľ Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 

 progr.dokumenty 

Čas realizácie 

potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 

partnerstvá 

Vybudovanie 

kanalizačnej siete 

Obec  

NSK 

ZsVS, a.s. 

ERDF-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvojový plán 

Vlastné zdroje  

MŽP SR, MP SR 

Národný rozvojový plán  Realizácia po 

zabezpečení 

projektovej prípravy 

Potreba fin. zdrojov 

podľa realizačného 

projektu  

NSK 

ZsVS, a.s. 

Vytvoriť podmienky 

pre úpravy miestnych 

križovatiek v obci, 

a skvalitnenie a dobu-

dovanie miestnych 

komunikácií a 

chodníkov  

 

Obec 

NSK 

ERDF-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvojový plán 

Vlastné zdroje  

MVRR SR, MPSR 

Národný rozvojový plán  Realizácia po 

zabezpečení 

projektovej prípravy 

Potreba fin. zdrojov 

podľa realizačného 

projektu  

NSK 

Vybudovanie areálu 

technických služieb 

obce so zberným 

dvorom a 

kompostárňou 

Obec ERDF-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvojový plán 

Vlastné zdroje 

MVRR SR, MP SR  

Národný rozvojový plán  Realizácia po 

zabezpečení 

projektovej prípravy 

Potreba fin. zdrojov 

podľa realizačného 

projektu  

Obce 

mikroregiónu 

Rekonštrukcia 

a dobudovanie 

verejného osvetlenia 

Obec ERDF-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvojový plán 

Vlastné zdroje 

MVRR SR, MP SR  

 

Národný rozvojový plán  Realizácia po 

zabezpečení 

projektovej prípravy 

Potreba fin. zdrojov 

podľa realizačného 

projektu  
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Rekonštrukcia 

a dobudovanie 

miestneho rozhlasu 

Obec ERDF-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvojový plán 

Vlastné zdroje 

MVRR SR, MP SR  

Národný rozvojový plán  Realizácia po 

zabezpečení 

projektovej prípravy 

Potreba fin. zdrojov 

podľa realizačného 

projektu  

 

Vybudovanie káblovej 

televízie 

Obec ERDF-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvojový plán 

Vlastné zdroje 

MVRR SR, MP SR, 

MDPT SR 

Národný rozvojový plán  Realizácia po 

zabezpečení 

projektovej prípravy 

Potreba fin. zdrojov 

podľa realizačného 

projektu  

Prevádzkova- 

telia KTV  
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Strategický cieľ  2: 

Vytvorenie podmienok pre zhodnotenie súčasnej základne rekreácie a cestovného ruchu v obci a dobudovanie  

a skvalitnenie rekreačného a športového vybavenie a vybudovanie informačného  systému    
Zámer Nositeľ Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 

 progr.dokumenty 

Čas realizácie 

potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 

partnerstvá 

Propagácia a 

informačný systém 

Obec 

Mikroregión 

Podnikatelia 

Rozpočet obce 

ERDR-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvoj.plán 

MVaRR SR, MP SR 

Národný rozvojový 

plán  

 

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľa 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektu propagačného 

a informačného 

systému 

Obce mikroregiónu 

Vybudovanie 

informačného 

strediska 

Obec 

Mikroregión 

Podnikatelia 

Rozpočet obce 

ERDR-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvoj. plán 

MVaRR SR, MP SR 

Národný rozvojový 

plán  

 

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľa 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektu propagačného 

a informačného 

systému 

Obce mikroregiónu 

Dobudovanie 

športového areálu  

Obec 

Podnikatelia 

Rozpočet obce 

ERDR-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvoj. plán 

MK SR 

Národný rozvojový 

plán  

 

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektu dobudovania 

služieb. 

Podnikatelia  

Vytvorenie 

podmienok pre 

vybudovanie 

rekreačného areálu  

pri vodnej ploche 

Obec 

Podnikatelia 

Rozpočet obce 

ERDR-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvoj. plán 

MH SR, MVRR SR, 

MP SR 

Národný rozvojový 

plán  

 

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektu dobudovania 

služieb. 

Podnikatelia 
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Vytvorenie 

podmienok pre 

dobudovanie areálu 

viničných domčekov 

Obec 

Podnikatelia 

Rozpočet obce 

ERDR-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvojový 

plán 

MH SR, MVRR SR, 

MP SR  

Národný rozvojový 

plán  

 

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektu dobudovania 

služieb. 

Podnikatelia 

Oprava a údržba 

miestnych 

pamätihodností, 

parkov a zelene  

Obec 

Podnikatelia 

Rozpočet obce 

ERDR-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvojový 

plán 

MK SR 

Národný rozvojový 

plán  

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektu dobudovania. 

Podnikatelia 
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Strategický cieľ  3:  

Vytvorenie podmienok pre uplatnenie sa na miestnom trhu práce a realizovanie aktivít zvyšujúcu domácu 

zamestnanosť  
Zámer Nositeľ Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 

 progr.dokumenty 

Čas realizácie 

potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 

partnerstvá 

Vytvorenie 

podmienok pre zóny 

pre miestnu výrobu, 

výrobné služby 

a technické služby 

Podnikatelia 

Vlastníci pozemkov 

Obec 

Slovenská záručná a 

rozvojová banka 

ERDR-Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

Národný rozvojový 

plán 

MH SR, MVRR SR 

Národný rozvojový 

plán  

 

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektu priemyselnej 

zóny. 

Podnikatelia 

Vlastníci pozemkov 
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Strategický cieľ 4: 

V nadväznosti na rozvoj výrobných  aktivít v regióne vytvorenie podmienok pre rozvoj bývania v zdravom životnom 

prostredí s príslušnou občianskou vybavenosťou.  
Zámer Nositeľ Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 

 progr.dokumenty 

Čas realizácie 

potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 

partnerstvá 

Vytvorenie 

podmienok pre 

výstavbu rodinných 

domov –dopravná a 

technická 

infraštruktúra 

Obec 

Vlastníci pozemkov 

ERDF- Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

MVaRR SR, MP SR 

Národný rozvojový 

plán  

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektu obytnej zóny. 

Obec 

Vlastníci pozemkov 

Vytvorenie 

podmienok pre 

výstavbu 

malometrážnych   

nájomných bytov 

Obec 

 

Rozpočet obce 

Budúci nájomníci 

Štátny fond rozvoja 

bývania 

MVaRR SR 

Národný rozvojový 

plán  

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektu bytových 

domov. 

Obec 

Budúci nájomníci 

Rozvoj občianskej 

vybavenosti 

 

= školstvo 

   - rekonštrukcia a  

     dobudovanie ZŠ  

     s MŠ 

   - rekonštrukcia a 

     dobudovanie šport. 

     areálu ZŠ s MŠ 

 

= zdravotníctvo 

   - rekonštrukcia  

     a dobudovanie ZS 

Obec ERDF- Európsky fond 

regionálneho rozvoja 

MVaRR SR, MŠ SR,  

MPSVaR SR, 

Národný rozvojový 

plán  

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektov zámerov. 

Obec 

Poskytovatelia služieb 
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= kultúra 

   - rekonštrukcia  

     a dobudovanie KD 

   - rekonštrukcia a  

     dobudovanie MKD 

   - vybudovanie  

     objektu pre 

     expozíciu histórie 

     obce a ľudových 

     tradícií 

   - dobudovanie  

     miestnej knižnice 

     a rozšírenie služieb 

     (internetizácia) 

 

= šport  

  - dobudovanie šport.  

     areálu 

 

= sociálna vybavenosť  

   - vybudovanie klubu 

     dôchodcov  

     s dennou  

     starostlivosťou 

     o seniorov  

   - vybudovanie klubu 

     mládeže  

     s vybavenosťou 

  - vybudovanie  

    detských ihrísk 
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= iná vybavenosť 

   - rekonštrukcia  

     a dobudovanie 

     obecného úradu 

   - rekonštrukcia  

     a dobudovanie 

     požiar. Zbrojnice 

  - rekonštrukcia  

    a dobudovanie  

    domu smútku 

  - rekonštrukcia  

    a dobudovanie 

    vybavenia cintorína  

    (oplotenie, chodní- 

    ky, sadové úpravy,  

    pietne miesto,  

    kolumbárium,  

    vodovod, parking)  

  - vybudovanie  

    odpočinkových  

    a relaxačných 

    priestorov na  

    nábreží Starej Nitry 
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Strategický cieľ 5:  

Vytvorenie podmienok pre rozvoj tradícií v oblasti historicko-kultúrnych hodnôt a tradícií, rekreácie a športu    
Zámer Nositeľ Zdroje financovania Prepojenie 

na národné 

 progr.dokumenty 

Čas realizácie 

potrebné fin.zdroje 

Spolupráca, 

partnerstvá 

Vytvorenie  

pamätnej izby  

rodákov 

a histórie obce 

 

 

 

Obec ERDF- Európsky fond 

regionálneho rozvoja, 

MK SR 

Národný rozvojový 

plán  

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektov zámerov. 

Obec 

Podnikatelia 

Obyvatelia 

 

 

Vytvorenie 

podmienok pre rozvoj 

tradícií folklórneho, 

umeleckého, spolo-

čenského a športového 

charakteru  

= tradície 

   - procesie (sv.Urban, 

     Nanebovzatie  

     p.Márie, Božie telo, 

     sv. Anna,  

     sv.  Florián,  

     sv. Hubert,  

     sv. Štefan)  

  - hodové slávnosti  

  - veľkonočné sviatky 

  - mikulášske slávnos- 

    ti (ZŚ s MŠ) 

  - vianočné sviatky  

    a koledovanie  

Obec ERDF- Európsky fond 

regionálneho rozvoja, 

MK SR, MV SR 

Národný rozvojový 

plán  

Realizácia  na základe 

špecifikácie nositeľov 

zámeru. 

Finančné zdroje podľa 

projektov zámerov. 

Obec 

Podnikatelia 

Obyvatelia 

Jednota dôchodcov 

Športový klub 

Dobrovoľný hasičský 

zbor 

Csemadok 
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= kultúrno-spoločens- 

   ké podujatia 

   - Deň Matiek 

   - Deň detí 

   - Deň obce 

   - Deň Csemadoku 

   - fašiangy (ples,  

     karneval) 

   - ochutnávka vín 

   - poľovnícky 

     Juniáles 

   - hodová zábava 

   - oberačková zábava 

   - Katarínska zábava 

   - Silvestrovská  

     zábava 

 

= športové podujatia 

   - šachové turnaje 

   - futbalové zápasy  

     (žiaci, dorast,  

     dospelí)   

   - stolnotenisové  

     turnaje 

   - požiarnické súťaže 

     (mládež, dospelí) 

  - rybárske súťaže  

    (mládež, dospelí) 
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= iná činnosť 

   - skauting 

   - spevokol cirkevný 

   - spevokol  

     Csemadoku 

   - Detský folklórny  

     súbor ľudového 

     tanca a citary  
 


