
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Komjatice 

2015 – 2023 

!     
    

  1



Názov: Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Komjatice  na obdobie 2015 
– 2023  

Územné vymedzenie: Nitriansky samosprávny kraj 
Okres:  Nové Zámky 
Obec:    Komjatice  

Región: Mikroregión CEDRON – NITRAVA  

Nadmorská výška: 128 m.n.m. 

Počet obyvateľov: 4 278 

Rozloha/hustota obyvateľstva 3 076 ha  
139,82 obyv./km2 

Územný plán obce  schválený : Áno 

Dátum schválenia PHSR: 17.12.2015 

Dátum platnosti: Od 18.12.2015 do 312.12.2023 

Verzia: 1.0 

Publikovaný verejne: 01.04.2016 

  2



Obsah 

Úvod  

1. Zámer spracovania PHSR  

2. Harmonogram spracovania PHSR  

3. Východiskové koncepčné dokumenty  

4. Analytická časť 

4.1. Analýza vnútorného prostredia 

4.1.1. História obce 

4.1.2. Geografické hľadisko 

4.1.3. Prírodné zdroje 

4.1.4. Demografické zdroje 

4.1.5. Administratívne kapacity obce  

4.1.6. Sociálna infraštruktúra 

4.1.7. Kultúrny a spoločenský život 

4.1.8. Mimovládny sektor 

4.1.9. Podnikateľské prostredie 

4.1.10. Materiálne zdroje 

4.1.11. Cestovný ruch 

4.2. Analýza vonkajšieho prostredia  

4.3. SWOT 

4.4. Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja  

5. Strategická časť 

5.1. Vízia rozvoja územia obce  

5.2. Strategický cieľ  

6. Programová časť 

6.1. Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám 

7. Realizačná časť 

  3



7.1. Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR 

7.2. Systém monitorovania a hodnotenia 

7.3. Akčný plán na obdobie dvoch rokov  

8. Finančná časť 

8.1. Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 

8.2. Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov 

Záverečná časť  

  4



Úvod 

Posledná dekáda 20. storočia až po súčasnosť je poznačená kumuláciou procesov, ktoré 

výrazne predznamenali dynamiku a charakter premien spoločensko-politických, 

hospodárskych, sociálnych, sociálno-kultúrnych s celou škálou pozitívnych ale aj 

problémových dopadov na spoločnosť i jednotlivé spoločenstvá na Slovensku. Významné sú 

nadnárodné súvislosti prebiehajúcich procesov, keďže sa netýkajú len jednej krajiny, ale sú 

súčasťou priestorovo širších premien, ktoré majú významné, prinajmenšom európske 

súvislosti. Premieta sa to, resp. Odráža v európskych integračných procesoch, v hľadaní 

podôb štátnych i spoločných európskych postupov, pri riešení problémov, pri usmerňovaní 

vývojových procesov, pri hľadaní spoločných či koordinovaných politík. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným dokumentom, ktorým si mesto pri 

výkone svojej činnosti zabezpečuje rozvoj svojho územia a stará sa o potreby obyvateľov. 

Je to strednodobý programový dokument, ktorý bol spracovaný na základe zákona č. 

539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. Pri 

spracovávaní boli rešpektované zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej republiky a 

princípy regionálnej politiky Európskej únie zakotvené najmä v nariadeniach Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom 

námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a v 

zmysle delegovaného  nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014. 

Program je komplexným dokumentom, integrujúcim otázky rozvoja fyzických štruktúr so 

sociálnymi, ekonomickými a ďalšími aspektami. Preto má voči ostatným plánovacím 

dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Na rozdiel od územného 

plánu, ktorý rieši najmä otázky fyzického rozvoja územia (lokalizáciu zástavby a priestorové 

regulatívy pre stavebný rozvoj, funkčné využitie rozvojových plôch), program rozvoja sa 

podrobnejšie zaoberá otázkami ekonomického a sociálneho rozvoja, čím vo vzťahu 

k územnému plánu plní komplementárnu funkciu. 
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Aj napriek komplexnosti programu rozvoja nie je cieľom vyčerpávajúco obsiahnuť všetky 

problémy a nájsť na všetky optimálne riešenia. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v Národnom rozvojovom pláne a s metodikou na vypracovanie príslušného 

PHSR pre obce a mestá.  

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komjatice 2015 – 2023 s výhľadom do 

roku 2025 je v súlade s nasledujúcimi strategickými dokumentami na národnej úrovni, úrovni 

samosprávneho kraja a na úrovni miestnej samosprávy. 

Národná úroveň:  

- Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011. 

- Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020. 

- Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a program SR na roky 

2014 – 2020  
- Operačné programy pre programové obdobie 2014 – 2020.  

Úroveň samosprávneho kraja: 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja   2012 – 
2018.  

- Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja.  

Úroveň miestnej samosprávy:  

- Územný plán obce Komjatice  

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komjatice 
- Program odpadového hospodárstva 
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1. Zámer spracovania 

Hlavným zámerom spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja je vízia 

progresívneho mesta, ktorého hlavným cieľom je v čo najväčšej miere uspokojovať potreby 

občanov, umožňovať rozvoj podnikateľských aktivít a cestovného ruchu na území mesta 

a v čo najväčšej miere využívať výhodnú geografickú polohu za podmienok trvalo 

udržateľného rozvoja. 

Zámer spracovania PHSR

Názov dokumentu • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Komjatice 

na roky 2015-2023 

Forma spracovania • pracovníkmi samosprávy, 

• s pomocou pracovníkov kancelárie Mikroregiónu CEDRON – 

NITRAVA 

Riadenie procesu 
spracovania

• proces spracovania PHSR bol riadený pracovníkmi kancelárie 

MR CEDRON – NITRAVA v spolupráci s externým expertom  

na regionálny rozvoj 

• obec si vytypovala členov pracovných skupín, ktoré boli 

zložené z poslancov OZ, členov komisií pri OZ, zamestnancov 

OcÚ  

• do procesu spracovania PHSR boli zapojené školy a školské 

zariadenia, miestni podnikatelia, spoločenské organizácie 

a športové kluby 

• verejnosť obce bola informovaná prostredníctvom miestneho 

rozhlasu, prostredníctvom informačných tabúľ. 

• Členovia pracovných skupín sa pravidelne zúčastňovali 

koordinačných stretnutí, kde boli poskytované informácia 

k realizácii postupných krokov prípravy PHSR 

• Dotazníkový prieskum – občania, školy, podnikatelia. 

• Ankety na verejných stretnutiach 

• Verejné stretnutia s občanmi
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2.    Harmonogram spracovania PHSR 

O b d o b i e 
spracovania

• obdobie spracovania: máj 2015 – december 2015

F i n a n c o v a n i e 
spracovania

• náklady na samotné spracovanie PHSR sú hradené z členského 
príspevku obce do Mikroregiónu CEDRON - NITRAVA

Harmonogram spracovania PHSR  
2015

Termín I II III IV V VI VII V I I
I

IX X XI XII

Úvod  

Analytická 
časť

Strategická 
časť

Programov
á časť

Realizačná 
časť

F i n a n čn á 
časť

Záver

Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PHSR

Metóda Informovanie 
verejnosti

Získavanie 
názorov 

verejnosti

Zohľadnenie 
názorov 

verejnosti

Tlačené materiály 

Verejné informačné tabule áno

Plagáty áno

Využitie existujúcich médií 

Účasť  na miestnych aktivitách 
a podujatiach 

áno áno

Zverejňovanie  informácií 
v miestnej tlači 

áno
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Štruktúra dokumentu 

Úvod 

1.   Analytická časť: obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie  

obce, odhad budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie 

a koncepcie  a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie 

podmienok udržateľného rozvoja obce,  

2.      Strategická časť: obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných 

špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov 

regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,  

3.     Programová časť: obsahuje predovšetkým zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie 

realizácie programu rozvoja obce,  

Stretnutia áno

Relácie v obecnom rozhlase áno

webstránka Áno 

Stretnutia 

Stretnutia s kľúčovými ľuďmi/
skupinami 

áno áno áno

Koordinačné stretnutia áno áno áno

Verejné stretnutia áno áno áno

Návšteva v dotknutom území áno áno áno

Brainstormingové stretnutia 
s verejnosťou 

áno áno áno

Rozhovory a prieskumy 

Dotazník pre záujmové skupiny áno áno áno

Dotazník pre širokú verejnosť áno áno áno

Poradné skupiny 

Pracovné skupiny áno áno áno
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4.       Realizačná časť: zameriava sa na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia 

formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém 

monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných 

ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou 

akčných plánov, 

5.    Finančná časť: finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej 

a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce. 

Záver 

Prílohy 

- Zoznam členov riadiaceho tímu 

- Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR 

- Evidencia  podnikateľských subjektov 

- Evidencia mimovládnych organizácií 

3.    Východiskové koncepčné dokumenty 
K spracovaniu PHSR obce Komjatice boli použité východiskové koncepčné dokumenty: 

• Územný plán obce Komjatice bol schválený 26.1.2010, prvé zmeny a doplnky č.

1/2015. 

• PHSR bol schválený na roky 2005 – 2015. 

• Register obnovenej evidencie pozemkov bol schválený v roku 2012 

• Program odpadového hospodárstva obce Komjatice, 2014 

4.      Analytická časť 

4.1 Analýza vnútorného prostredia 
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4.1.1  História 

Pôvod a význam názvu obce 

Komjatice sa prvý raz spomínajú v stredovekej listine z roku 1256 ako Kamnati. Proprium 

Komjatice, v miestnom nárečí Komňatice, v sebe skrýva slovenské slovo „komnaty“ (plurál 

substantíva "komnata"). Podľa starších dokladov názov obce pôvodne znel Komňaty 

(Kamnati 1256, Komnyati 1343 a Komjatice 1808, so zmenou mň na mj). Slovenskí 

jazykovedci Ján Stanislav a Rudolf Krajčovič etymologicky vyvodzujú, že pôvodný tvar je 

Komňat-, potom Komjat-, resp. Komjatice. R. Krajčovič objasňuje, že ide o význam slova 

komnata, ktoré pochádza z taliančiny, z apelatíva camniata vykurovaná izba, slov. komnata 

honosne vybavená izba; komnata v stredoveku bola „väčšia, pekne vybavená miestnosť vo 

väčšom dome alebo v paláci, vykurovaná otvoreným ohniskom, určená pre hostí.“ Čiže bola 

to usadlosť, kde boli viaceré domy bohato zariadené, vykurované, pripravené pre hostí. 

Unikátne archeologické nálezy 

Katastrálne územie Komjatíc, podľa archeológa Jozefa Bátoru patrí k najlepšie a 

najdetailnejšie preskúmaným archeologickým mikroregiónom na území Slovenska a sú v ňom 

zastúpené takmer všetky archeologické doby, obdobia a kultúry typické pre strednú Európu – 

od kamennej doby až po rímsku dobu. 

K najstarším nálezom zvieracích pozostatkov na území obce patria skamenené mäkkýše zo 

štvrtohôr, zub mamuta a kosti soba z paleolitu. 

Na území Komjatíc sa našli doklady prítomnosti neandertálskeho pračloveka a pravekého 

človeka – lovca mamutov. K svetovým unikátom patrí rondel (kruhový útvar s priemerom 50 

– 60 m), ktorý zaznamenali v ich katastrálnom území letecky a v ktorom sa našli aj nálezy z 

neolitu. Pravdepodobne slúžil na pozorovanie chodu Mesiaca a Slnka a je o 2 000 rokov starší 

ako kruhové stavby Stonehenge v Anglicku – považované za chrámy Slnka. Potvrdil ho až 

geologický výskum v roku 1997. Rondel v Komjaticiach má priemer 50 metrov a na jeho 

mieste sa našli pozostatky z rôznych období (neolitu, doby bronzovej a stredoveku). Keďže 

mal iba jeden vchod, jeho funkcia je diskutabilná. Nie je však vylúčené, že bol súčasťou 

väčšieho, klasického štvor-vchodového rondelu. V stredoeurópskom kontexte sa vyníma 

zlomok nádoby z neskorej kamennej doby s postavou muža držiaceho žrebca (býka) a kobylu 

(kravu). Na Slovensku nemá obdoby aj osemhranný objekt z halštatskej doby, ktorý 
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pripomína murované kostoly – kultové stavby (oktogén) známe najmä z Porýnia v Nemecku z 

rímskej doby. 

Doklady kontinuity slovanského osídlenia 

Doklady slovanského osídlenia v Komjaticiach siahajú až do najstarších čias usadenia sa 

Slovanov na území Slovenska (5. stor. – 7. stor. po Kr.) a nechýbajú ani z 8. stor. Už samotný 

názov Kamnati napovedá, že ide o staré slovanské sídlisko ležiace na diaľkovej ceste, kde sa 

pocestným mohlo poskytnúť ubytovanie, a v období stredoveku tu bola mýtna stanica. Nález 

slovanského sídliska z veľkomoravskej doby posúva dejiny obce do 9. storočia. Pôvodná 

usadlosť vznikla neďaleko brány (Brencu 1156) do územného areálu Nitrianskeho hradu, do 

ktorej vstupovala dôležitá obchodná cesta vedúca od juhu pozdĺž Nitry. Najvýraznejšie 

osídlenie je doložené v 9. a 10. stor. a naznačuje, že išlo o remeselno-výrobné centrum v 

zázemí nitrianskeho veľkomoravského sídla. Kontinuita staroslovenského osídlenia je na 

území obce doložená i po zániku Veľkej Moravy v 10. – 13. stor. Svedčí o tom aj situácia na 

početných stredovekých sídliskách z 11. – 13. storočia, ktoré boli zistené v Komjaticiach a 

okolí (Ondrochov-Lipová, Veľký Kýr, Branč, Nitriansky Hrádok). 

Pamiatky 

V obci sú dva rímskokatolícke kostoly - sv. Alžbety z roku 1751 a sv. Petra a Pavla z roku 

1615. 

Najstarší písomný dokument 

Najstarší písomný dokument úradnej správy o Komjaticiach je z roku 1256. V roku 1256 sa 

na nariadenie kráľa Bela IV. stáva majiteľom celých Komjatíc Ondrej z rodu Hunt-

Poznanovcov. Ondrej sa všeobecne považuje za zakladateľa samotného rodu Forgáčovcov. 

Ondrej patril k verným stúpencom kráľa Bela IV, neskôr jeho syna uhorského kráľa Štefana V. 

i kráľovnej Alžbety. Za svoje služby bol štedro odmieňaný. Ondrej sa intenzívne venoval 

budovaniu svojej pozemkovej držby. Nové pozemky získaval kúpou od svojich chudobnejších 

príbuzných, ale predovšetkým využíval priazeň panovníkov. Stal sa majiteľom viacerých 

majetkov (Kmeťovo, Veľka Maňa, kamenný hrad Gýmeš, Malá Maňa, Kostoľany pod 

Tríbečom, Trávnica, Beladice, Chyndice, Haršany, Trhová Ves, Svätuša, Belek a i.). Vďaka 

Ondrejovi Komjatice získali právo na konanie týždenných trhov, čo malo pre samotnú obec i 
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jej vlastníkov veľký význam. Začal sa tu rozvíjať obchod i remeslá a obec sa postupne stala 

najvýznamnejším majetkom Forgáčovcov na dolnom Ponitrí. V 15. a 16 storočí dali 

Forgáčovci v Komjaticiach postaviť opevnené hrádky (castellum). Postavili si tu aj stajne. 

Forgáčovci mali v Komjaticiach vlastnú pekáreň a zrejme aj zemepanský pivovar.  

Obyvateľstvo mestečka Komjatice sa zaoberalo poľnohospodárstvom, remeslom, 

vinohradníctvom. Väčšinu obyvateľstva tvorili sedliaci, vo vlastníctve mali usadlosť, záhradu 

v intraviláne i extraviláne v rozsahu okolo 10 ha. Vlastnili dobytok, domáce zvieratá i hydinu. 

Pestovali obiloviny, strukoviny, zeleninu, technické plodiny, záhradné ovocie, venovali sa 

vinohradníctvu. V Komjaticiach sa vyskytovali aj poddaní, disponovali menšími výmerami 

pôdy, chovali menej domácich zvierat a pestovali menej plodín. K chudobnejším obyvateľom 

mestečka patrili želiari. Žili vo vlastných domoch, spravidla mali záhradu. Medzi nimi 

nachádzame najmä remeselníkov (kováči, obuvníci, krajčíri, mäsiari, tesári, tkáči a i.). 

Osobitné postavenie mali mlynári. Najchudobnejšou zložkou obyvateľstva boli podželiari, 

ktorí sa živili prácou u zemepánov a sedliakov. 

Najvýstavnejšie objekty v Komjaticiach boli forgáčovské opevnené kaštiele obohnané 

zemnými valmi a vodnými priekopami. Kaštiele sa neskôr stali protitureckou pevnosťou a 

boli zničené Turkami. Ďalšou stavbou bol kamenný farský kostol zasvätený Panne Márii. Stál 

uprostred dediny, na pomerne rozľahlom námestí (rínku). V jeho najbližšom okolí bol 

prikostolný cintorín, fara a škola. Na námestí sa konávali pravidelné týždenné trhy a jarmoky. 

Meštianske a sedliacke domy i hospodárske stavby boli z dreva, prikryté sedlovými 

slamenými strechami. Začiatkom 16. storočia bolo v Komjaticiach okolo 100 domov a žilo tu 

približne 500 obyvateľov. 

V roku 1530 a 1576 postihli Komjatice veľké turecké pustošenia. V roku 1599 Turci vypálili a 

vyrabovali Komjatice, zničili 70% domov. K ďalšiemu veľkému spustošeniu došlo v roku 

1640, kedy popri ničení a zabíjaní odvliekli mnoho ľudí do otroctva. Forgáčovci sa aktívne 

zúčastňovali bojov proti Turkom, vydržiavali si vlastné vojsko, ale najdôležitejšiu úlohu 

zohráva Žigmund Forgáč z Komjatíc, ktorý sa stáva kráľovským palatínom a organizuje proti 

Turkom vojsko. Súčasne má však na starosti aj komjatický hrad. Začiatkom 17. storočia si 

Komjatičania postavili svoj druhý kostol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, ktorý slúžil ako 

protestantský kostol a do začiatku 18. storočia bol strediskom miestnych kalvínov. 
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Asi v roku 1573 pozývajú Forgáčovci protestantského kazateľa a kníhtlačiara Havla Husára 

do Komjatíc. Husár tu zakladá prvú kníhtlačiareň na Slovensku. Dlho tu však nepobudne, 

odchádza do Košíc a na iné miesta, onedlho zomiera na mor. Komjatice boli jedným z mála 

sídel Dolnej Nitry, kde už koncom 16. storočia bola škola. Fungovala pod vedením kalvínov. 

V roku 1664 boli Komjatice opäť dobyté. V roku 1685 boli oslobodené a zbavené 

stopäťdesiatročnej tureckej nadvlády, ktorá mala pre jej územie katastrofálne následky. 

Postupne sa však život začal vracať do normálnych koľají. Forgáčovci Komjatice dosídlili 

rodinami z moravského Slovácka a Slovákmi z trenčianskej a kysuckej oblasti. Podmienilo to 

podobu miestneho nárečia, ktoré patrí do západoslovenskej skupiny (-í-, -á-, -ó- za dvojhlásky 

–ie-, -ia-, -ô-, napr. čírní, mesác, kóň; -u, -ú za -ou, napr. ze sestru, se mnú; -ll- za -dl-, napr. 

villička; -nn- za -dn-, napr. hlanní; neplatnosť rytmického zákona, a i.), a pritom má typické 

stredoslovenské znaky (napr. ešte, a nie ešče; jablko, a nie jabuko, stredoslovenské mäkké ďi, 

ťi, ňi, ďe, ťe, ňe, a i.). 

Od začiatku 18. storočia sa v mestečku stretávame aj so židovským a cigánskym 

obyvateľstvom, ktoré patrilo až do vydania Tolerančného patentu Jozefom II. v roku 1781 

medzi prenasledované a netolerované obyvateľstvo. V Komjaticiach žilo 68 rodín sedliakov, 

20 rodín želiarov, 12 rodín podželiarov, 2 rodiny slobodníkov, 34 služobníkov a 30 rodín 

podnájomníkov slúžiacich v zemianskych kúriách. V Komjaticiach fungoval jediný cech – 

mäsiarsky. Komjatice aj na začiatku 18. storočia patrili bohatým Forgáčovcom.  

Rod Grasalkovičovcov pochádza z Chorvátska. V Komjaticiach ako sídle panstva dal Anton I. 

Grasalkovič postaviť v roku 1751 nový farský Kostol sv. Alžbety a opraviť spustnutý Kostol 

sv. Petra a Pavla. Taktiež dal postaviť dvojpodlažný barokový kaštieľ, ktorý bol neskôr v roku 

1872 prestavaný. K pôvodnej stavbe kaštieľa patril aj vodný mlyn, skleník, pálenica a maštaľ. 

(Žiaľ z tejto najvýznamnejšej pamiatky nezostalo takmer nič. Kaštieľ počas prechodu frontu 

koncom roku 1944 vyhorel. Jeho posledné zvyšky sa neskôr rozobrali a celkom zbúrali. 

Posledné zábery komjatického kaštieľa pochádzajú z roku 1954). 

V roku 1837 prišiel do Komjatíc najvýznamnejší správca tunajšej farnosti Ondrej Caban, 

slovenský národovec, zakladajúci člen Tatrína, kňaz a národný buditeľ, rodák zo Seliec pri 

Banskej Bystrici. Prichádza ako mladý kaplán, no v roku 1844 preberá správu farnosti. Stav 

farnosti po jeho nástupe bol žalostný. Chátrajúci Kostol sv. Alžbety, Kostol sv. Petra a Pavla 

bol tiež pre nevhodnosť už tri roky zatvorený. Kalvária bola zanedbaná, útulok chorých a 
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chudobných ošarpaný, fara a škola boli v neprimeranom stave – peňazí bolo veľmi málo. 

Napriek tomu neklesal na mysli a popri pastorácií sa venoval ľudovýchove, zriaďoval učebne, 

dal opraviť oba kostoly, zrenovoval faru, školu, chudobinec, bojoval proti morálnemu úpadku, 

lenivosti, pýche a alkoholizmu v Komjaticiach. Ostro píše a kritizuje mravný úpadok, ktorého 

pôvod vidí v zlej ekonomickej situácii v niektorých rodinách a tiež v neochote pomáhať. Tým 

si vytváral nedobrý vzťah so zemepánmi. Neúspechmi sa nedal odradiť, duchovne vplýval 

hlavne na mládež a ženy (založil Spolok sv. ruženca ). Komjatičania mu vzdávajú svoju 

vďaku a prejav úcty každoročne v mesiaci máj, pri jeho pomníku na miestnom cintoríne. Po 

Ondrejovi Cabanovi máme pomenované námestie a tiež nesie jeho meno základná škola s 

materskou školou. 

Miestna škola vytvárala vhodné podmienky pre šírenie základného vzdelania Komjatičanov. 

Tunajšie deti vo veku od 5 do 12 rokov sa naučili modliť, základy náboženstva a kresťanskej 

morálky – katechizmus, učili sa čítať, písať, rátať v slovenskom a maďarskom jazyku. Po 

skončení tiež ovládali základy latinčiny a nemčiny. Od roku 1862 vznikali nedeľné školy, 

ktoré povinné navštevovali žiaci po vychodení elementárnych tried vo veku 13 – 15 rokov. V 

17. storočí stála škola pri Kostole sv. Alžbety, neskôr ju zrútili a postavili za farou. V roku 

1883 bola postavená nová budova školy vedľa fary (stojí dodnes, tzv. stará škola). 

V roku 1854 nastala v hospodárskych pomeroch obce zmena. Časť pozemkov kúpil barón 

Móric Wodianer. Rozhodol sa pre rodinu vybudovať reprezentačné sídlo. V roku 1872 

dokončil prestavbu Grasalkovičovho kaštieľa na spôsob francúzskeho zámku v 

historizujúcom slohu, okolo prebudoval park, ktorý mal pôvodne barokový charakter, ako aj 

pôvodne neskorobarokový skleník s vežou. V parku rástli platany a iné vzácne druhy rastlín. 

Hospodárstvo Wodianerovcov sa na základe rodinných vzťahov dostáva do vlastníctva rodu 

Nemešovcov. Posledným pánom Komjatíc bol gróf Ladislav Nemeš, ktorý majetok prevzal po 

svojom otcovi Jánovi, ktorý nastúpil po smrti Wodianera v r. 1913. V Komjaticiach bola v 

roku 1863 zriadená poštová stanica, mala spájať obec a okolie s Novými Zámkami. V roku 

1869 stálo v obci 215 domov, ktoré obývalo 2167 obyvateľov. Najpočetnejšou vrstvou 

obyvateľstva boli remeselníci (tkáči, kováči, krajčíri, obuvníci, debnári, tesári, murári, stolári, 

pekári, remenári, holiči, mäsiari, zámočníci, rezbári a i.). Samostatne hospodáriaci roľníci 

tvorili druhú najpočetnejšiu vrstvu. Najnižšiu sociálnu vrstvu tvorili želiari. V roku 1876 

otvorili železničnú trať Šurany – Nitra, čo umožnilo priame spojenie Komjatíc s Nitrou a 
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Novými Zámkami. Vojenské akcie v roku 1849 neobišli ani Komjatice. Časť obce bola 

zničená. Zdravotné i sociálne pomery v Komjaticiach zhoršila v roku 1894 vlna cholerových 

ochorení. 

1. svetová vojna 

Výrazne poznačila život obyvateľov Komjatíc. V rokoch 1914 – 1918 narukovalo 336 

Komjatičanov. Rok 1918 – koniec vojny s úľavou privítali aj Komjatičania, avšak sprevádzali 

ho rabovačky. V Komjaticiach boli vyrabované židovské obchody, kaštieľ a pivnice Jána 

Nemeša. Na fronte padlo a zostalo nezvestných vyše 200 Komjatičanov, vyše 100 zostalo na 

následky zranenia invalidmi. 

V roku 1918 vznikla Československá republika. Začiatok ČSR pre ľud priniesol biedu a 

nedostatok. Hŕstka slovenských učiteľov na škole sa začína národne prebúdzať a 

prostredníctvom žiakov zaangažovala spoločensky a kultúrne aj dospelých. V roku 1920 

založili ochotnícke divadlo, v tom istom čase začal pôsobiť aj spevokol. V roku 1923 založili 

miestnu odbočku Československého červeného kríža. 20 mája 1925 v rámci predvolebnej 

aktivity pricestoval do Komjatíc Andrej Hlinka. V roku 1925 mladé ženy absolvovali 

kuchársky kurz. Mladí muži sa športovo realizovali vo futbale (rok 1930). Pôsobí tu aj 

dychová hudba. Obec začína hospodársky prosperovať, kultúrne rásť a národne sa 

uvedomovať. 

2. svetová vojna 

Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938 poznačila aj Komjatice. 10. novembra 1938 obsadili 

maďarské okupačné vojská našu obec. Vítali ich len tí občania, ktorí sa cítili byť maďarmi. 

Nastala silná maďarizácia. Úsilie o pomaďarčenie Komjatičanov sa uskutočnilo aj 

prostredníctvom cirkvi. Bohoslužby boli vedené v maďarskom jazyku i v škole sa vyučovalo 

po maďarsky. Komjatičania pociťovali krivdu, z celkového počtu obyvateľov bolo 96 % 

Slovákov, katolíkov. 

Dňa 25. marca 1945 postihlo Komjatice tragické bombardovanie. Po 2. svetovej vojne bolo 

územie Južného Slovenska, vrátané Komjatíc, opäť pričlenené k Slovensku, ktoré sa stalo 

súčasťou ČSR. 
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V Komjaticach bol vytvorený dňa 6. apríla 1945 Miestny národný výbor (MNV). 

Obyvateľstvo začalo s výstavbou a opravami svojich domov a hospodárstiev. Vo februári 

1946 bol slávnostne otvorený kultúrny dom, v septembri 1946 bola ukončená oprava starej 

školy. V obci sa začali budovať cesty. 
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4.1.2  Geografické hľadisko 

Obec Komjatice sa nachádza na západnom Slovensku na území Nitrianskeho kraja v 

severozápadnej časti okresu Nové Zámky. Počtom obyvateľov sa Komjatice radia medzi 

najväčšie slovenské obce. Ležia v srdci juhozápadného Slovenska na nivách, ktoré vytvorili 

staré ramená rieky Nitry a na rovinatých sprašových terasách, ich chotár má úrodné nivné, 

lužné a černozemné pôdy. Komjatice sa nachádzajú 95 km východne od hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava, 20 km južne od krajského mesta Nitra, 18 km severne od 

okresného mesta Nové Zámky. 

Časti obce: Argentína, Hašardíky, Hoštáky, Kanada, Majír (Majer), Pri Cigáňoch, Vinohrady, 

Funduše (predtým Za Majírom) 

Komjatice ležia na 48° 09′ s. z. š. a 18° 11′ v. z. d. Chotár obce sa rozprestiera vo výške 125 – 

150 m n. m., stred obce má výšku 128 m n. m. Katastrálne územie obce má výmeru 3 076 ha 

(30 758 288 m²) a tvar pravouhlého trojuholníka (s preponou na juhu). Na východe Komjatice 

susedia s obcami Černík a Mojzesovo, na juhu s Lipovou – jej časťou Ondrochov, na západe s 

Rastislavicami, na severe s Veľkým Kýrom (predtým Milanovce) a na severovýchode s 

Vinodolom. 

4.1.3  Prírodné zdroje 

4.1.3.1  Klimatické pomery 

Klimatické pomery ovplyvňuje predovšetkým zemepisná poloha, t.j. zemepisná šírka určujúca 

insoláciu, nadmorská výška a orografické pomery. Riešené územie sa nachádza v 

juhozápadnej časti Podunajskej pahorkatiny. Najbližšia meteorologická pozorovacia stanica 

sa nachádza vo Veľkých Janíkovciach. Riešené územie obce Komjatice je na základe 

klimatických oblastí (Atlas krajiny, Lapin a kol.,2002) zaradené do teplej klimatickej oblasti. 

Teplá oblasť (T) má priemerne 50 a viac letných dní za rok (s denným maximom teploty 

vzduchu ≥ 25 ˚C). Celé riešené územie sa nachádza v okrsku T2 teplý, suchý, s miernou 

zimou, pre ktorý sú charakteristické teploty v januári do -3 °C, Iz = -20 až -40. 

V rámci Podunajskej nížiny, podľa meteorologickej stanice Nitra – Velké Janíkovce za 

obdobie 2006 – 2010 najteplejším mesiacom je mesiac júl s priemernou teplotou 20,8 °C, 

najchladnejším mesiacom je január s priemernou teplotou – 3,9 °C. Priemerná ročná teplota 

predstavuje 10,8 °C. Podľa meteorologickej stanice Nitra – Veľké Janíkovce sa za posledných 
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uvádzaných 5 rokov ročný priemer teplôt pohybuje okolo 11 °C. Najchladnejším mesiacom v 

priemere je mesiac december s priemernou mesačnou teplotou – 0,6 °C, najteplejším 

mesiacom je júl s priemernou mesačnou teplotou 22,2 °C. Za päťročný časový rad (2006 – 

2010) najnižšia priemerná mesačná hodnota dosiahla -3,9 °C a v lete maximálna priemerná 

mesačná teplota za spomínané obdobie vystúpila na 23,5 º. V poslednom uvádzanom roku 

2010 dosiahla priemerná ročná teplota na stanici Nitra – Veľké Janíkovce hodnotu 9,9 °C. 

Minimálna priemerná mesačná teplota bola v mesiaci december -2,7 °C, maximálna 

priemerná mesačná teplota bola v júli 22,9 ºC. 

Podľa údajov stanice Nitra – Veľké Janíkovce priemerný úhrn zrážok za uvádzaných päť 

rokov dosiahol 606,34 mm. Maximálna priemerná ročná hodnota bola 860,2 mm a minimálna 

482,4 mm. Prevládajúce množstvo zrážok spadlo v území v teplom polroku (IV-IX) 353,0 

mm, v zimnom polroku (X-III) 253,3 mm. V roku 2010 bol najbohatší na zrážky mesiac máj s 

úhrnom 158,0 mm, najmenej zrážok pripadlo na mesiac marec 24,2 mm. Priemerný ročný 

úhrn v roku 2010 bol 860,2 mm, pričom počet dní s úhrnom zrážok vyšším ako 5 mm bol 57 

dní a viac ako 10 mm 18 dní. 

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou viac ako 5 cm bolo v riešenom území (stanica 

Nitra - Veľké Janíkovce) v poslednom uvádzanom roku 40 dní a viac ako 10 cm sa vyskytlo 

18 dní v roku. 

Prevládajúce prúdenie vzduchových hmôt na Podunajskej nížine má juhovýchodný a 

severozápadný smer. Naopak najzriedkavejšie bývajú vetry so severovýchodným a severným 

smerom prúdenia. V Podunajskej nížine podľa stanice Nitra – Veľké Janíkovce prevažuje 

severozápadné prúdenie s početnosťou výskytu za uvádzaných päť rokov 26,2 % početnosti 

výskytu. Hodnotené územie je pomerne dobre prevetrávané. Najväčšiu rýchlosť majú v 

rovinatej časti riešeného územia smery vetrov s najväčšou početnosťou, t.j. severozápadné 

prúdenie s priemernou rýchlosťou za uvádzaných päť rokov 5,0 m.s-1 a východné prúdenie s 

priemernou rýchlosťou 5,4 m.s-1 . Maximálna priemerná mesačná rýchlosť vetra bola v roku 

2010 na stanici Nitra – Veľké Janíkovce v mesiaci december (maximálny mesačný priemer 

5,6 m.s-1) a minimálna v mesiaci január (minimálny mesačný priemer 2,8 m.s-1 ). 
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4.1.3.2  Geomorfologická a geologická charakteristika 

Podľa geomorfologického členenia Slovenska riešené územie patrí do oblasti Podunajskej 

nížiny, celku Podunajskej pahorkatiny, podcelku Nitrianska pahorkatina oddielu Nitrianska 

niva. Podľa fytogeografického členenia Slovenska celé riešené územie patrí do oblasti 

panónskej flóry (Pannonicum) obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum) časti 

Podunajská nížina. Podľa typologického členenia reliéfu patrí riešené územie do fluviálnej 

roviny s fluviálnym reliéfom s hydromorfnými pôdami a vlhkomilnou vegetáciou. 

Reprezentatívne potenciálne geoekosystémy územia Nitrianskej nivy – mladé agradačné valy 

s nivnými a lužnými pôdami a mäkkým lužným lesom.  

Na nižšie položenej Podunajskej rovine leží takmer celý intravilán obce, ktorý na 

severovýchode a juhovýchode lemuje rieka Malá Nitra (predtým Stará Nitra, Niterka), 

pôvodné prietokové rameno rieky Nitry. Extravilán obce v tejto časti katastrálneho územia má 

rovinatý povrch s občasnými miernymi zvlneniami. Rozlohou dva približne rovnako veľké 

celky oddeľuje v katastrálnom území obce priečny hlinitý svah (s porastom viniča), ktorý 

smeruje na sever až po mesto Nitra (súbežne s ním sa vinie štátna cesta Nové Zámky – Nitra). 

Na severe komjatický chotár hraničí s okresom Nitra. Terasovite vyvýšený extravilán na 

západe, ktorý má taktiež rovinatý povrch a miestami suché úvaliny, patrí aj s neveľkou časťou 

intravilánu do Podunajskej pahorkatiny. 

Geologický región  

V reliéfe územia sa odráža vplyv štvrtohorných fluviálnych a eolických procesov. Kvartér 

tvoria fluviálno – nivné sedimety v dolinách pohorí; holocén. 

4.1.3.3  Pôdny fond a jeho využitie 

Komjatice ležia v srdci juhozápadného Slovenska na nivách, ktoré vytvorili staré ramená 

rieky Nitry, a na rovinatých sprašových terasách, ich chotár má úrodné nivné, lužné a 

černozemné pôdy. Kataster obce z hľadiska využívania pôdy v m2 je členený nasledovne: 
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Tabuľka: Štruktúra pôdneho fondu obce podľa užívania 

Zdroj: Prehľad ÚHDP – Vytvorené cez katastrálny úrad, Úrad geodézie, kartografie 
a katastra SR, 2015 

Pôda obce je zložené z 86%-ného podielu ornej pôdy, 8%-ného podielu zastavanej pôdy 

a ostatné spôsoby využitia pôdy predstavujú menej ako 3%.  

Graf – Využitie pôdneho fondu v obci 

  

4.1.3.4  Voda 

Hydrogeograficky patrí katastrálne územie obce Komjatice do širšieho povodia rieky Nitra. 

ktorý je najvýznamnejším tokom v záujmovom území. Obcou Komjatice preteká Malá s 

celkovou dĺžkou 31,1 km. Na východe katastra obce sa nachádza štrkovisko – vodná plocha s 

názvom Štrkáreň s rozlohou 45 ha. Ide o perspektívnu turisticko-rekreačnú destináciu 
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vhodnú na kúpanie a vodné športy. V juhovýchodnej časti chotára obce sa nachádza nové 

menšie štrkovisko, nazývané Nová Štrkáreň. V chotári obce sa nachádza niekoľko mŕtvych 

ramien rieky Nitry, spravidla vyschnutých alebo napĺňaných spodnou vodou len v dobe 

výdatných dažďov. Najvýznamnejšou z nich je vodná plocha Kňazova jama – Torozlín, ktorá 

je chránenou prírodnou rezerváciou so vzácnou flórou (62 druhov) a faunou (vrátane výskytu 

na Slovensku unikátnej korytnačky močiarnej). 

V južnej časti obce sa nachádza geotermálny vrt Komjatice, jeho výdatnosť je Q = 12,0 l/s, 

teplota 62 °C, tepelný výkon 2,35 MW. 

4.1.3.5  Lesy 

Rozloha lesných pozemkov podľa údajov Národného lesníckeho centra (stav k 31.8.2015) 

predstavuje 37,02 ha. Fragmenty lesných porastov sa nachádzajú južne od zastavaného 

územia v lokalite Kúty, východne od zastavaného územia pri futbalovom ihrisku, pri ulici 

Generála Svobodu a pri prírodnej rezervácii Torozlín. Drevinové zloženie je nasledujúce 

(tabuľka a graf): 

Tabuľka – Drevinové zloženie v katastrálnom území Komjatice 

Zdroj: Národné lesnícke centrum Zvolen, 2015 

Graf – drevinové zloženie v katastrálnom území obce Komjatice 

Druh Výmera 
v ha

Percento

Agát 1,12 3,08%

Dub 5,82 16,00%

Jaseň 3,33 9,16%

Javor 0,87 2,40%

Topoľ 0,57 1,57%

Topoľ 
šľachten
ý

24,5 67,35%

Vŕba 0,16 0,44%

Spolu 36,37 100,00
%
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Najväčší podiel predstavuje drevina topoľa šľachteného s 24,50 ha. Taktiež veľký podiel 

zalesneného katastrálneho územia obce zaberajú duby (5,85 ha) a jasene (3,33 ha). Zvyšok 

zalesnenej plochy pozostáva z agátov, javorov, topoľa a vŕby. 

Čo sa ťažby dreviny týka, v obci Komjatice sa ročne vyťaží 225,30 m3, z toho 110,20 m3 tvorí 

obnovná ťažba a 115,10 m3 výchovná ťažba. 

4.1.3.6  Nerastné suroviny 

V katastrálnom území obce Komjatice (ďalej len „predmetné územie") sa nachádza ložisko  

nevyhradeného nerastu (LNN): Komjatice - štrkopiesky a piesky (4506)", ktoré eviduje 

ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa   § 7 banského 

zákona súčasťou pozemku. 

4.1.3.7  Chránené územia 

DOLNÝ HÁJ 

Identifikačný kód: SKUEV0085 

• Katastrálne územie: Okres Nové Zámky: Černík, Komjatice 

Výmera lokality: 56,87 ha 

Vymedzenie stupňov územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území: 

Stupeň ochrany: 2 

Stupeň ochrany: 3 

• Katastrálne územie: Komjatice 

Parcely: 4534-časť 

Stupeň ochrany: 5 

• Katastrálne územie: Komjatice 

Agát
Dub
Jaseň
Javor
Topoľ
Topoľ šľachtený
Vŕba
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Parcely: 4534-časť 

Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. každého roka. 

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho 

významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy 

okolo nížinných riek (91F0), Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov 

európskeho významu: býčko (Proterorhinus marmoratus), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus 

amarus), kunka červenobruchá (Bombina bombina) a mlok dunajský (Triturus dobrogicus).  

Chránené územia prírody:  

- Prírodná rezervácia Torozlín,  

- Chránený areál Komjatický park. 

Sústavy NATURA 2000:  

Územie európskeho významu SKUEV0085 Dolný háj,  

- rešpektovať hodnotné stromy v Komjatickom parku,  

- rešpektovať a chrániť prvky RÚSES:  

- regionálne biocentrum Komjatice,  

- regionálne biokoridory - Malá Nitra, Tvrdošovský potok, Tvrdošovce – Lipová,  

- rešpektovať hodnotné stromy v Komjatickom parku (platany javorolisté a borovice 

lesné),  

- rešpektovať a chrániť lesné porasty vrátane ich ochranného pásma,  

- rešpektovať mokraď lokálneho významu Štrkovisko (Štrkáreň) v obci Komjatice a 

mokraď regionálneho významu PR Torozlín. 
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4.1.4  Demografické zdroje 

4.1.4.1  Počet obyvateľov 

Obec Komjatice patrí medzi veľké obce. Počet obyvateľov od roku 2005 z dlhodobého 

hľadiska stále stúpa. Okrem pár miernych poklesov, z dlhodobého hľadiska v 10-ročnom 

slede ide o stúpajúci trend. Od roku 2005 počet obyvateľov stúpol o 1,5%, t. . pribudlo 63 

obyvateľov. 

Tabuľka – Počet obyvateľov 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Graf – Počet obyvateľov 

3  

Pohlavná štruktúra obyvateľov obce Komjatice za posledných 10 rokov je nasledovná: Vidieť, 

že ženská zložka populácie prevláda počas celej dekády. Počet obyvateľov mierne stúpol. Aj 

keď u ženského pohlavia je zaznamenaný mierny pokles v roku 2010 a u mužského v roku 

2007, ale po týchto výchylkách stúpajúci trend pokračoval. Celkovo počet obyvateľov 

ženského pohlavia za desať rokov stúpol o necelé 2 %, pričom u mužského pohlavia iba o 1,2 

%. V roku 2014 je mužov o 116 menej ako žien. 

Tabuľka – Pohlavná štruktúra obyvateľstva 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet 
obyvateľo
v

4215 4224 4216 4245 4245 4241 4254 4250 4271 4278

4210

4228

4245

4263

4280

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4215
4224

4216

4245 4245 4241

4254 4250

4271
4278

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ženy 2159 2173 2172 2182 2179 2169 2183 2183 2193 2197

Muži 2056 2051 2044 2063 2066 2072 2071 2067 2078 2081
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Zdroj: Štatistický úrad SR, 2015 

Graf – Pohlavná štruktúra obyvateľstva  

  

4.1.4.2  Demografické pohyby obyvateľstva 

V rámci demografických trendov sme v obci Komjatice sledovali aj natalitu a mortalitu. Ako 

na grafe vidieť, za posledných 10 rokov išlo zväčša o prirodzený prírastok. V záporných 

hodnotách ide o prirodzený úbytok. Iba v rokoch 2009, 2010 a 2012 bol vyšší počet 

zomrelých ako narodených jedincov. Priemerne za 10 rokov prirodzený prírastok udáva 

hodnotu 7,1, t. j. za posledných 10 rokov prirodzeným prírastkom a úbytkom ročne pribudlo 

priemerne 7,1 obyvateľov. Najväčší počet narodených bolo v roku 2014 a to až 61 detí. 

Naopak, najmenej v toku 2012 a to 38 detí. Najvyššiu mortalitu obec zaznamenala v roku 

2010, kedy zomrelo 54 občanov. 

Graf – Natalita, mortalita a prirodzený prírastok/úbytok 

 Zdroj: OÚ 
Komjatice 
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4.1.4.3  Migrácia obyvateľstva 

Ďalším ukazovateľom demografického potenciálu je migrácia obyvateľstva. Počet 

prisťahovaných a vysťahovaných sa z roka na rok menil. Nedá sa určiť, či v dlhodobom 10-

ročnom trende ide o pozitívne alebo negatívne migračné saldo. Migračné saldo predstavuje 

rozdiel prisťahovaných a odsťahovaných na určitom mieste za určitý čas. Najväčší počet 

prisťahovaných v obci bolo v roku 2005, kedy sa prisťahovalo 83 jedincov. Najviac 

odsťahovaných bolo v roku 2014 s počtom 73. Najvyššie pozitívne saldo bolo v roku 2008 

s hodnotou 28, čo znamená, že migráciou pribudlo v obci 28 občanov. Negatívne migračné 

saldo bolo najvýraznejšie v roku 2007, kedy migráciou ubudlo až 19 občanov. Priemerne za 

posledných 10 rokov ročne pribudlo 0,7 obyvateľa v obci Komjatice.  

Graf - Migrácia obyvateľstva 

 Z d r o j : 
OÚ Komjatice 

V nasledujúcom grafe je znázornený celkový prírastok/úbytok obyvateľstva v obci Komjatice 

zahŕňajúci demografické aj migračné saldo. Čiara celkového prírastku, resp. úbytku, má 

tendenciu sa približovať k rovnakým hodnotám. Kým v roku 2005 bol najväčší prírastok (29 

obyvateľov), v roku 2007 najväčší úbytok (-16 obyvateľov), každým rokom sú menšie 

výkyvy. Priemerne za 10 rokov pribudlo 7,8 obyvateľov. 
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Tabuľka – Celkový prírastok/úbytok 

Zdroj: Obecný úrad Komjatice a vlastné spracovanie 

Graf – Celkový prírastok/úbytok 

$  

4.1.4.4  Zloženie obyvateľstva podľa vierovyznania 

Najpočetnejšou cirkvou v obci je Rímskokatolícka cirkev, ktorá prestavuje až 84%. Ostatné 

cirkvi a spoločnosti sú zastúpené s minimálnym alebo žiadnym podielom. 5,5% občanov je 

bez vyznania a 8,9%-ný podiel predstavuje nezistené vierovyznanie. 

Tabuľka – Štruktúra obyvateľov podľa vierovyznania 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demografické 
saldo

15 9 3 1 -5 -2 18 -9 15 26

Migračné saldo 14 -6 -19 26 0 -4 3 6 1 -14

Celkový 
prírastok/

29 3 -16 27 -5 -6 21 -3 16 12
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Celkový prírastok/úbytok

Náboženské vyznanie /cirkev Spolu %

Rímskokatolícka cirkev 3600 84,0

Gréckokatolícka cirkev 10 0,3

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 19 0,4
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Zdroj: Štatistický úrad SR (SODB 2011) 

Graf - Vierovyznanie 

3 Z d r o j : 
Štatistický úrad SR (SODB 2011) 

4.1.4.5  Zloženie obyvateľstva podľa národnosti 

Obyvatelia obce majú s 98,8%-ným podielom slovenskú národnosť aj napriek tomu, že vo 

vedľajšej severnej obci Veľký Kýr je nadpolovičná väčšina maďarskej národnosti. 

V Komjaticiach žije 22 obyvateľov s maďarskou národnosťou. Ďalej sa vyskytuje menšinová 

národnosť česká, rómska, moravská, rusínska a nemecká. V nasledujúcom grafe je vidieť, že 

jednoznačne prevládajú občania so slovenskou národnosťou. 

Tabuľka – Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti 

Reformovaná kresťanská cirkev 6 0,1

Evanjelická cirkev metodistická 1 0,02

Cirkev československá husitská 0 0,0

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 8 0,2

Ostatné 23 0,5

Bez vyznania 237 5,5

Nezistené 383 9,0

Spolu 4287 100

Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Reformovaná kresťanská cirkev
Evanjelická cirkev metodistická
Cirkev československá husitská
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Ostatné
Bez vyznania
Nezistené

Trvale 
bývajúce 

Z toho národnosť
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Zdroj: Štatistický úrad SR (SODB 2011) 

Graf - Národnosť 

3  

4.1.4.6  Zloženie obyvateľstva podľa vzdelania 

Vzdelanie  stupeň i druh je vyjadrením kvality populácie a je veľmi potrebným údajom pre 

zhodnotenie ľudského potenciálu územia. Rovnako ide o významné údaje pri posúdení trhu 

práce – hlavne jeho ponukovej zložky. Údaje v oblasti stupňa vzdelania sa získavajú zo 

sčítania ľudu. 

Na grafe je zobrazená vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Komjatice. Z 5 850 

obyvateľov najväčší podiel predstavujú s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou 

s počtom 960 obyvateľov. Dostatočne silný ľudský potenciál dokazuje počet vysokoškolsky 

vzdelaných obyvateľov. Zo 422 obyvateľov vyštudovalo vysokú školu so zameraním: 

technickým (79), ekonomickým (105), poľnohospodárskym (48) a ostatné zamerania (61). 

Bez školského vzdelania je 706 obyvateľov. 

Tabuľka – Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho stupňa školského vzdelania 

Trvale 
bývajúce 
obyvateľstvo

Slov Maď R o
m

Č e
s

Mor R u s í
n

Ukra
j

Nem Pol Chorv

3 9 2
1

22 6 16 2 1 1

0

1000

2000

3000

4000

Slov Maď Rom Čes Mor Rusín Ukraj Nem Pol Chorv

11216622

3921

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania Spolu %
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Zdroj: Štatistický úrad SR (SODB 2011) 

Graf – Vzdelanostná štruktúra 

Základné 645 11,0

Učňovské (bez maturity) 687 11,7

Stredné odborné (s maturitou) 410 7,0

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 132 2,3

Úplné stredné odborné (s maturitou) 960 16,4

Úplné stredné všeobecné 172 2,9

Vyššie 50 0,9

Vysokoškolské bakalárske 84 1,4

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 317 5,4

Vysokoškolské doktorandské 21 0,4

Vysokoškolské spolu 422 7,2

Vysokoškolské podľa zamerania:

     - univerzitné 129 2,2

     - technické 79 1,4

     - ekonomické 105 1,8

     - poľnohospodárske 48 0,8

     - ostatné 61 1,0

Ostatní bez udania školského vzdelania 103 1,8

Ostatní bez školského vzdelania 706
12,1Deti do 16 rokov 719 12,3

Úhrn 5850 100
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3
Zdroj: OÚ Komjatice 
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4.1.4.7  Štruktúra obyvateľstva podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity 

Pre celkový všeobecný rozvoj obce je dôležité vekové zloženie obyvateľov. Veková štruktúra 

obyvateľstva obce Komjatice je zložená z troch skupín: z predproduktívneho, produktívneho 

a poproduktívneho obyvateľstva. Najväčšiu skupinu v obci tvorí obyvateľstvo 

v produktívnom veku. 

Graf – Vekové zloženie obyvateľstva 

 
Zdroj: OÚ Komjatice 

Za posledných 10 rokov nastali mierne poklesy a nárasty počtu obyvateľov v skupinách, ktoré 

v budúcnosti môžu ovplyvniť demografický aj ekonomický potenciál obce. Pozitívnym 

znakom je nárast počtu predproduktívneho obyvateľstva, čiže občanov vo veku 0-14 rokov. 

Ale ich podiel (rok 2005: 15,2 až rok 2014: 17,6 %) je veľmi nízky popri podiele ostatných 

dvoch skupín.   

4.1.4.8  Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

Podľa údajov z roku 2011 najviac ekonomicky aktívnych ľudí pracuje v III. sektore (53,41 %) 

a v II. sektore (35%). V I. sektore pracuje 4,81 %. V priemysle pracuje 28%, v bytovom 

hospodárstve, službách a verejnej správe 17,13% a vo veľkoobchode, maloobchode, oprave 

motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru pracuje 11% Za prácou odchádza 

32,98 % ekonomicky aktívnych obyvateľov. 

Tabuľka: Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia obce 
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Zdroj: Štatistický úrad (sčítanie ľudu 2011) 

Graf – Odvetvia hospodárstva, v ktorých pracujú obyvatelia obce 

Odvetvie hospodárstva Spolu v %

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 62 3,71

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 7 0,41

Ťažba nerastných surovín 6 0,35

Priemyselná výroba 465 27,83

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 16 0,96

Stavebníctvo 111 6,64

Veľkoobchod a maloobchod 178 10,65

Hotely a reštaurácie 32 1,92

Doprava, skladovanie a spoje 45 2,69

Peňažníctvo a poisťovníctvo 25 1,5

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby 16 0,96

Verejná správa a obrana, povinné sociálne 
zabezpečenie 152 9,1

Školstvo 96 5,75

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 71 4,25

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 9 0,54

EA bez udania odvetví 380 22,74

Spolu 1671 100
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4.1.4.9  Zamestnanosť/nezamestnanosť 

Vývoj nezamestnanosti v 10 ročnom sledovaní sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Graf – Nezamestnanosť  

$  

Zo začiatku sledovaného obdobia počet nezamestnaných obyvateľov v obci klesal až do roku 

2008, odkedy nezamestnanosť stúpala. Najvyššia nezamestnanosť bola v roku 2005 

s počtom283 nezamestnaných.  

4.1.4.10  Zruční obyvatelia obce 

V obci žijú títo zruční obyvatelia: 

Krúžok „Šúpolienka“ – výrobky zo šúpolia. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

P o č e t 
nezamestnaný
ch  

283 201 137 106 237 170 229 266 187 181

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

181187

266

229
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137

201

283
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4.1.5  Administratívne kapacity obce 

Personálne zabezpečenie Obecného úradu Komjatice 

Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

Meno a priezvisko Okruh činnosti

Peter Hlavatý  Starosta obce 

JUDr. Ľudovít Galbavý, PhD. Zástupca starostu obce 

Jozef  Švec  Prednosta OcÚ – vedúci úradu 

Mgr. Emil Vrabec  Samostatný odborný referent 

Mgr. Monika Uhríková Terénny sociálny pracovník  

Roland Nosian  Kultúrny don 
Pracovník v oblasti kultúry 

Kamila Nosianová  Obecná knižnica  
Knihovníčky 

Mária Vrabcová  Samostatný odborný referent 
Matrika 

Ružena Fridrichová  Samostatný odborný referent 

Helena Skladaná  Samostatný odborný referent

Beata Porubská  Samostatný odborný referent
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4.1.6  Sociálna infraštruktúra 

4.1.6.1  Školská infraštruktúra 

V obci Komjatice je zriadená plno-organizovaná Základná škola s materskou školou Ondreja 

Cabana. Jej sídlo sa nachádza na adrese Námestie A. Cabana 36, 971 06 Komjatice. 

Ako vidieť v nasledujúcom grafe, počet žiakov sa za posledných 10 školských ročníkov stále 

znižoval, okrem školského roku 2011/2012, kedy bolo o 46 žiakov viac ako v predošlom 

roku. Po tomto roku sa počet žiakov držal v priemernom počte 330. 

Graf – Počet žiakov za školský rok za posledných 10 rokov 

3  

Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

Vybavenie učebňami: 

• Bežné  19 

• jazykové 1 

• špeciálne 10 (dejepisné múzeum, fyzika, chémia, biológia, hudobná výchova, 

technická výchova, knižnica, IKT  pre I. stupeň, počítačová učebňa pre 1. stupeň, 

počítačová učebňa pre II. stupeň) 

Školské zariadenie disponuje vlastnými priestormi, ktoré sú štandardne vybavené, má 

dostatok tried, odborných učební. 
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Rozsiahly športový areál je pre všetky druhy športu,  je v ňom vybudované multifunkčné 

viacúčelové ihrisko s umelou trávou. Priestorové aj materiálne podmienky sa výrazne 

nezlepšili ani po dokončení 2. etapy rekonštrukcie, v rámci ktorej sa rekonštruovali obe 

telocvične, systém vykurovania, budova MŠ.  

Čiastočne sa obnovil nábytok a vybavenie IKT technikou. 

Postupne sa rekonštruujú hygienické zariadenia, podlahy a steny na chodbách a v triedach. 

Zakúpili sa nové lavice do tried a postupne sa inštalujú aj nové tabule podľa požiadaviek 

vyučujúcich. Doplnilo sa vybavenie kabinetov pomôckami a v rámci projektu sme získali 

ďalšiu interaktívnu tabuľu. 

V januári bola odovzdaná do užívania aj druhá budova materskej školy, nakoľko 4 pôvodné 

triedy už kapacitne nepostačovali požiadavkám rodičov na umiestnenie detí do MŠ. Postupne 

sa buduje aj školský detský areál pre MŠ. 

Personál – pedagogický/počet pracovníkov celkom: 

Materská škola  12 

Základná škola  25 

ŠKD    2 

Personál – nepedagogický /počet pracovníkov celkom... 

a) ZŠ 

- upratovačky  5 

- Školník  1 

- Údržbár  1 

- vrátnička/kurička 1 

b) MŠ 

- Upratovačky  3 

c) ZŠS 
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- vedúca  ŠJ  1 

- Hlavná kuchárka 1 

- Pomocné sily  5 

Vyučovanie cudzích jazykov 

a) Anglický jazyk    1.-9. ročník 

b) Nemecký jazyk/Ruský jazyk   6.-9. ročník 

Zameranie školy /ťažiskový program školy/ - školský vzdelávací program 

Školský vzdelávací program  – Cesta za poznaním, prírodovedné predmety, matematika, 

regionálna výchova. 

Základná škola realizuje niekoľko desiatok dlhodobých projektov smerujúcich k podpore 

rozvoja osobnosti, zručností a kompetencií žiakov. 

Taktiež škola priebežne reaguje aj na realizáciu krátkodobých projektov.  

Mimoškolská činnosť/krúžky:  
• Biblický krúžok 18 detí 

• Bystrá hlavička 16 

• Farebný šašo 14 

• Farmársky krúžok 12 

• Floorball 29 

• Folklórny súbor Mladosť 46 

• Funny English 15 

• Futbal nás baví 35 

• Futbalové Amazonky 22 

• Jazdecký krúžok 17Jeden svet na 

školách 20 

• Komixák 13 

• Krúžok zdravého pohybu 6 

• LEGO 15 

• Malí umelci 21 

• Malý bankár 14 

• Matematický krúžok s PC 35 

• Mažoretky Platan 5 

• Mladý záchranár 20 
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• Motivačná angličtina 19 

• Paleta 16 

• Pestrý svet 12 

• Svetluška 15 

• Šikovníček 13 

• Veselá farbička 5 

• Molejbal mladší žiaci 18 

• Volejbal starší žiaci 19  

Zaujímavosti, úspechy, súťaže, aktivity: 

Škola pokračovala v modernizácii priestorov školy, dopĺňalo sa vybavenie  multimediálnych 

učební. Učitelia využívajú informačné technológie vo vyučovacom procese  najmä pri 

projektovom  vyučovaní. 

Svoje zručnosti prezentujú na otvorených hodinách. Taktiež prebehli školenia, ako pracovať 

s interaktívnymi tabuľami. Vyučovanie anglického jazyka  je na našej škole plne odborné, 

vyučuje sa aj nemecký a ruský jazyk. 

Škola sa zapojila do vyučovania regionálnej výchovy, v rámci čoho zorganizovala akciu 

"Vianočné tvorivé dielne", školu reprezentovali na rôznych akciách a podujatiach tanečný 

súbor Mažoretky Platan. 

Na škole pracovali rôzne záujmové útvary z rôznych oblastí. Talentovaní žiaci úspešne 

reprezentovali  školu na predmetových olympiádach , kultúrnych a športových podujatiach. 

Najvýraznejšie úspechy dosiahli  športovci,  výtvarníci a recitátori,  prírodovedci. 

Výchovná poradkyňa zorganizovala pre žiakov 9. ročníkov "Deň otvorených  dverí" pre SOŠ,  

Dlhoročne  úspešne  spolupracujeme  s organizáciami v obci ako sú zväz rybárov a 

poľovníkov, ČK, TJ.Škola sa stala sa otvorenou vzdelávacou inštitúciou v regióne.  

Pripravila viaceré  programy pre verejnosť ako napr vianočná akadémia – „Vianočná 

rozprávka", „Deň projektov pre verejnosť", "Vianočné tvorivé dielne". Deň Európy. 

Základná škola spolupracuje pri organizovaní svojej činnosti a podujatí so všetkými 

organizáciami v obci ako  sú : Zväz poľovníkov a rybárov, Volejbalový klub, Telovýchovná 

jednota, Černený kríž, Zväz protifašistických bojovníkov, Farský úrad. V spolupráci s mini  

sme zorganizovali  rybárske preteky a opekačku z príležotosti MDD, Deň narcisov, 4 krát 

ročne odber krvi, oslavy  oslobodenia obce a výročia Ondreja Cabana.  
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Na škole pracujú 3  externí  vedúci  záujmových útvarov z radov rodičov a verejnosti. 

V rámci spolupráce s obcou na úrovni kultúrnej a spoločenskej boli škole bezplatne 

prenajímané priestory kultúrneho domu na organizáciu školských výchovných koncertov a 

podujatí. 

Na škole  pracuje Mgr. Adriana Gábrišová zo Súkromného centra špeciálno - pedagogického 

poradenstva so sídlom      943054 Svodín, Hlavná 1117/1. Poskytovala samostatnú odbornú 

činnosť zahrňujúcu špeciálnopedagogickú, psychoterapeutickú individuálne orientovanú 

starostlivosť o mládež so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, spojenú so 

špeciálnopedagogickou diagnostikou a s výchovným poradenstvom v nadväznosti na 

výchovno – vzdelávací proces. 

4.1.6.2  Zdravotnícka infraštruktúra 

V obci potrebnú zdravotnícku starostlivosť pre obyvateľov obce poskytujú nasledovné 

ordinácie: 

- Dvaja praktickí lekári pre dospelých, 

- Ortopedická ambulancia, 

- Zubná ambulancia, 

- Gynekologická ambulancia, 

- Rehabilitačné oddelenie, 

- Psychiatricko-sexuologická poradňa, 

- Pediatrická ambulancia, 

- Masáže. 

Dostupnosť uvedených ordinácií priamo v obci pre všetkých jej obyvateľov  výrazne zlepšuje 

stav infraštruktúrneho vybavenia. Existencia rozšírenej zdravotnej starostlivosti v obci 

zlepšuje jej konkurencieschopnosť v porovnaní s okolitými obcami. Skutočnosť, že 

obyvatelia nemusia cestovať kvôli adekvátnej zdravotnej starostlivosti, má ekonomické 
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výhody predovšetkým pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva a marginalizované skupiny, 

ktoré by inak museli dochádzať za zdravotnou starostlivosťou. 

4.1.6.3  Sociálna infraštruktúra 

V obci Komjatice sa nachádza Domov dôchodcov. Bol vytvorený 15. januára 2012. Domov 

dôchodcov poskytuje sociálne služby, zamerané na zabezpečenie nevyhnutných podmienok 

na uspokojovanie základných životných potrieb, možnosti kultúrneho, rekreačno-športového 

a sociálneho vyžitia s prihliadnutím na individuálne potreby a požiadavky klientov a to všetko 

v krásnom prostredí malebného vidieka za pomoci skúseného odborného personálu. 

4.1.6.4  Kultúrna infraštruktúra 

V obci sa nachádzajú rôzne kultúrne a historické zariadenia v obci: 

• Kultúrny dom 

• Knižnica 

• Klub dôchodcov 

• Klub mládeže 

• Kostol 

• Farský úrad 

• Sochy 

• Parky 

• Chránené územia 

• Chránený strom - Platan 

• Významné hroby 

NKP zapísané v ÚZPF SR: 

- Fara a tabuľa pamätná, Ondrej Caban z roku 1751, p. č,.44/1, ÚZPF; 336.l-2.,  

- Hrob s náhrobníkom, Ondrej Caban z roku 1860, č. ÚZPF 338.1.,  
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- R. k Kostol sv. Alžbety, barok, r. 1751 - 1755, p. č. 43, ÚZPF 33 9.l.,  

- R. k Kostol sv. Petra a Pavla, barok' pol. 18. storočia' p. č.2918, č. ÚZPF 341.1.,  

- Kalvária barok, r. 7755- 61, v areáli cintorína, ÚZPF 342.1-21.  

Strediskom kultúrnej infraštruktúry v obci je kultúrny dom. V kultúrnom dome je javiskové 

sedenie, kuchynka, šatne, vlastné funkčné ozvučenie a počítač pre verejnosť. Kultúrny dom je 

v nevyhovujúcom stave a je potrebná jeho celková rekonštrukcia. Využitie tohto zariadenia 

umožňuje organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí prezentujúcich miestnych tradícií a 

zvykov miestnych obyvateľov ako aj rôzne školské podujatia, divadelné predstavenia, 

príležitostné oslavy, koncerty a diskotéky pre mládež. Kultúrny dom využíva hlavne 

Slovenský skauting, Divadlo Andreja Bagara Nitra, materská a základná škola na vystúpenia, 

obec Komjatice a Združenie rodičov a priateľov školy. V rámci obce je zriadený verejný 

prístup na internet. Obec disponuje rozhlasom, web stránkou s adresou www.komjatice.sk ako 

i vlastnou obecnou knižnicou. Obec komunikuje s občanmi i pomocou káblovej televízie. 

4.1.6.5  Priestory občianskej vybavenosti 

Bankové a iné finančné služby 

V obci sa nachádza Slovenská pošta a.s. – Poštová banka. 

Bankomaty:  

• Poštová banka 

• OTP banka 

SI-ZA partner s.r.o. – poisťovníctvo 

V okolitých mestách: 

• Šurany: SLSP, VUB, poštová banka, PRIMA banka, Poisťovňa Kooperativa, atď. 

• Nové Zámky a Nitra: SLSP, VUB, PRIMA banka, OTB, Tatra banka, Poisťovňa 

ALLIANZ, Kooperativa. 

4.1.7  Kultúrny a spoločenský život 
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V tejto kapitole sa sledujú kultúrny a spoločenský život obyvateľov obce. V obci existujú tieto 

spoločenské organizácie a záujmové spolky: 

• Chrámové zbory (počet členov) – počet členov 15 

• Futbalový klub Komjatice 

• Poľovnícke združenia – Poľovnícke spoločnosť Komjatice – 26 členov 

• Kluby mládeže – Komjatický mládežnícký parlament 

• Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – Slovenský zväz 

zdravotne postihnutých 

• Miestny odbor Matice Slovenskej a pod. – Miestny spolok SČK Komjatice 

• Občianske združenia – PLATAN, OZ PARABOLÁNI 

• Športový klub Komjatice – Volejbal 

• Futbalový klub ŠCH Mandačka 

• Vinohradnícky a vinársky spolok Komjatice 

• Rybárska spoločnosť Komjatice – viac ako 300 členov 

• Farmársky a jazdecký krúžok 

• Miestny odbor Matice slovenskej Komjatice 

• Klub dôchodcov – 50-60 členov 

• Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Komjatice 

• Združenie priateľov obce Komjatice  - 33 členov 

• Spevácke skupiny: 

o Folklórna spevácka skupina Komjatičanka 

o Folklórna skupina Vrbina 

o  Nádej 
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Obyvatelia obce majú aj iné možnosti trávenia voľného času, a to v športových zariadeniach: 

• Futbalové ihrisko 

• Viacúčelové ihrisko – futbal, hokejbal, volejbal a tenis 

4.1.8   Mimovládny sektor 

Mimovládne organizácie vytvárajú rôzne zoskupenia a plnia najrozličnejšie poslanie. 

Príkladom môžu byť napr. rôzne organizácie, ktoré vznikajú pri školách a sú založené 

vedením školy alebo združením rodičov, jednorazové pasívne organizácie založené na jednu 

príležitosť (festival, výstavu, vianočnú pomoc deťom), organizácie prepojené s inými 

významnými spoločenskými subjektmi alebo štátnymi štruktúrami a podobne (Majdúchová, 

2009). 

V obci Komjatice je zriadených 9 mimovládnych organizácií. Všetky majú právnu formu 

občianskeho združenia. 

• MO Matice Slovenskej, o. z. 

• Združenie priateľov obce Komjatice, o. z. 

• Občianske združenie ALIANCIA PLATAN, o. z. – rozvoj obce, regiónu CR 

• Rybárska spoločnosť Komjatice, o. z. 

• Futbalový club Komjatice, o. z. 

• Cyklistický klub Komjatice, o. z. 

• DAR, o. z. – rozvoj obce, regiónu, CR 

• IDEŠ Komjatice, o. z. – rozvoj obce, regiónu, CR 

• Vinohradnícky a vinársky spolok Komjatice, o. z. 

4.1.9   Podnikateľské prostredie 

Pre obec sú najväčší zamestnávatelia sústredení v Nitre, Leviciach a Tlmačoch, kde sa 

prejavuje aj najväčšia investičná aktivita. Nedostatok pracovných príležitostí priamo v obci 

má za následok každodennú dochádzku obyvateľstva do okolitých miest alebo obcí. Rozvoj 
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obce je závislý od rozvoja súkromného sektora, ktorý ponúka pracovné príležitosti vo 

viacerých oblastiach hospodárstva. Medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v obci patria:  

• PPD Komjatice – poľnohospodárska výroba – 62 zamestnancov 

• ROLSIT TRADING SLOVAKIA, s. r. o. – výroba obalov a obalových materiálov – 25 

zamestnancov 

• STARMONT, s. r. o. – ÚK, voda, plyn – 11 zamestnancov 

• DASYM, s. r. o. – výroba obalov a obalových materiálov – 9 zamestnancov 

• BÁLSOS – Zlievareň, s. r. o. – 9 zamestnancov 

• FIX – výroba zdravotníckych potrieb, s. r. o. – výroba mastičiek založených na 

prírodnej báze, obchod dosahuje výrazné úspechy, nakoľko expedícia fix-krému 

presahuje do zahraničia a iných kontinentov 

• OC Komjatice, s. r. o. 

• Garden stavebniny – Ing. Ivan Granát 

• Ján Kmeti – inštalatér ÚK, voda, plyn 

• Ľubica Uhríková ABC 

V nasledujúcej tabuľke sú informácie o podnikateľskej štruktúre obce.  

Tabuľka – Podnikateľská štruktúra obce Komjatice 

Podniky Mikropodniky Malé podniky Stredné podniky Veľké 
podniky

Spolu

FO PO FO PO FO PO FO PO

PS Poľnohospod 1 1 1 3

Lesníctvo

Ťažba NS

Spolu 1 1 1 3

SS Potravinárstvo 5 1 6

Textilný 2 2

Drevosprac. 3 1 4

Stavebníctvo 39 7 46

  47



Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

4.1.10    Materiálne zdroje 

4.1.10.1  Stav vysporiadania vlastníckych vzťahov  

Register obnovenej evidencie pozemkov bol schválený v roku 2012 

4.1.10.2  Stav územnoplánovacej dokumentácie a PHSR 

Územný plán obce Komjatice bol schválený 26.1.2010, prvé zmeny a doplnky č.1/2015. 

Posledný PHSR bol schválený na roky 2005 – 2015. 

                  4.1.10.3   Komunikačná sieť 

                 Cestná komunikačná sieť  

Obec leží na hlavnom ťahu cesty I/64, ktorá je vedená v trase Komárno – Žilina  a tvorí 

severojužnú komunikačnú kostru Nitrianskeho kraja.  Obcou prechádza tranzitný ťah, ktorý 

spája severnú Európu s Balkánom. V súčasnosti je využívaná nielen kamiónovou dopravou, 

ale aj turistami. Miestne komunikácie sú vybudované v rozsahu 27 km. Obec má vlakové 

spojenie na trasu Nitra – Nové Zámky – Topoľčany. Blízkosť hlavného ťahu podporuje 

sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú 

podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva a zabezpečujú požiadavky ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska 

ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí. Rozvojové osi tak efektívne plnia 

požiadavky trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného 

obytného i pracovného prostredia.  

49 9 58

Spolu

TS Obchod 60 1116 2 1 1179

Služby

Spolu 60 1116 2 1 1179

Spolu celkom 61 1126 2 1 1240
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               Železničná komunikačná sieť 

Katastrálnym územím obce Komjatice prechádza jednokoľajová neelektrifikovaná železničná 

trať v trase Šurany – Veľké Bielice, TÚ 3011, na ktorej je z hľadiska rozvojových záujmov 

ŽSR plánovaná modernizácia a elektrifikácia trate. Koridor železničnej trate spolu s 

existujúcim koridorom prieťahu cesty I/64 tvoria bariéru. Na území obce je situovaná 

železničná stanica, ktorá je prestupovým uzlom na autobusovú dopravu. 

                4.1.10.4    Infraštruktúra vodného hospodárstva 

              Zásobovanie vodou  

Zásobovanosť obyvateľstva na Slovensku pitnou vodou z verejných vodovodov v porovnaní 

s okolitými európskymi krajinami je nedostačujúca. Úroveň rozvoja verejných vodovodov je 

regionálne nerovnomerná, a jedným z rozhodujúcich faktorov je aj nedostatok zdrojov 

podzemných vôd v pasívnych oblastiach (napr. juh stredného Slovenska a väčšina 

východného Slovenska). Obec Komjatice má kompletné pokrytie verejným vodovodom. 

Verejný vodovod v obci bude jedným z faktorov rozvoja v budúcnosti nakoľko pitná voda sa 

stáva strategickou surovinou. Prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská 

Obec Komjatice má vybudovaný verejný vodovod. Obec je zásobovaná zo systému 

Skupinového vodovodu Gabčíkovo, cez Skupinový vodovod Černík. Vodojem je situovaný v 

extraviláne obce Černík v jej východnej časti. Z vodojemu Černík je pitná voda vedená 

prívodným potrubím do obce Komjatice. Bilančný prídel pre obec Komjatice je Q = 11,7 l/s – 

údaj z Komjatice – vodovod, prevádzkový poriadok. 

                Odvádzanie a čistenie odpadových vôd  

Obec Komjatice v súčasnosti nedisponuje komplexne vybudovanou kanalizáciou. Tento 

nedostatok má vplyv na kvalitu života obyvateľov v obci. Hlavným problémom pri jej 

dobudovaní je predovšetkým jej mimoriadne vysoká investičná náročnosť. V obci nie je 

kanalizácia v 2/3 obce. Obec vlastní čističku odpadových vôd, ktorej je prevádzkovateľom 

obec Komjatice a obec Černík. Hoci z hľadiska odkanalizovania a čistenia odpadových vôd 

(ČOV) sú v centre pozornosti hlavne veľké a rozvíjajúce sa urbanizované celky, stále väčší 

význam je v súčasnosti venovaný i problematike odkanalizovania vidieckych lokalít.  
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Po roku 2005 v roku 2012 bola vybudovaná kanalizácia k Starým bytovkám v dĺžke 264,5 m 

a v roku 2013 v ulici Generála Svobodu kanalizácia gravitačná v dĺžke 279,0 m, výtlačné 

potrubie v dĺžke 114,0 m, na stoke A5-1 bola vybudovaná ČS odpadových vôd. 

                4.1.10.5   Ostatné inžinierske siete  

               Plynofikácia obce, zásobovanie plynom  

V minulosti bola v obci zrealizovaná plynofikácia. Plynofikácia mala pozitívny vplyv na stav 

životného prostredia v obci, nakoľko sa znížil podiel popolu zo spaľovania uhlia z 

komunálneho odpadu. Zemný plyn (ZP) je zo všetkých fosílnych palív pre životné prostredie 

najprijateľnejší, pretože neprodukuje kysličníky síry, pevné častice a emituje aj omnoho 

menej NOx a CO2. Samotná plynofikácia však má vplyv na zmenu zloženia komunálneho 

odpadu (mierny nárast papiera, plastov a pod.). Prevádzkovateľom je Slovenský plynárenský 

priemysel. 

              

                Elektrifikácia obce, zásobovanie elektrickou energiou  

Obec Komjatice sú zásobované elektrickou energiou z transformačných staníc napájaných 

prípojkami z VN vedenia č. 244 z rozvodne 110/22kV RZ Nitra 1 – Nové Zámky. Podľa 

údajov z dispečingu prevádzkovateľa Západoslovenská distribučná a.s., bolo v r. 2013 

vedenie zaťažené na strane RZ Nové Zámky v max. výške 65 A, pri max. dovolenom prúde 

322 A. Zo strany RZ Nitra - Čermáň bolo vedenie zaťažené na max. hodnotu 70A, pri 

maximálnom dovolenom prúde 320 A. 

                  Telekomunikačné siete 

Cez územie obce Komjatice je v súčasnosti trasovaný diaľkový optický kábel (DOK), 

prechádzajúci katastrom na západnej strane mimo zastavaného územia zo smeru Veľký Kýr a 

pokračuje na obec Lipová. Mobilnú telefónnu sieť so 100% pokrytím zabezpečujú všetky 

spoločnosti poskytovateľov mobilnej siete podnikajúcich na území SR.  

Obec Komjatice je napájaná miestnou telefónnou sieťou, ktorej vedenia sú vedené čiastočne 

vzdušnou trasou a ako káblové vedenia v zemných ryhách. V obci prebieha postupná kabeláž 

vzdušných telekomunikačných rozvodov. Oblastný optický kábel prechádza v smere z obce 
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Veľký Kýr a pokračuje na obec Černík. Digitálna telefónna ústredňa je situovaná v objekte 

pošty v blízkosti Námestia O. Cabana. 

4.1.10.6   Infraštruktúra obce 

V nasledujúcom grafe je zobrazený počet obývaných bytov vybavených technickou 

infraštruktúrou. Z celkového počtu bytov 1 355 je napojených 1 114 na plyn, čo predstavuje 

82,2%. 1 200 bytov má vlastnú studňu a 850 bytov je napojených na obecný vodovod. V obci 

je iba 15,4% bytov napojených na kanalizačné siete a 41% bytov má pripojenie na internet. 

V nasledujúcej tabuľke sú informácie o technickej infraštruktúre obce. 

Tabuľka – Technická infraštruktúra 

Infraštruktúra Obec

cesty I. triedy  4

cesty II. triedy  6,5

cesty III. triedy 19,3

Železničná sieť v km 2,5

Plyn v bm 20 000

Kanalizácia v bm 8 336

ČOV 1

Vodovod v bm 19 675

Domové ČOV 3

Spôsob vykurovania Plyn, pevné palivo, elektrická energia

Vedenie el. energie  

     Káblové 20 000

Želez. stanica 1

     Vlakové spoje NR, NZ

    Autob. spojenie NR, NZ, Černík, Rastislavice

    Z toho expresné NR, NZ

Telefónny rozvod 20 000

Rozhlas 20 000

Káblová TV Obecná, 20 000
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Zdroj: OÚ Komjatice 

Odpadové hospodárstvo 

Obec Komjatice má vypracovaný Program odpadového hospodárstva obce Komjatice na roky 

2011 - 2015, ktorý bol schválený rozhodnutím Okresného úradu Nové Zámky č. OU-NZ-

OSZP-Z/2014/00552-02-Š dňa 10. 03. 2014. 

Systém zberu zmesového komunálneho odpadu je zabezpečený lokálnym systémom a zber 

vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu je zabezpečený lokálnym a donáškovým 

systémom. Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma Branter Nové Zámky s. r. o., ktorá 

ho odváža na skládku NNO Tvrdošovce a na zberné miesto v Nových Zámkoch. Zmesový 

komunálny odpad je odvážaný 1 x týždenne. 

Odpad vybraných komodít ako je sklo, papier, plasty je separovaný do zberných nádob a do 

farebne oddelených plastových vriec. Vyseparované zložky sa privážajú na zberný dvor 

(Štúrova ulica), kde sa dotriedia a mechanicky upravia. Zhodnocovanie týchto odpadov je 

zabezpečované dodávateľsky firmou Branter Nové Zámky s.r.o. a ďalšími menšími 

subjektami. Tetrapack obaly, pneumatiky, elektrické zariadenia, batérie a akumulátory občania 

odovzdávajú na určenom mieste, kde sa dotriedia a odovzdávajú na ďalšie spracovanie. 

V obci nie je vybudovaná kompostáreň, ale plánuje sa jej výstavba. Zberné miesto pre 

biologicky rozložiteľný odpad je sezónne na Hornej ulici. Biologicky rozložiteľný odpad sa 

potom drtí drtičkou. 

Z prehľadu ročného vyprodukovaného množstva komunálneho odpadu v rokoch 2011 až 

2013 vyplýva, že podiel množstva komunálneho odpadu v roku 2013 v porovnaní s rokom 

2011 klesol o 29 %, avšak v porovnaní s rokom 2012 sa zvýšil o 20 %. Množstvá základných 

vyseparovaných zložiek (papier, plasty, sklo) sa pohybujú za posledné roky na rovnakej 

úrovni, priemerne 60,79 t/rok. 

4.1.10.7  Domový a bytový fond 

V obci sa nachádza 1 265 rodinných domov, z toho 1 148 je obývaných, čo predstavuje 90,7% 
a taktiež je tu plne obývaných 16 bytových domov. Spolu je obývaných 1 238 bytov, čo je 
91,4% z celkového počtu bytov v obci. 

Tabuľka – Štruktúra rodinných a bytových domov a ich vlastníctvo 
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Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

Graf – Trvale obývané rodinné a bytové domy 

-
Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

Čo sa týka vlastníctva rodinných a bytových domov (graf), vo vlastníctve obce je 7 bytových 

domov, spolu 40 bytov. Ostatné rodinné a bytové domy sú buď vo vlastníctve fyzických osôb 

alebo sú neobývané. Neobývaných rodinných domov je 117. 

Graf – Vlastníctvo rodinných a bytových domov 

Počet R o d i n n é 
domy

B y t o v é 
domy

Spolu V nich byty 
spolu

Domov spolu 1265 16 1281 1355

Trvale obývané domy 1148 16 1164 1238

V % 90,8 100 90,9 91,4

V l a s t n í c t v o - b y t o v é 
družstvo

Vlastníctvo obec 7 7 40

Vlastníctvo FO 1265 9 1274 1315

Vlastníctvo PO

Vlastníctvo ostatné

Neobývané 117 117 117

Priemerný vek domu 45 45
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-  

Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

Priemerný vek domov je 45. V ďalšom grafe je zobrazená veková štruktúra domového 

a bytového fondu. Najväčšia výstavba sa uskutočnila v rokoch 146-1970, kedy sa postavilo 

700 bytov v rodinných domoch a 50 bytov v bytových domoch. Po 70. rokoch už stavba 

domov a bytových domov nebola taká rozsiahla. Počet nových bytov klesal. V rokoch 

2002-2011 sa znovu stavali byty a to 28 bytov v bytovom dome. Spolu do roku 2011 bolo 

postavených 1 141 bytov v domovom fonde. 

Graf – Veková štruktúra výstavby domového a bytového fondu 

-  

Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

Graf: Vybavenosť domov a bytov 
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Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

4.1.10.8  Majetok obce 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza majetok obce s nadobúdajúcou a poslednou účtovnou 

hodnotou. 

Tabuľka – majetok obce 

0

300

600

900

1200

S plynom S kanalizačnou prípojkou Kúpeľňou

558

1 2001 1791 146

209

1 200

850

1 114

Počet obývaných bytov

Majetok N a d o b ú d a c i a 
hodnota

Posledná účtovná 
hodnota

Obecný úrad 52 960 52 960

Kultúrny dom 222 488 533 362

Zdravotné stredisko 90 316 162 643

Základná škola 592 384 2 749 268

Materská škola 71 001 673 413

Dom smútku 35 185 35 185

Poľnohospodárska pôda 1 200 398
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     Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

4.1.10.9  Investičné aktivity za posledných 5 rokov 

Základná škola s materskou školou  O. Cabana Komjatice -  rekonštrukcia z 

dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v rokoch 2008-2009 I. etapa a 2010 

-2011 II. etapa.  

Dom smútku - v roku 2015 - rekonštrukcia. 

4.1.10.10  Plánované investičné aktivity 

Budúce plánované aktivity obcí v oblasti investičnej činnosti je potrebné zmapovať hlavne 

kvôli zostaveniu dobrej stratégie, akčného a finančného plánu. Základné údaje o plánovaných 

investíciách sú v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka – Plánované investície obce 

Dom opatrovateľskej služby 18 687 128 838

Staré KINO 43 329 43 329

ČOV 194 239 194 239

SPOLU 1 320 589 5 773 635

Obec Plánovaná investícia Obdobie realizácie

Dobudovanie kanalizácie 8 000 000,00 2016 - 2020

Vybudovanie zberného dvora 550 000,00 2017 - 2020

Rekonštrukcia budovy MŠ 253 000,00 2015 - 2018

Rekonštrukcia Zdravotného 
strediska

233 000,00 2015  - 2017
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Zdroj: Obecný úrad Komjatice 

4.1.10.11  Zoznam voľných hospodárskych budov na území obce 

V obci sa nenachádzajú žiadne voľné hospodárske budovy. 

4.1.11    Cestovný ruch 

Vzhľadom na vysoký potenciál geotermálnych vodných zdrojov územia Nitrianskeho kraja 

treba podporovať rozvoj aktivít zameraných na zdravotné, rehabilitačné a relaxačné služby 

(najmä lokality Poľný Kesov, Nové Zámky (Štrand), Diakovce, Komárno, Patince, Štúrovo 

(Vadaš), Podhájska, Levice (Margita-Ilona), Santovka a tiež nové lokality Mojmírovce, 

Ivanka pri Nitre, Komjatice, Plavé Vozokany, Tvrdošovce, Bardoňovo. 

Obec taktiež podporuje rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného 

systému cyklotrás, slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky 

Prestavba budovy starého 
KINA

350 000,00 2016 - 2020

Rekonštrukcia a budovanie 
miestnych komunikácií 

150 000,00 2016 - 2020

Rekonštrukcia a budovanie 
miestnych chodníkov

130 000,00 2016 - 2020

R e k o n š t r u k c i a b u d o v y 
obecného úradu

280 000,00 2016 - 2020
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4.2  Analýza vonkajšieho prostredia 

Vonkajšie prostredie je určované Európskou úniou a legislatívou Slovenskej republiky. V 

danej oblasti je relevantný najmä Národný plán reforiem Slovenskej republiky platný pre roky 

2014 a 2015. Jedná sa o opatrenia, ktorým sa vláda zaviazala plniť v nasledujúcom období 

Konsolidačné opatrenia 2014 - 2015: 

• Zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti DPH. 

• Registračné pokladnice pre lekárov a iné profesie. 

• Zrážková daň na finančných a nefinančných benefitoch od farmaceutických spol. pre 

lekárov. 

• Ročné zúčtovanie Sociálnej poisťovne. 

• Úspory na mzdách (ESO). 

• Úspory na medzispotrebe (ESO). 

Efektívnosť verejných výdavkov: 

• Transformácia a zlučovanie podriadených organizácií kapitol štátneho rozpočtu v 

rámci ESO. 

• Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti. 

• Vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc. 

• Implementácia prvej fázy e-health ESO1. 

• Výdavkové priority - zvýšenie miezd učiteľom, zamestnancom úradov 

• práce, kapacít materských škôl. 

• Výstavba diaľnic. 

Boj proti daňovým podvodom a analytické kapacity: 

• Tretia etapa akčného plánu formou opatrení na zlepšenie výberu daní: najmä 

centralizácia informácií z mýtneho systému, registra motorových vozidiel a 

obyvateľstva, prístup k informáciám o účtoch prešetrovaných osôb a firiem. 
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• Zavedenie insolvenčného registra, registra diskvalifikovaných osôb a ratingu 

daňových subjektov. Okrem toho sa zriadia špecializované senáty na krajských súdoch 

so zameraním na daňovú oblasť. 

• Posilnenie analytických kapacít a vybudovanie analytickej jednotky na Finančnej 

správe SR. 

• Zverejňovanie platenia DPPO (daň z príjmov právnických osôb). 

Služby zamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť: 

• Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných služieb zamestnanosti 

vrátane zvýšenia ich administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia prístupu k 

zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnané osoby, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, 

starších ľudí a žien. 

• Poskytovanie kariérneho poradenstva pre dospelých na zlepšenie uplatniteľnosti na 

trhu práce. 

• Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok, 

kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami. 

• Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej 

politiky trhu práce. 

• Posilnenie finančných motivácii zamestnať sa - súbeh dávky v hmotnej núdze a mzdy. 

Predškolské zariadenia:  

• Budovanie nových zariadení služieb starostlivosti o dieťa. 

• Rozšírenie kapacít materských škôl, rozšírenie existujúcich foriem výchovy a 

vzdelávania o prípravné triedy materskej školy a zvýšenie časovej dotácie pre 

predškolské vzdelávanie. 

Nezamestnanosť mladých: 

• Prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 29 rokov. 

• Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej 

pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolaní. 
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Odborné vzdelávanie a postavenie učiteľov: 

• Zvyšovanie miezd učiteľov. 

• Lepšie zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému 

odborného vzdelávania a prípravy, podpora odbornej praxe žiakov vykonávanej 

priamo v podnikoch a zmeny v normatívnom financovaní odborného regionálneho 

školstva s cieľom posilniť kvalitu odborného vzdelávania. 

Marginalizované rómske komunity: 

• Zvyšovanie počtu asistentov učiteľov. 

• Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku.  

Výskum a vývoj: 

• Opatrenia z Akčného plánu stratégie RIS3. 

Transparentnosť regulácie sieťových odvetví: 

• Hodnotenie potreby ďalšej regulácie. 

• Zverejňovanie analýzy ku všetkým zásadnejším zmenám politík regulačného obdobia. 

• Vybudovanie dátového centra na webovom sídle URSO. 

Prepájanie sústav a sietí: 

• Prepojenie plynárenských sietí s Poľskom a Maďarskom. 

• Prepojenie elektrizačných sústav s Maďarskom. 

Energetická efektívnosť v podnikoch: 

• Podpora energetických auditov pre malé a stredné firmy. 

• Implementácia smernice o energetickej efektívnosti. 

Verejná služba: 

• Reforma štátnej služby. 
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• Model prevádzky Integrovaných obslužných miest. 

• Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo VS. 

ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa. 

Justícia: 

• Skrátenie dĺžky súdneho konania. 

• Elektronický súdny spis. 

• Zavedenie elektronickej Zbierky zákonov SR. 

Zdroj: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014. 

  61



4.3   SWOT analýza 

Z výsledkov dotazníkov, ktoré vypĺňali občania obce Komjatice, sme vypracovali SWOT 

analýzu, ktorá kompletizuje vnútorné silné a slabé stránky obce, jeho vonkajšie príležitosti a 

hrozby. Je to ľahko použiteľný nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii 

obce. Je východiskom pre formulovanie stratégie, ktorá vznikne ako súlad medzi internými 

schopnosťami obce a jeho vonkajším prostredím. Všetky štyri skupiny sme rozdelili do troch 

kategórií, ktorými sú: Hospodárska oblasť, Sociálna oblasť a Environmentálna oblasť. 

Tabuľka – SWOT analýza 

INTERNÉ PROSTREDIE

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
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Hospodárska oblasť 
• Zapojenie obce do občianskych združení 

pre regionálny rozvoj a všeobecný rozvoj 
členských obcí 

• Vykonaný Register obnovenej evidencie 
plôch a pozemky v obci sú zväčša 
vysporiadané 

• Existencia územného plánu obce 
• Dobrá spolupráca obce a podnikateľského 

sektora 
• Dostatočná sieť základnej obchodnej 

vybavenosti 
• Zmodernizované a zrekonštruované 

verejné budovy 
• Obecná polícia 
• Poštové služby 
• Bankomat (2x) 
• Dopravné prepojenie na cestnú a 

diaľničnú sieť SR a zahraničie 
• Železničné prepojenie na tuzemskú a 

zahraničnú železničnú sieť 
• Vybudované inžinierske siete (vodovod, 

obecný plynovod, elektrická sieť, 
telekomunikačná sieť) 

• Priebežné opravy miestnej komunikácie 
• Významná poloha – tranzitný turizmus – 

významná trasa Nitra – Komárno a 
napojenie na Černík a Rastislavice a 
veľkosť obce 

• Futbalové ihrisko 
• Posilňovňa, fitness 
• Poľovnícka chata – strelecké preteky 
• Tradícia vinohradníctva, rybárstva, 

poľovníctva 
• Vinohradnícka oblasť 
• Kvalitná orná pôda a vhodné podnebie 

pre poľnohospodárstvo a rekreáciu 
• Rozvinuté poľovníctvo a rybárstvo 
• Vhodná poloha obce pre pokojný rodinný 
život 

Sociálna oblasť 
• Dostatok stravovacích služieb 
• Dostatočné kapacity predškolskej a 
školskej vybavenosti 

• Dostatočné kapacity kultúrnej 
vybavenosti 

• Dostatočný bytový fond 

Hospodárska oblasť 
• Nedostatok pracovných príležitostí 
• Významná trasa Nitra – Komárno – 

kamiónová doprava 
• Málo pracovných príležitostí v blízkom 

okolí pre mladých, počet pracovných 
príležitostí v obci nepokrýva kapacity 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva obce 

• Vysoké percento obyvateľov denne 
migrujúcich za prácou do okolitých miest, 
obcí a zahraničia 

• Nedostatočná podpora začínajúcich 
podnikateľov 

• Vysoké percento obyvateľov 
odchádzajúcich za prácou 

• Chýbajúce opravárenské služby 
• Nedostatočné aktivity a služby v 

cestovnom ruchu 
• Nevyužitie prírodných a klimatických 

daností v poľnohospodárskych, 
vinárskych a ovocinárskych aktivitách a v 
cestovnom ruchu 

• Chýbajúce aktivity na spracovanie 
poľnohospodárskych produktov a 
obchodovanie s nimi 

• Nedostatočné kapacity jednoduchého a 
lacného ubytovania a pre náročnejších 
ubytovanie vyššieho štandardu 

• Chýbajú atrakcie pre turistov 
• Nízka propagácia obce 
• Potreba rekonštrukcie polikliniky a okolia 
• Nedostatok zariadení cestovného ruchu 
• Potreba dobudovania kanalizačnej siete s 
čistením odpadových vôd 

• Potreba vybudovania obchvatu cesty I/64 
• Nedostatočný stav niektorých úsekov 

miestnych komunikácií a nepostačujúca 
infraštruktúra 

• Chýbajúce cyklistické prepojenie so 
susednými obcami 

• Chýbajúci priestor pre voľný výbeh pre 
psov 

• Chýbajúce cyklistické cesty v obci i mimo 
nej 

Sociálna oblasť 
• Pomerne vysoký index starnutia v obci 
• Nedostatočná osveta o problematike 
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EXTERNÉ PROSTREDIE

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA
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Hospodárska oblasť 
• Možnosť zapojenia obce do domácich a 

zahraničných regionálnych i 
nadregionálnych sietí spolupracujúcich 
miest a obcí 

• Zapojenie občanov do vecí verejných 
• Využívanie eurofondov, rôznych grantov 

a dotácií v rámci Slovenska aj iných 
zdrojov krajín Európskeho spoločenstva  

• Aplikácia Miestnej agendy 21 a 
udržateľného rozvoja v živote obce 

• Výhodná poloha obce – na hlavnom ťahu 
medzi krajským mestom Nitra a mestom 
Nové Zámky 

• Odstraňovanie administratívnych bariér 
podnikania a zlepšovanie 
podnikateľského prostredia 

• Dokonalé zmapovanie existujúceho stavu 
ekonomického potenciálu a prognóza 
jeho očakávaného vývoja v budúcnosti je 
rozhodujúcim faktorom ekonomickej 
úspešnosti obce 

• Využitie európskych štrukturálnych 
fondov, rámcových i komunitných 
programov na spolufinancovanie rozvoja 
obce 

• Očakávaný ekonomický rozvoj Nitry, 
priemyselné parky 

• existujúci potenciál cestovného ruchu 
obce, vybudovanie vlastných kapacít, 
potrebných sprievodných služieb a 
príťažlivých vlastných produktov pre 
rozvoj cestovného ruchu a ekonomickej 
sily podnikateľov i obce 

• Rozvoj agroturistiky a ekoturistiky 
• Možnosť a perspektíva využitia 

reštauračných a ubytovacích kapacít CR - 
napojenie sieť diaľnic a rýchlostných 
komunikácií cez mesto Nitra 

• Krajské mesto Nitra má výrazne 
diverzifikovaný priemysel 

• Produkcia kvalitných vín v kraji 
• Dostatok vhodných plôch pre výstavbu 

rodinných domov 
• Dostupnosť širokého spektra vyššej 

vybavenosti v Nitre 
• Podpora tvorby nových pracovných 

príležitostí v obci a zníženie dennej 

Hospodárska oblasť 
• Odchod nespokojných, ekonomicky 

aktívnych občanov z obce 
• Nedostatok vlastných finančných 

prostriedkov pre spolufinancovanie 
rozvojových projektov 

• Presun kompetencií na samosprávy bez 
adekvátneho presunu finančných zdrojov 

• Nevyužívanie kvalitnej 
poľnohospodárskej pôdy a dobrých 
klimatických podmienok 

• Nevyužitie potenciálu obce pre rozvoj 
cestovného ruchu a prímestskej rekreácie 

• Často meniaca sa legislatíva 
• Chýbajúca infraštruktúra pre cestovný 

ruch 
• Dobudovanie technickej infraštruktúry, 

najmä kanalizácie 
• Dobudovanie dopravnej infraštruktúry 

(chodníky a riešenie dopravných 
problémov) 

• Slabý záujem obyvateľov o veci verejné 

Sociálna oblasť 
• Opustenie vidieckeho štýlu života a 

postupný zánik tradícií 
• Neriešenie problematiky rómskeho etnika 
• Stagnácia vzdelanostnej úrovne 

obyvateľstva 

Environmentálna oblasť 
• Možnosť znečistenia spodných vôd 

vypúšťaním obsahu žúmp do záhrad len 
malou časťou obyvateľstva 

• Spôsobenie nenapraviteľných škôd 
znečistením pôdy a podzemných vôd 

• Čierne skládky odpadu 
• Prívalové dažde môžu ohroziť časť obce 
• Zvyšujúca sa intenzita cestnej dopravy 
• Finančný dopad na rozpočet obce v 

dôsledku prísnejších predpisov na 
ochranu životného prostredia 

• Existencia spodnej vody 
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Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu - výber 

V mesiaci jún 2015 sa uskutočnil anonymný dotazníkový prieskum medzi obyvateľmi obce 

Komjatice . Dotazníky boli pre obyvateľov prístupné v tlačenej forme. Dotazníky celkom 

vyplnilo 120 respondentov zo 120 domácností. 

                       Graf č.9: Respondenti podľa pohlavia 

-  

Graf č.10: Respondenti podľa veku  

-  

Štruktúra respondentov dotazníkového prieskumu je v pomere: 75,8% respondentov tvorili 

ženy a 24,2% respondentov tvorili muži. Čo sa týka vekovej štruktúry respondentov, 

najväčšiu časť tvorili respondenti ktorí majú viac ako 35 - 44 rokov 55%, druhou 

najpočetnejšou skupinou sú respondenti medzi 25 – 34 rokov 20%. Vo veku menej ako 18 

rokov a 18 – 24 rokov sa dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo spolu 5% respondentov.  

Ženy  
76 %

Muži  
24 %

Muži Ženy 

2 %1 %

18 %

55 %

20 %

3 %2 %

Menej ako 18 rokov 18-24 rokov 25-34 rokov 35-44 rokov 
45-54 rokov 55-60 rokov viac ako 60 rokov 
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Graf č.11: Otázka 5- Aké výhody má podľa Vás bývanie v našej obci?  

-  

Väčšina respondentov súhlasí, že najväčšími výhodami bývania v obci Komjatice sú:  

- život je pokojnejší ako vo veľkých mestách (82,1%), 

- blízky kontakt s prírodou (73,3%), 

- vlastníctvo domu, záhrady prípadne hospodárstva (85,6%). 

Graf č. 12: Otázka 6 -  Aké nevýhody má podľa Vás bývanie v našej obci?  

-  

Za najväčšie nevýhody bývania v obci Komjatice  považuje 70,3% respondentov nedostatok 

pracovných príležitostí. Za ďalšie nevýhody respondenti označili: Chýbajúce služby pre 

občanov; málo možností na sebarealizáciu, nedostatok voľnočasových aktivít.  

Pri otázke 7 – Označte úroveň Vašej spokojnosti s poskytovaním služieb vo vašej obci., bolo 

najviac respondentov nespokojných so stavom vybavenosti obce verejnou kanalizáciou, so 

stavom chodníkov a s kvalitou rekreačných aktivít. Z ďalších zariadení občianskej 

vybavenosti je najviac respondentov nespokojných s vybavením obce verejným internetom. 

Najväčšiu spokojnosť respondenti prejavili pri vybavenosti obce plynom, verejným 

Vlastníctvo domu, záhrady prípadne hospodárstva

Blízky kontakt s prírodou 

Ľudia sa zaujímajú viac jeden o druhého 
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vodovodom a elektrinou, so stavom verejnej zelene, s časovou dostupnosťou, požiarnou 

ochranou, zdravotným strediskom, zdravotnou starostlivosťou, so stavom poštových služieb.   

Graf č.13: Otázka 8 – Ako ste spokojní s pracovnými možnosťami v našej obci? 

-  

Pri otázke 8 – Ako ste spokojný s pracovnými možnosťami v našej obci, väčšina respondentov 

vyjadrila nespokojnosť. Konkrétne s pracovnými možnosťami pre ženy je nespokojných 

44,9% respondentov a s pracovnými možnosťami pre mužov je nespokojných 45,8% 

respondentov.  

Graf č.14: Otázka 9 – V akom odvetví by podľa Vášho názoru bol najpotrebnejší 

vznik nových pracovných miest v obci? 

-  

Najviac respondentov (17,3%) si myslí, že vznik nových pracovných miest je najpotrebnejší 

v obchode, službách a v remeselníckej výrobe . Iba (0,4%) respondentov si myslí, že nové 

pracovné miesta majú vznikať v lesnom hospodárstve.  

Graf č.15: Otázka 10 – Prečo doteraz nevznikli podľa Vás uvedené pracovné miesta? 

pre mužov 

 pre ženy
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-  

36,1% respondentov považuje za hlavný dôvod toho, že nevznikajú nové pracovné miesta 

nedostatok finančných prostriedkov. 24,6% respondentov si mysli, že nové pracovné miesta 

nevznikajú pretože je nezáujem zo strany podnikateľov.  

31,4% respondentov sa vyjadrilo, že sa často zaujímajú o život v obci.  

Graf č.16: Otázka 13 – Odkiaľ získavate informácie o dianí v obci?  

3  

20,7% respondentov získava informácie o dianí v obci z obecného rozhlasu, 16,9% 

respondentov informácie získava z internetovej stránky obce.  

Zároveň 68,2% respondentov uviedlo, že má úplne informácie o dianí v obci, 14,0% 

respondentov na druhej strane tvrdí, že nemá žiadne informácie – nedostávajú sa k nim.  

37,3% respondentov uviedlo pri otázke 16 – Domnievate sa, že obyvatelia obce sa snažia 

zatraktívniť život v obci  a skrášliť, resp. spríjemniť prostredie?: - áno, niektorí sa snažia, ale 

väčšine je to ľahostajné. 

Graf č. 17: Otázka 17 -  Ako hodnotíte rozvoj obce za posledných 10 rokov?  
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3  

Rozvoj obce za posledných 10 rokov pozitívne hodnotí 67,8% respondentov.  

Negatívny rozvoj obce hodnotí len 1,7% respondentov.  

Pri otázke 19 – Ktoré problémy podľa Vášho názoru je potrebné riešiť?, väčšina respondentov 

uviedla nasledujúce problémy:  

- vytvorenie nových pracovných príležitostí (76,3%) 

- záchrana, oprava kultúrnych pamiatok (51,8%) 

- vytvorenie zariadení pre oddych a voľný čas (57,1%) 

- oprava ciest a komunikácií (71,3%) 

- postarať sa o prácu pre mladých (80,0%) 

- postarať sa o starnúce obyvateľstvo (62,5%) 

- vytvoriť podmienky pre novú bytovú výstavbu (36,0%) 

- zlepšiť zdravotnícku starostlivosť (39,8%) 

- zlepšiť kvalitu komunálnych služieb (40,2%) 

- zlepšiť podmienky predškolskej výchovy (45,3%) 

- zlepšiť podmienky školskej výchovy (61,8%) 

- zlepšiť podmienky mimoškolskej výchovy  (52,4%) 

- rozšíriť ponuku služieb v obci (45,1%) 

- zlepšiť kvality životného prostredia (45,3%) 

Za problém, ktorý netreba riešiť považuje 44,8% respondentov – vylepšenie nákupných 

možností. 

Graf č.18: Otázka 20 – K rozvoju obce by sa malo prispieť 

Nie, ľudia sú väčšinou k svojmu okoliu ľahostajní

Áno, niektorí sa snažia, ale ostatní ich snahy skôr kazia 

Áno, niektorí sa snažia, ale väčšine je to ľahostajné 

Áno, väčšina sa snaží

0 20 40 60
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3  

K rozvoju obce by 38,1% respondentov prispelo svojou priamou spoluprácou a 32,7% 

respondentov by prispelo svojimi znalosťami a skúsenosťami.  

Pri otázke 21 – Podľa Vášho názoru, aké služby chýbajú alebo je ich potrebné rozšíriť?, 

najviac respondentov uvádzalo nasledovné: 

- špeciálni lekári  

- kultúrne služby  

- predaj a oprava obuvi  

- sociálne služby pre seniorov  

- rekreačné služby  

- aktivity pre deti cez letné prázdniny  

- detské ihrisko  

- oprava chodníkov  

- riešiť odvoz separovaného odpadu  

- väčšia knižnica  

- klub pre mamičky  

- detské centrum  

- pomoc starším a nevládnym občanom okolo domu  

- hasičská služba  

- plaváreň 

- obchod s elektrickým náradím  

- bezbariérový prístup 

- služby cestovného ruchu  

Pri otázke 22 – Aké aktivity by podľa Vášho názoru mali byť určite zahrnuté v rozvojovom 

programe obce?, najviac respondentov uviedlo:  

Financiami 

Priamou spoluprácou 

Kontaktami 

Remeselnou zručnosťou 

Svojimi znalosťami a skúsenosťami 
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- kanalizácia  

- aktivity pre mamičky s deťmi  

- rozvoj  kultúry a regionálnej spolupráce  

- obnova polikliniky a okolia 

- voľný priestor pre psov  

- aktívne zapájanie občanov do dianí v obci  

1. Zhodnotenie hlavných disparít a faktorov rozvoja  

Obec Komjatice sa nachádza v okrese Nové Zámky v najbližšom susedstve obce sú okresy 

Nitra, Levice a Komárno. Všetky tieto okresy z hľadiska evidovanej miery nezamestnanosti 

a možností trhu práce patria v rámci NSK k pomerne depresívnym (NZ – 10,16%; KN  - 

13,26% ; LV – 10,73% , NR – 7,32% v roku 2015). Obec veľmi aktívne pristupuje k riešeniu 

nezamestnanosti na svojom území. 

Z hľadiska dopravnej polohy, obec je situovaná v rámci izochróny dochádzky do okresných 

miest Nitra a Nové Zámky. Dopravná poloha obce tak  čiastočne napomáha k migrácii za 

prácou do týchto okresných miest.  

V rámci riešenia problémov nezamestnanosti a podnikateľského prostredia je nutné sa oprieť 

o samotné aktivity obce ale aj o spoločné iniciatívy v rámci združenia  Mikroregión Cedron- 

Nitrava. Vzájomne podobný rozmer problémov by mohol priniesť spoločné návrhy riešenia 

založených na využívaní miestnych endogénnych faktorov rozvoja (geografické podmienky, 

produktívna pracovná sila, prírodné lokalizačné faktory).  

Je výhodné orientovať sa na tie odvetvia hospodárskej činnosti v ktorých obec alebo 

združenie je schopné ťažiť zo svojej ponuky lokalizačných faktorov, predovšetkým v 

oblasti rozvoja miestneho trhu práce, podnikania a poznávania územia. Druhým 

pilierom rozvoja územia je udržiavanie vysokej úrovne sociálneho kapitálu v miestnej 

komunite prostredníctvom rozvíjania  medzikultúrnych väzieb medzi obyvateľmi obcí.  

Z pohľadu sociálnej infraštruktúry sú v obci zastúpené všetky typy základnej občianskej 

vybavenosti, ktoré sú momentálne na postačujúcej úrovni.  
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K faktorom rozvoja môžeme zaradiť prítomnosť chránených území, prírodných rezervácií 

a chránených areálov, kde prírodný potenciál možno využiť v oblasti ochrany a zachovávania 

miestnej biodiverzity, rozvíjania cykloturizmu a poznávacieho turizmu. 

V novom programovom období 2014 – 2020 sa očakáva pomerne značný presun finančných 

prostriedkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky pod rozpočtovú kapitolu rozvoja 

vidieka. Veľký objem finančných problémov bude vyčlenených pre konvergujúce regióny, 

ktoré majú najmä vidiecky charakter. Obce budú mať možnosť odstraňovať vlastné bariéry 

územného rozvoja a stimulovať vlastný regionálny rozvoj prostredníctvom rôznych 

investičných i neinvestičných projektov. Vysoká pridaná hodnota môže spočívať v projektoch 

budovania infraštruktúry a rozvoja spolupráce. Obec by mala v rámci svojej vlastnej 

exekutívy vytvoriť orgán, ktorý by sa týmito budúcimi výzvami dokázal kompetentne 

zaoberať. 

Identifikácia problémov 

Oblasť Identifikácia problému

- Hospodárska oblasť

Nedostatok pracovných príležitostí. 

Absencia priestorov pre podnikanie 

v s lužbách. Nevyhovujúci s tav 

miestnych komunikácií a chodníkov.

- Sociálna oblasť

Chýbajúce, resp. nedostatočné  

zariadenia sociálnej a školskej 

infraštruktúry. Nevyhovujúci stav 

budovy obecného a budovy 

zdravotnej infraštruktúry. 

- Environmentálna oblasť

Výskyt nelegálnych skládok – absencia 

zberného dvora . Nedobudovaná 

kanalizačná sieť.  
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5. Strategická časť 

5.1. Strategický cieľ 

Identifikácia cieľov a popis rozvojovej stratégie 

V nadväznosti na prijatú víziu obce Komjatice bol stanovený globálny cieľ stratégie a naň 

nadväzujúci strategický a súbor špecifických cieľov, ktoré sú členené do základných časových 

období. Jednotlivé obdobia odrážajú predpokladanú dĺžku a náročnosť dosiahnutia 

stanoveného cieľa. Ciele ďalej vstupujú do procesov tvorby samotnej stratégie programu, 

pozostávajúcej z priorít, špecifických cieľov  a opatrení, ktorých realizácia smeruje 

k napĺňaniu definovaných cieľov. 

Globálny cieľ 

Zvýšenie kvality života na území obce prostredníctvom dobudovania chýbajúcej technickej 

a sociálnej infraštruktúry. 

Navrhnutý globálny cieľ programu predpokladá naplnenie sa vo väčšine jeho aspektoch do 

konca roku 2023, výsledkom čoho chce obec dosiahnuť: 

• Zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce 

• Odstránenie bariér miestneho ekonomického rozvoja 

Strategický cieľ 

Strategický cieľ nadväzuje na kľúčové problémy rozvoja identifikované v problémovej 

analýze programu v troch oblastiach hospodárska, sociálna a environmentálna. Ich napĺňanie 

povedie k postupnému odstraňovaniu týchto problémov a vytvorí tak podmienky pre 

vyvážený ekonomický  a kultúrny rozvoj obce. 
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Plánovací formulár 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Formulár cieľov a opatrení 

VÍZIA

Obec Komjatice chce byť atraktívnou a modernou obcou, v ktorej obyvatelia budú žiť 
v upravenom, čistom a bezpečnom prostredí s komplexne vybudovanou technickou a 
sociálnou infraštruktúrou a zachovanou duchovno – kultúrnou identitou. Bude 
vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia a tradičných 
odvetví využívajúcich potenciál územia a rešpektujúcich princípy udržateľného 
rozvoja, ochrany prírody a krajiny. Svojim občanom bude poskytovať kvalitné služby, 
možnosti bývania a sebarealizácie ako aj kultúrneho a športového vyžitia

STRATEGICKÝ  CIEĽ

Zabezpečiť predpoklady pre zvyšovanie kvality života obyvateľov obce Komjatice, pre 
zvýšenie konkurencieschopnosti, ekonomickej aktivity obce s cieľom udržateľného 
rozvoja s rešpektovaním zachovania kvality životného prostredia a cieľov 
nadradených strategických dokumentov. 

VÍZIA  OBCE 
Obec Komjatice chce byť atraktívnou a modernou obcou, v ktorej obyvatelia budú žiť 
v upravenom, čistom a bezpečnom prostredí s komplexne vybudovanou technickou a 
sociálnou infraštruktúrou a zachovanou duchovno – kultúrnou identitou. Bude 
vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľského prostredia a tradičných 
odvetví využívajúcich potenciál územia a rešpektujúcich princípy udržateľného 
rozvoja, ochrany prírody a krajiny. Svojim občanom bude poskytovať kvalitné služby, 
možnosti bývania a sebarealizácie ako aj kultúrneho a športového vyžitia 

P r i o r i t n á o b l a s ť - 
Hospodárska

Prioritná oblasť - Sociálna P r i o r i t n á o b l a s ť - 
Environmentálna

Cieľ 1: 
- D o p r a v n á 

infraštruktúra 
- Podpora podnikania 

a služieb

Cieľ 2: 
- Š k o l s k á 

infraštruktúra 
- Obecné budovy 
- Z d r a v o t n á 

infraštruktúra

Cieľ 3: 
- S e p a r o v a n i e 

odpadov 
- Čistenie odpadových 

vôd
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Zdroj: vlastné spracovanie 

6.  Programová časť 

Programová nadväzuje na strategickú časť a obsahuje už konkrétne opatrenia a samotné 

aktivity, resp. projekty, ktoré sú priradené k jednotlivým cieľom a prioritám. 

Pracovná skupina, resp.  riadiaci tím  špecifikoval opatrenia, aktivity a stanovil poradie 

dôležitosti opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. 

Následne bol vypracovaný sumárny návrh aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán.  

Riadiaci tím stanovil termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania 

(výška a zdroje financovania).  

6.1 Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám  

Tabuľka prioritných oblastí, opatrení, projektov/aktivít 

Prioritná oblasť – Hospodárska 

Prioritná oblasť – Sociálna 

Opatrenie: 
1. I n f r a š t r u k t ú r a 

m i e s t n y c h 
komunikácií 

2. I n f r a š t r u k t ú r a 
chodníkov  

3. Objekty podnikania a 
služieb

Opatrenie: 
2.1. Zlepšenie školskej 
infraštruktúry 
2.2.   Zlepšenie kvality 
obecného majetku  
2.3.     Zlepšenie zdravotnej 
infraštruktúry 

Opatrenie: 
3 .1 . Zlepšenie kval i ty 
nakladania s odpadmi 
3.2.       Zlepšenie kvality 
v o b l a s t i v o d n é h o 
hospodárstva 

Prioritná oblasť Opatrenie Projekt/Aktivita

HOSPODÁRSKA
1. Infraštruktúra miestnych 

komunikácií 
1. R e k o n š t r u k c i a 

a b u d o v a n i e 
m i e s t n y c h 
komunikácií 

2. Infraštruktúra chodníkov 1. R e k o n š t r u k c i a 
a b u d o v a n i e 
chodníkov 

3.  Objekty podnikania a 
služieb

1. Prestavba budovy 
kina 
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Prioritná oblasť – Environmentálna 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
7. Realizačná časť  

Realizačná časť obsahuje popis postupov súvisiacich so samotnou realizáciou úloh 

zadefinovaných v PHSR. Ďalej obsahuje monitorovací a hodnotiaci system, ktorý sleduje  

merateľné ukazovatele. Taktiež táto časť obsahuje vecný a časový harmonogram realizácie 

PHSR formou akčných plánov.  

7.1. Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR 

Samotná realizácia si vyžaduje systematickú prácu realizačnej skupiny, ktorú si určí 

samospráva.   

- Obecné zastupiteľstvo monitoruje implementáciu akčných plánov obce 

Palárikovo. Posudzuje a schvaľuje návrhy na zmenu a doplnenie akčných 

plánov. 

- Realizáciu konkrétnych projektov Akčného plánu obce Palárikovo budú 

zabezpečovať pracovníci obecného úradu a starosta obce. 

- Kontrolným orgánom budú poverené  Komisie Obecného zastupiteľstva obce 

Palárikovo, Obecná rada obce Palárikovo a hlavný kontrolór obce. 

- Akčný plán je vytvorený na obdobie 2015 – 2023, s potrebou pravidelného 

prehodnocovania. 

7.2. Systém monitorovania a hodnotenia PHSR 

Prioritná oblasť Opatrenie Projekt/Aktivita

SOCIÁLNA

1.      Zlepšenie školskej 
infraštruktúry

1. Rekonštrukcia materskej 
školy

2.2. Zlepšenie kval i ty 
obecného majetku

2.2.1. Rekonštrukcia budovy 
obecného úradu

2.3.     Zlepšenie zdravotnej 
infraštruktúry

2.3.1.    Rekonštrukcia 
zdravotného strediska

Prioritná oblasť Opatrenie Projekt/Aktivita

ENIVORONMENTÁLNA
3.1 . Z l ep šen ie kva l i t y 
nakladania s odpadmi

3.1.1 Vybudovanie zberného 
dvora

3.2.       Zlepšenie kvality 
v o b l a s t i v o d n é h o 
hospodárstva

3 . 2 . 1 . D o b u d o v a n i e 
kanalizácie
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Pravidelné monitorovanie a hodnotenie realizácie akčného plánu a jeho náväznosť na 

prioritné osi je predpokladom pre úspešné napĺňanie cieľov PHSR. Postup monitorovania a 

hodnotenia: 

1.   Starosta obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne monitorovaciu správu, ktorej   

      obsahom je identifikovaný stav implementácie príslušného akčného plánu 

2. Príslušná komisia OZ a hlavný kontrolór obce raz ročne predkladajú Obecnému 

zastupiteľstvu hodnotiacu správu, ktorej obsahom je hodnotenie efektívnosti 

implementácie akčného plánu. Taktiež skúma rozsah využitia finančných prostriedkov, 

efektívnosť a účinnosť programovania, identifikuje faktory, ktoré prispeli k úspešnosti 

alebo neúspešnosti implementácie programu. 

Plán hodnotenia a monitorovania  

Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2015 - 2023

Typ hodnotenia Obdobie Dôvod vykonania

S t r a t e g i c k é 
hodnotenie

R a z r o č n e 
k 30.03.

podľa rozhodnutia obce 

Operatívne hodnotenie 

T e m a t i c k é 
h o d n o t e n i e  
PHSR

2 0 1 7 , 2 0 1 9 , 
2021, 2023

téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť v 
monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny 
rok 

M i m o r i a d n e 
hodnotenie podľa potreby

pri značnom odklone od stanovených cieľov a pri 
návrhu na revíziu PHSR

H o d n o t e n i e 
celého PHSR 

n a k o n c i 
programovacieh
o obdobia

na základe  rozhodnutia starostu obce, podnetu 
poslancov; na základe protokolov vyšších 
kontrolných orgánov,...
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7.3.  Akčný plán 

Akčný plán pre hospodársku oblasť

O p a t r e n i e , 
aktivita

Termín Zodpovedný Financovanie
M e r n ý 
ukazovateľ

Cieľová 
hodnota 

Opatrenie 1.1. Infraštruktúra miestnych komunikácií 

Aktivita 1.1.1. 
Rekon š t r ukc i a 
a b u d o v a n i e 
m i e s t n y c h 
komunikácií  

2016 - 
2020

Samospráva

EŠIF  

Samospráva  Počet bm 1 000

Opatrenie 1.2 Infraštruktúra chodníkov 
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Aktivita 1.2.1. 
Rekon š t r ukc i a 
a b u d o v a n i e 
chodníkov 

2016 - 
2020

Samospráva
EŠIF 

Samospráva
Počet bm 800

Opatrenie 1.3. Objekty podnikania a služieb 

Aktivita 1.3.1. 
Prestavba budovy 
kina

2016 - 
2020

Samospráva

EŠIF  

Samospráva  
P o č e t m 2 
rekonštruovanej 
plochy

400

Akčný plán pre sociálnu oblasť

Opatrenie 2.1. Zlepšenie školskej infraštruktúry

Aktiv i ta 2 .1 .1 
Rekon š t r ukc i a 
materskej školy  

2016 - 
2020

Samospráva Samospráva 

VÚC

P o č e t m 2 
rekonštruovanej 
plochy

850

Opatrenie 2.2. Zlepšenie kvality obecného majetku 

Aktivita  2.2.1.  
Rekon š t r ukc i a 
budovy obecného 
úradu 

2016 - 
2020

Samospráva

EŠIF  

Samospráva  
P o č e t m 2 
rekonštruovanej 
plochy

600

Opatrenie 2.3. Zlepšenie zdravotnej infraštruktúry

Aktivita 2.3.1.  

Rekon š t r ukc i a 
z d r a v o t n é h o 
strediska

2015 - 
2017

Samospráva
Súkromné zdroje 

Samospráva

P o č e t m 2 
rekonštruovanej 
plochy

600

Akčný plán pre environmentálnu oblasť

Opatrenie 3.1.  Zlepšenie kvality nakladania s odpadmi 

Aktiv i ta 3 .1 .1 
Vy b u d o v a n i e 
zberného dvora  2017 - 

2020
Samospráva 

S a m o s p r á v a ,  
E Š I F , r e s p . 
Environmentálny 
fond 

Počet 1

Opatrenie 3.2.  Zlepšenie v oblasti vodného hospodárstva
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Zdroj: Vlastné spracovanie 

8. Finančná časť 

Finančná časť je jednou z najdôležitejších oblastí PHSR a je kľúčovým miestom pre 

realizáciu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. V tejto časti je popísaná 

schopnosť obce v priebehu implementácie PHSR zaistiť zdroje potrebné financovanie 

jednotlivých aktivít. Zdroje môžu pochádzať z viacerých oblastí: 

 –  súkromný sektor,  

- verejný sektor (samospráva, štátny rozpočet, vyšší územný celok) 

- fondy Európskej únie, 

Vzhľadom na skutočnosť, že pri tvorbe PHSR neboli k dispozícii všetky relevantné podklady 

je finančná časť vypracovaná orientačne a bude priebežne aktualizovaná podľa skutočnej 

situácie v oblasti finančných zdrojov a reálnych možností realizácie jednotlivých aktivít. 

8.1. Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 

Aktivita  3.2.1. 
D o b u d o v a n i e 
kanalizácie

2016 - 
2020

Samospráva
Súkromné zdroje 

Samospráva
Počet bm 16 000
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Indikatívny rozpočet - sumarizácia  

  Zdroj: vlastné spracovanie  

8.2. Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov 

Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica   

  Zdroj: vlastné spracovanie  

ROK v tis. €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Spolu

H o s p o d á r s k a 
p o l i t i k a – 
oblasť 

126,00 126,00 126,00 126,00 126,00    
630,00

S o c i á l n a 
p o l i t i k a – 
oblasť 

  
183 ,0
0

131,00 131,00 126,00 126,00 126,00    
763,00

Environmentáln
a p o l i t i k a – 
oblasť 

1 600,0
0

1 737,5
0

1 737,
50

1 737,
50

1 737,5
0 8 550,

00

Viaczdrojové financovanie v tis. €

Prioritná oblasť Celkové 
náklady

Verejné zdroje Súkrom
n é 
zdrojeEÚ Štát VÚC Obec Spolu

Hospodárska    630,00    535,50   63,00 0   31,50     630,00 0

Sociálna    763,00    238,00   28,00 212,50   51,50     530,00    233,00

Environmentálna 8  550,00    467,50   55,00 0   27,50     550,00 8 000,00

Spolu 9  943,00 1 240,50 146,00 212,50 110,50 1 7410,00 8 233,00

Finančný rámec pre realizáciu PHSR                                                                  v tis. €

Názov 
opatrenia

Kód a 
názov 

projektu/
aktivity

  
Klasifikác
ia stavieb 
- trieda 

 

Hlavný 
ukazovat

eľ-
výsledku
, dosahu

Obd
obie 
reali
zácie

Náklad
y spolu

Verejn
é 

zdroje 
spolu

Verejné zdroje Úv
er
ov
é 
zd
roj
e

Iné zdrojeVlastn
é 

EŠIF/
VÚC 

Štátny 
rozpoč
et

a=b+e+f
+g

b=c+d
+e c d e f g

I. Oblasť hospodárstvo  

Opatrenie 
1.1. 
Infraštrukt

Aktivita1.
1.1Rekonš 2112 – 

Miestne Počet 

2016 26,00 1,30 22,10 2,60  

2017 26,00 1,30 22,10 2,60
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Infraštrukt
úra 
miestnych 
komunikác
ií

1.1Rekonš
trukcia a 
budovanie 
MK

2112 – 
Miestne 
komunik

ácie 

Počet 
bm 2018 130,00 26,00 1,30 22,10 2,60

2019 26,00 1,30 22,10 2,60

2020 26,00 1,30 22,10 2,60

Opatrenie 
1.2 
Infraštrukt
úra 
chodníkov

Aktivita 
1.2.1. 
Rekonštru
kcia a 
budovanie 
chodníkov

2112- 
Miestne 
komunik

ácie 

Počet 
bm 

2016

150,00

30,00 1,50 22,50 3,00

2017 30,00 1,50 22,50 3,00

2018 30,00 1,50 22,50 3,00

2019 30,00 1,50 22,50 3,00

2020 30,00 1,50 22,50 3,00

Opatrenie 
1.3. 
Objekty 
podnikania 
a služieb

Aktivita 
1.3.1. 
Prestavba 
budovy 
kina

1230 – 
Budovy 

pre 
obchod 

a sl.

Počet 
m2 

rekonšt
ruovan

ej 
plochy 

2016

350,00

70,00 3,50 59,50 7,00

2017 70,00 3,50 59,50 7,00

2018 70,00 3,50 59,50 7,00

2019 70,00 3,50 59,50 7,00

2020 70,00 3,50 59,50 7,00

II. Oblasť sociálna  

Opatrenie 
2.1. 
Zlepšenie 
školskej 
infraštr.

Aktivita 
2.1.1 
Rekonštru
kcia 
materskej 
školy

1263 – 
Školy, 

univerzit
y 

a budov
y na vzd. 

Počet 
m2 

rekonšt
ruovan

ej 
plochy

2016

250,00

50,00 7,50 42,50

2017 50,00 7,50 42,50

2018 50,00 7,50 42,50

2019 50,00 7,50 42,50

2020 50,00 7,50 42,50

Opatrenie 
2.2. 
Zlepšenie 
kvality 
obecného 
majetku 

Aktivita 
2.2.1. 
Rekonštru
kcia 
budovy 
obecného 
úradu 

1220- 
Budovy 

pre 
admin.

Počet 
m2 

rekonšt
ruovan

ej 
plochy

2016

280,00

56,00 2,80 47,60 5,60

2017 56,00 2,80 47,60 5,60

2018 56,00 2,80 47,60 5,60

2019 56,00 2,80 47,60 5,60

2020 56,00 2,80 47,60 5,60

Opatrenie 
2.3. 
Zlepšenie 
zdravotnej 
infraštr.

Aktivita  
2.3.1.  
Rekonštru
kcia zdr. 
strediska 

1264 - 
Nemocni
čné 

budovy 
a zdr. 
zar.

Počet 
m2 

rekonšt
ruovan

ej 
plochy

2015

233,00

 183,00 

2016 25,00

2017 25,00

III. Oblasť environmentálna   

Opatrenie 
3.1.  
Zlepšenie 
kvality 
nakladania 
s odpadmi

Aktivita 
3.1.1 
Vybudova
nie 
zberného 
dvora

1274 – 
Ostatné 
budovy

Počet 

2017

550,00

137,5
0 6,87 116,8

7 13,76  

2018 137,5
0 6,87 116,8

7 13,76

2019 137,5
0 6,87 116,8

7 13,76

2020 137,5
0 6,87 116,8

7 13,76

Opatrenie 
3.2. 
Zlepšenie 
v oblasti 
vodného 
hospodárst
va 

Aktivita 
3.2.1.  
Dobudova
nie 
kanalizáci
e

2223- 
Miestne 
kanalizá

cie

Počet 
bm 

2016

8 000,0
0

1 600,00

2017 1 600,00

2018 1 600,00

2019 1 600,00
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Záverečná časť 

  Zdroj: Weisová, Bernátová: Strategické plánovanie samosprávy, Municipalia 2012 

hospodárst
va e

2020 1 600.00

Celkom  9 943,0
0 €

1 710
,00 €

110,5
0 €

1 453
,50 €

146,0
0 € € 8 233,00 €  

Schválenie PHSR

Dokument • Názov: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  obce 
Komjatice 2015 - 2023 

• Štruktúra -      Úvod  
                                   Analytická časť  
                                   Strategická časť  
                                   Programová časť  
                                   Realizačná časť 
                                   Finančná časť  
                                   Záver  
                                   

Spracovanie • Forma spracovania 
• Obdobie spracovania 
• Pracovná skupina – počet členov 5 
• Počet stretnutí pracovnej skupiny 3 
• Externá spolupráca – kancelária Mikroregiónu CEDRON - NITRAVA 
• Účasť verejnosti a komunikácia s verejnosťou – verejné stretnutie 

s občanmi – 1 s účasťou 30 občanov

Prerokovanie • Prerokovanie v orgánoch samosprávy: 

Prerokovanie v Obecnej rade obce Komjatice  dňa 16.12.2015 

• Verejné pripomienkovanie občanmi obce dňa  07.07.2015

Schválenie Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Komjatice číslo 88/17122015 
zo dňa 17.12.2015
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