
Časť A I. Analýza vnútorného prostredia 

Analýza silných a slabých stránok mesta Nemšová 

I. História mesta Nemšová 

Villa Neusova sa spomína už v roku 1242. Dedina vyrástla pri riekach Vlára a Váh, na 
križovatke ciest od Trenčína, Lednických Rovní a cez Vlársky priesmyk na Moravu. Za 
používanie ciest sa v minulosti vyberalo mýto. V 16. stor. bola Nemšová hospodársky 
najsilnejšou a najobývanejšou dedinou vtedajšieho panstva. V roku 1608 sa spomína tunajší 
majer. Do roku 1546 bola dedina majetkom hradu Súče a do zániku feudalizmu patrila 
panstvu trenčianskeho hradu, ktoré si vydržiavalo pivovar a panský hostinec. V 18. storočí tu 
vznikol pobočný kráľovský soľný sklad. Zamestnanie a obživu obyvateľstva zabezpečovalo 
poľnohospodárstvo a rozvinuté remeslá. Dominantou Nemšovej je kostol sv. Michala 
Archanjela, posvätený v roku 1766. Na jeho mieste, už v rokoch 1332 – 1337 stál v minulosti 
malý kostolík. Súčasťou mesta Nemšová sú bývalé obce Ľuborča, Kľúčové a Trenčianska 
Závada. Prvá zmienka o mestskej časti Ľuborča je z roku 1242, kedy sa popisuje pod názvom 
Liburcha. Ľuborča bola osídlená v dobe Veľkej Moravy. V roku 1920 k nej bola pripojená 
osada Dvorec. Písomné pramene o časti Kľúčové sú z roku 1328 ako o dedine Villa Kluchow, 
v 15. storočí sa nazývalo Kluczova, v 19. storočí Kulcsos. Trenčianska Závada je známe 
pútnické miesto Fatimskej Panny Márie, ktoré sa nachádza v peknom horskom prostredí 
Bielych Karpát. Vznikla v čase valašskej kolonizácie. Prvýkrát sa spomína ako Possessio 
Zavad v roku 1493. 

1. Symboly obce 

Popis  erbu: 
V modrom štíte sv. Michal archanjel v odeve rímskeho vojaka s mečom a váhami. 

Postava je strieborná, doplnky zlaté.  
Popis zástavy: 

Zástava mesta Nemšová pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov, kde sa triedajú 
farby biela a modrá. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je dvomi cípmi, t.j. jedným 
zástrihom,  siahajúcimi do tretiny  jej  listu. 

 
Obrázok 1: Erb mesta Nemšová   Obrázok 2: Zástava mesta Nemšová 

                  

 

II. Geografická poloha a prírodný potenciál obce 

1. Geografická poloha obce 

Územie mesta Nemšová sa nachádza na Moravsko-slovenskom pomedzí, v údolí rieky 
Váh, pri sútoku s riekou Vlára, na východných svahoch Bielych Karpát, severovýchodne od 
Trenčína. Zemepisné súradnice stredu mesta sú 48º 57´ severnej zemepisnej šírky a 18º 07´ 
východnej zemepisnej dĺžky. Mesto má rozlohu 3345 ha a obvod 33 km. Nadmorská výška 
stredu mesta je 225 m n.m. Mesto Nemšová tvoria  mestské časti Nemšová, Ľuborča, 
Kľúčové a Trenčianska Závada. Kataster tohto územia hraničí s územím ďalších siedmich 



obcí, načrtnutých v obrázku 2. Dĺžka spoločných katastrálnych hraníc so susednými obcami 
je: Horné Srnie 10,7 km; Dolná Súča 6,85 km; Trenčianska Teplá 4,05 km; Skalka nad 
Váhom časť Újazd 3,5 km; Borčice 3,45 km; Horná Súča 2,8 km; Dubnica nad Váhom 1,7 
km. 

Mapa 1:  Geografická poloha mesta Nemšová 

 
2. Klimatografické a hydrogeografické pomery obce 

Územie Nemšovej zaraďujeme do mierneho podnebného pásma prechodnej oceánskej 
klímy, s charakteristickými, mierne vlhkými letami a chladnými vlhkými zimami. 
Stredomorské klimatické podmienky väčšinou prinášajú do oblasti náhle zmeny počasia, 
pozorované hlavne na jar a na jeseň. Priemerná ročná teplota 8,8ºC je blízka hodnotám 
najbližšieho monitorovacieho miesta pri Nemšovej, v Trenčíne. Priemerné teploty vzduchu 
v januári dosahujú hodnoty od –2 do -4ºC a v júli od 16 do 20ºC. Priemerný ročný úhrn 
zrážok sa v Ilavskej kotline pohybuje okolo 630-700 mm, v blízkej pahorkatine v podhorí 
Bielych Karpát 700-800 mm a v pohorí Bielych Karpát je to 800-900 mm. V ročnom 
hodnotení smerov vetra na území stredného Považia prevláda juhozápadné a severozápadné, 
až severné prúdenie vzduchu.  

Celá oblasť patrí hydrologicky do povodia Váhu. Zrážky, ktoré tu spadnú, v kotline 
väčšinou presakujú do podzemia, v pohorí naopak väčšinou odtekajú  do potokov a riek.  
 

3. Pôdny fond 

Pôdny fond mesta Nemšová je nasledovný:  

Celková výmera územia obce: 33 443 588 m² 

Poľnohospodárska pôda spolu: 13 183 695 m², 
z toho je: 

Nepoľnohospodárska pôda: 20 259 893 m², 
z toho je: 

 

orná pôda: 5 071 182 m² lesný pozemok: 13 867 681 m² 
chmeľnica: 367 897 m² vodná plocha: 935 247 m² 
vinica: 0 m² zastavaná plocha a nádvorie: 1 950 141 m² 
záhrada: 716 348 m² ostatná plocha: 3 506 824 m² 
ovocný sad: 31 154 m²  

trvalý trávnatý porast: 6 996 114 m²  

Zdroj: Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

 

III. Obyvate ľstvo 

1. Demografický vývoj 



Z hľadiska počtu obyvateľov patrí mesto Nemšová do skupiny malých miest. Celkový 
počet obyvateľov v obci má medziročne striedavo klesajúcu a stúpajúcu tendenciu. Počas 
sledovaného obdobia má v členení podľa pohlavia prevahu ženská zložka populácie, a to 
predovšetkým v prvej polovici obdobia. V rokoch 2011 a 2012 prevládala mužská zložka 
populácie.   

Tabuľka 2: Demografický vývoj v obci v rokoch 2008 - 2013 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spolu 6316 6321 6328 6269 6298 6271 

Narodení 75 60 71 71 65 74 

Zomrelí 49 51 63 57 54 61 

Demografické saldo 26 11 8 14 11 13 

Prisťahovaní 85 69 72 70 83 74 

Vysťahovaní 71 73 73 95 65 114 

Migra čné saldo 14 -4 -1 -25 18 -40 

Celkový 
prírastok/úbytok 

40 5 7 -11 29 -27 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 

Počas rokov 2008 – 2013 má demografické saldo iba kladné hodnoty.  V rokoch  2008 - 
2012 sa celkový počet obyvateľov každým rokom zvyšuje, pričom najvyšší počet bol 
zaznamenaný práve v roku 2012. Najvyšší počet novonarodených detí, až 75, bol 
zaznamenaný v roku 2008. Pomer novonarodených občanov v každom roku sledovaného 
obdobia prevyšoval počet zomrelých v obci. Celkový prírastok obyvateľov v obci vykazuje 
kladné hodnoty, výnimkami sú iba roky 2011 a 2013.   

 
2. Veková štruktúra 

Vo vekovej štruktúre mesta Nemšová prevládajú obyvatelia v produktívnom veku, ktorí 
tvoria stabilný podiel z počtu obyvateľov približne 69,7 %. Taktiež počty obyvateľov 
v predproduktívnom a poproduktívnom sú charakteristické stabilnými hodnotami. Priaznivým 
faktorom v meste Nemšová je mladnutie obyvateľstva, teda znižujúci sa podiel 
poproduktívneho obyvateľstva vzhľadom k obyvateľstvu predproduktívnemu, a to 
predovšetkým od roku 2011. Priaznivou skutočnosťou bol aj znižujúci sa index starnutia, a to 
rozdiel najmä v rokoch 2010 a 2011. V rokoch 2012 a 2013 vykazuje index starnutia 
stabilnejšie hodnoty. Výraznou demografickou skutočnosťou je pretrvávajúci nepomer medzi 
mužskou a ženskou populáciou v poproduktívnom veku. Ženy v poproduktívnom veku 
predstavujú viac ako 1,75 násobok počtu mužov, počas celého sledovaného obdobia.  

 
Tabuľka 3: Veková štruktúra obyvateľstva v rokoch 2008 - 2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet obyvateľov celkom 6316 6321 6328 6269 6298 6271 

Predproduktívny vek - muži (0 –14r.) 495 480 467 461 465 475 



Predproduktívny vek - ženy (0 –14r.) 440 441 458 446  452  449 

Produktívny vek - muži (15 – 59 r., 
resp. 15 – 64r.*) 

2236 2243 2242 2362 * 2354 * 2322 * 

Produktívny vek - ženy (15 – 54 r., 
resp. 15 – 64r.* ) 

1946 1926 1908 2278 * 2280 * 2241 * 

Poproduktívny vek - muži (nad 60 r., 
resp. 65 r.*) 

404 411 422 276 * 300 * 313 * 

Poproduktívny vek - ženy (nad 55 r., 
resp. 65 r.*) 

795 817 831 446 * 447 * 471 * 

Index starnutia 128,24 133,66 135,46 79,60 81,46 84,85 

Priemerný vek u mužov 35,81 36,32 36,71 37,13 37,54 37,83 

Priemerný vek u žien 39,01 39,29 39,40 39,64 39,87 40,23 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 

* Z nariadenia EÚ od roku 2011 existujú novo definované ekonomické vekové skupiny: 
 - predproduktívny vek (0 - 14 rokov) je vek, v ktorom obyvateľstvo ešte nie je ekonomicky aktívne 
 - produktívny vek (15 - 64 rokov) je vek, v ktorom je väčšina obyvateľstva ekonomicky aktívna 

 - poproduktívny vek (65 rokov a viac (65+)) je vek, v ktorom väčšina obyvateľstva už nie je ekonomicky 
       aktívna. 

 
3. Vzdelanostná štruktúra 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva každej obce poskytuje možnosti 
k ekonomickému rozvoju obce, vytvára možnosti na trhu práce a vplýva na hospodársku 
aktivitu obce, predovšetkým záujem o samostatné podnikanie. Na základe výsledkov 
posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z dňa 21. 5. 2011  je vzdelanostná štruktúra 
obce nasledovná: 

Tabuľka 4: Vzdelanostná štruktúra mesta Nemšová v roku 2011 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
Pohlavie 

Spolu 
muži ženy 

Základné 257 524 781 
Učňovské (bez maturity) 631 397 1 028 
Stredné odborné (bez maturity) 436 319 755 
Úplné stredné učňovské (s maturitou) 147 101 248 
Úplné stredné odborné (s maturitou) 657 689 1 346 
Úplné stredné všeobecné 65 152 217 
Vyššie odborné vzdelanie 22 32 54 
Vysokoškolské bakalárske 51 105 156 
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 260 284 544 
Vysokoškolské doktorandské 10 7 17 
Vysokoškolské spolu 321 396 717 
Bez školského vzdelania 464 443 907 
Nezistené 106 115 221 
Úhrn 3 106 3 168 6 274 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 



V roku 2011 predstavoval podiel občanov s učňovským vzdelaním bez maturity  28,4% 
obyvateľstva. Obyvatelia so stredným vzdelaním s maturitou predstavovali 28,8 %. 
Vysokoškolsky vzdelaných ľudí bolo v obci v roku 2011 717. Medzi obyvateľmi, ktorí majú 
ukončené len základné vzdelanie dominujú ženy, rovnako ako aj je v obci mierne vyšší počet 
vysokoškolsky vzdelaných žien. Medzi obyvateľmi s učňovským vzdelaním bez maturity 
prevládajú muži.  

 

IV. Analýza ekonomickej štruktúry a ekonomický rozvoj  

1. Ekonomická štruktúra obce 

Podľa stavu zápisov v Obchodnom registri SR a registrácie na Živnostenskom úrade SR 
k 30. 4. 2014 na území obce podniká:  

• 215 spoločností s ručením obmedzeným, 
• 70 fyzických osôb – živnostníkov, 
• 1 verejná obchodná spoločnosť,  
• 1 akciová spoločnosť, 
• 1 poľnohospodárske družstvo. 

2. Ekonomická aktivita obyvateľstva 

Obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a odvetvia 
ekonomickej činnosti znázorňuje nasledujúca tabuľka. Údaje  pochádzajú z posledného 
sčítania obyvateľstva, domov a bytov z roku 2011. 

Tabuľka 5: TOP 5 odvetví ekonomickej činnosti aktívneho obyvateľstva mesta Nemšová 

Odvetvie ekonomickej činnosti 

Ekonomicky aktívne osoby 
muži ženy spolu z toho 

dochádza do 
zamestnania 

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 193 95 288 263 
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 137 138 275 253 
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov 103 150 253 222 
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace 92 50 142 128 
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov 88 54 142 122 
Spolu vrátane nepublikovaných odvetví 1 774 1 397 3 171 2 791 

Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 

Z najmenej zastúpených ekonomických odvetví, v ktorých pracuje ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo obce Bolešov je to predovšetkým výroba koksu a rafinovaných ropných 
produktov, pomocné činnosti pri ťažbe, čistenie a odvod odpadových vôd, tvorivé, umelecké 
a zábavné činnosti a činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení. 

Počet evidovaných nezamestnaných v obci mal v rokoch 2009 – 2013 mierne 
klesajúcu tendenciu. Najvyšší počet nezamestnaných zaznamenala obec v roku 2009, 
najmenej ľudí bez práce bolo v obci v roku 2012.  Z dostupných informácií môžeme 
konštatovať, že v obci bol v sledovanom období zakaždým väčší počet nezamestnaných žien 
ako mužov.  

Tabuľka 6: Počet evidovaných nezamestnaných v meste Nemšová 



 muži ženy spolu 

2009 111 110 221 

2010 104 112 216 

2011 102 145 247 

2012 101 146 331 

2013 125 137 262 

Zdroj: ÚPSVaR Trenčín 

 

3. Rozpočet obce, štruktúra majetku a cudzích zdrojov 

Ročný rozpočet obce je základným finančným plánom, ktorý obec každoročne 
vypracováva a schvaľuje obecným zastupiteľstvom. V ročnom rozpočte vystupujú dve 
základné zložky a to ročné rozpočtové príjmy a ročné rozpočtové výdaje.  

Príjmy rozpočtu obce Bolešov sú tvorené nasledovnými položkami: podielové dane – 
tvoria rozhodujúcu zložku príjmov obce, určujú podiel obce na daniach štátneho rozpočtu, 
miestne dane a poplatky a dotácie. 

Výdavky rozpočtu obce predstavujú predovšetkým výdavky bežného rozpočtu obce, ktoré 
zabezpečujú plnenie funkcií obecnej samosprávy. Výdavky obce sú členené nasledovne: 
mzdy a odvody, energie, odvoz odpadu, opravy a údržby, pohonné hmoty, kancelárske 
výdavky, telefón, poštovné.  

Celková hodnota majetku obce v EUR ku 
31.12.2013 22 472 258,26 € 

 
 

V. Analýza sociálnej infraštruktúry 

1. Domový a bytový fond 

Prevažnú väčšinu domového fondu v obci predstavujú domy v osobnom vlastníctve 
občanov. Obec má vo svojom vlastníctve iba 2 ostatné budovy, a to budovu Obecného úradu 
a budovu Domu smútku. Obec sa dlhodobo stretáva s problémom neobývaných rodinných 
domov, a to predovšetkým v centre obce.  

Domový a bytový fond v obci je nasledovný: 

1246 rodinných domov 
1126 domov trvalo obývaných 

120 domov trvalo neobývaných 

22 domov určených na rekreáciu 

1953 bytových jednotiek 
1805 bytových jednotiek trvalo obývaných 

139 bytových jednotiek trvalo neobývaných 
Zdroj: ŠÚ SR – KS Trenčín 



2. Školstvo 

Materské školy 

Podľa demografického vývoja narodených detí je mesto Nemšová pripravené prijať do 
predškolských zariadení všetky deti. Materské školy pôsobiace na území mesta Nemšová sú  
financované z rozpočtu mesta. Kapacita materských škôl je naplnená. V meste pôsobia 2 
materské školy v meste Nemšová, 1 materská škola v mestskej časti Ľuborča a 1 materská 
škola v mestskej časti Kľúčové. Rovnako v meste pôsobí aj materská škola sv. Gabriela, ktorá 
bola pričlenená ku Spojenej katolíckej škole.  
Základná škola J. Palu 

Podľa doteraz zistených správ najstaršia zmienka o nemšovskej škole je z roku 1536. 
Nevie sa presne kedy bola postavená prvá školská budova. Z kroniky rímsko-katolíckej školy 
z roku 1829 sa však dozvedáme, že v roku 1748 stála škola na mieste terajšieho Mestského 
úradu. Mala len dve miestnosti. V jednej sa učilo a v druhej býval učiteľ (t.j. bola 
jednotriedna). Táto však v roku 1797 vyhorela. Keď ju opravili, stala sa z nej židovská škola. 
V tej sa vyučovalo až do roku 1914. V roku 1859 sa začalo vyučovať v novej 
jednoposchodovej budove školy (na mieste dnešnej pošty). Postavili ju na nevyužitom 
cintoríne pri kostole. Tu sa učilo až do roku 1956. V kronike obce Nemšová sa píše, že medzi 
najdôležitejšie kultúrno-spoločenské udalosti v obci v roku 1956 patrilo otvorenie novej 
školy. Jej postavenie si vynútilo zvyšovanie počtu obyvateľov a tým aj počtu žiakov. Ako 
najvhodnejšie miesto bol vybraný pozemok, na ktorom stál starý majer. V roku 1983 bola 
dostavaná nová škola na Školskej ulici číslo 5. Do nej sa nasťahovali druhostupniari a do 
budovy starej školy sa vrátili prvostupniari. Najbúrlivejšie obdobie zažila škola v školskom 
roku 1992/93, kedy došlo k rozdeleniu na ZŠ Nemšová a ZŠ sv. Michala, Nemšová. Od toho 
času sa datuje samostatná história štátnej základnej školy.  

Spojená katolícka škola Nemšová 

Základná škola sv. Michala vznikla na podnet katolíckych rodičov a miestneho 
duchovného správcu p. dekana Antona Nogu a p. kaplana Jána Kušníra.K hlavným 
predmetom a špecifikom katolíckej školy je okrem bežných predmetov aj náboženská 
výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu. Veľký dôraz sa kladie aj na výuku cudzích 
jazykov (Aj, Nj, Fj) a prácu s počítačom.Ďalším špecifikom školy sú špeciálne triedy, ktoré 
pomáhajú handicapovaným deťom zaradiť sa do vyučovacieho procesu a pomáhajú tak i 
lepšiemu začleneniu takýchto detí do spoločnosti. Na druhej strane, pomáha tak zdravým 
deťom lepšie chápať potreby takýchto ľudí aj po skončení školy.Dôležitou organizačnou 
zložkou školy je, Stredná odborná škola sv. Rafaela. Zaoberá sa prípravou mládeže 
inklinujúcej k cestovnému ruchu. Vznikla 1.9.2004. Prví absolventi tejto školy opustili 
študentské lavice v šk. r. 2007/08. Stredná odborná škola ukončí svoju činnosť štátnymi 
maturitnými skúškami svojich posledných študentov v akademickom roku 2014/2015. 
Materská škola sv. Gabriela, je predškolské zariadenie s celodennou aj poldennou 
starostlivosťou (predprimárne vzdelávanie). Je určená deťom vo veku spravidla od troch do 
šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou 
povinnou školskou dochádzkou. Škola vznikla k začiatku školského roku 2012/13 a v 
septembri 2013 bola začlenená do Katolíckej spojenej škole. 

3. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť 

Prevažná časť zdravotnej starostlivosti je poskytovaná občanom v zdravotnom stredisku 
na ulici Odbojárov. Výnimku tvorí obvodný lekár aj zubný pre firmu VETROPACK 



NEMŠOVÁ s.r.o. so sídlom na ulici  železničnej a jedna zubná ambulancia, ktorí sídli 
v budove Základnej školy na ul. Janka Palu. V samostatnej budove sídli Centrum liečebnej 
rehabilitácie, ktoré poskytuje zdravotnícke služby v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie. Centrum má veľmi dobré personálne i materiálne zabezpečenie a navštevujú ho 
pacienti zo širokého okolia. Mesto Nemšová nemá nemocnicu, najbližšie nemocničné 
zariadenie je v Trenčíne a v Ilave.  
 

Sociálna oblasť je v meste zastúpená množstvom sociálnych služieb. V prvom rade má 
podobu služieb v Centre sociálnych služieb, charity a opatrovateľských služieb pre občanov.  
Mesto Nemšová poskytuje sociálnu pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, ako aj 
príspevok pre narodené deti.  
Centrum sociálnych služieb  

Centrum sociálnych služieb poskytuje opateru maximálne pre 20 osôb, ktorí sa nedokážu 
sami o seba postarať a vyžadujú celodennú starostlivosť. Ubytované sú tu však aj osoby, ktoré 
sú samostatné a nevyžadujú celodennú starostlivosť personálu Centra sociálnych služieb. Ich 
maximálny počet je 15 osôb. CSS má 10 stálych zamestnancov, z toho 9 zamestnancov tvorí 
zdravotnícky personál a vedúca CSS, ktorá zabezpečuje plynulú prevádzku centra. Dvakrát do 
týždňa centrum navštevuje obvodný lekár. 
Opatrovateľská služba 

Táto služba je poskytovaná za úhradu. V súčasnosti opatrovateľskú službu zabezpečuje 5 
opatrovateliek a je poskytovaná pre 16 obyvateľov mesta formou každodennej starostlivosti. 
VI. Analýza technickej infraštruktúry 
1. Energetické siete 

Elektrická energia 

Mesto Nemšová v rámci zabezpečenia dodávky el. energiou je napojená z dvoch rozvodní 
a to z Dubnice nad Váhom a Trenčína. Napojenie mesta Nemšová elektrickou energiou je 
vykonané prostredníctvom 29 trafostaníc inštalovaného výkonu cca 7 MW, 11 trafostaníc je 
odberateľských a 18 trafostaníc distribučných. Trafostanice sú v centrálnej časti napájané 
káblovým vedením VN, v okrajových častiach mesta sú napájané vzdušným vedením VN. 
NN sieť je vybudovaná obdobne rovnako ako VN sieť, stred mesta a novobudované NN siete 
káblovým vedením a jestvujúce NN siete v okrajových častiach mesta vzdušným vedením.   

Plynofikácia 

Plynofikácia domácností je zrealizovaná na celom území mesta na 100 %.  

2. Inžinierske siete 

Vodovodná sieť 

Mesto má vo všetkých mestských častiach vybudovaný vodovod, s výnimkou Novej 
Nemšovej. Časti Nemšová, Ľuborča a Kľúčové sú súčasťou skupinového vodovodu Nemšová 
– Trenčín, Trenčianska Závada má samostatne riešený vodovod.  

Obyvatelia Nemšovej, Ľuborče a Kľúčového sú zásobovaní pitnou vodou z vodného 
zdroja Nemšová a z vodného zdroja Stará rieka . Trenčianska Závada je zásobovaná 
z prameňa Macejka. 

Kanalizačná sieť 

Na území mesta nie je vybudovaná kanalizačná sieť kompletne. Napojenie na kanalizačnú 
sieť nebolo v plnej miere realizované v žiadnej mestskej časti, absentuje riešenie 
odkanalizovania Trenčianskej Závady a Novej Nemšovej. Odpadové vody sú likvidované 



prostredníctvom žúmp, ktoré často presakujú, a tak dochádza k znečisťovaniu povrchových 
a najmä spodných vôd.  

Odpadová voda z mestských častí je odkanalizovaná do Čistiarne odpadových vôd, a.s. 
Nemšová (ďalej len "ČOV") odkiaľ je po mechanickom čistení a biologickom dočisťovaní 
odvádzaná do recipienta rieky Váh. 

Odpadové hospodárstvo 

Mesto Nemšová realizuje separáciu komunálneho odpadu v týchto kategóriách: plasty, 
papier a textil, sklo, tetrapak, komunálny odpad. 

Odpad je zneškodňovaný, resp. zhodnocovaný prevažne na zariadeniach mimo mesta. 
Donedávna aj na obecnej skládke odpadu Volovce, po uzavretí ktorej sa však podstatne 
zvýšili finančné náklady mesta na zber tuhého komunálneho odpadu z domácností, a to 
z dôvodu prepravných nákladov a poplatkov za uloženie odpadu na skládke 
„Luštek“ v Dubnici nad Váhom.  

Nakladanie s komunálnym odpadom zabezpečuje prostredníctvom externých dodávateľov 
na základe zmluvných vzťahov alebo záväzných objednávok. V roku 2013 bolo na území 
mesta vybudované Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu 
(BRO). Cieľom projektu bolo rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu 
komunálneho odpadu mesta Nemšová. Projekt bol spolufinancovaný z Kohézneho fondu 
Európskej únie, z operačného programu Životné prostredie.  

Mesto má vybudovaný zberný dvor pri ČOV v Ľuborči, kde je možné odovzdať triedený 
i netriedený odpad. Zároveň sa uvažuje o rozšírení separovaného zberu o ďalšie zložky 
odpadu, čo by viedlo k poklesu vzniku zmesového odpadu a tým k zníženiu jeho množstva 
vyvážaného na riadené skládky, a taktiež v poklese nákladov na jeho vývoz a uloženie. 
V nemalej miere by sa tým prispelo k ochrane životného prostredia. 

Dopravné siete 

Mesto Nemšová je významným dopravným uzlom v cestnej i železničnej doprave. 
Mestom prechádza medzinárodná železničná trať č. 140 Trenčianska Teplá – Brno a lokálna 
trať Nemšová – Lednické Rovne, na ktorej je však od   2. 2. 2003 osobná železničná doprava 
zastavená. Blízkosť diaľnice D1, ako i ciest medzinárodného významu E50. Údržba a čistenie 
miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a kanalizačných vpustí patria do 
správy „Verejno-prospešných prác, m.p.o.“ Územím mesta prechádzajú cesty   I., II. a III. 
triedy so šiestimi cestnými mostmi. Mnohé cesty a chodníky sú však v nevyhovujúcom 
technickom stave. Mesto disponuje 16 parkoviskami s 298 parkovacími miestami, ktoré sú 
však nepostačujúce. 

 

VII.  Analýza infraštruktúry v oblasti kultúry 

1. Kultúrno – historické pamiatky 
Kostol sv. Michala archanjela 

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta Nemšová je Rímsko-katolícky kostol sv. Michala 
Archanjela, postavený v rokoch 1762 – 1766 ako neskorobaroková jednoloďová pozdĺžna 
stavba. 

Kaštieľ Kľúčové 



Ďalšou významnou pamiatkou je pôvodne neskororenesančný kaštieľ zo 17. storočia v 
prímestskej časti Kľúčové, ktorý bol upravovaný na začiatku 19. storočia v období 
klasicizmu. Tento objekt stratil veľa na svojom pamiatkovom charaktere, dnes sa však 
pripravuje jeho rekonštrukcia. 

Kaplnka sv.Anny 

Neďaleko kaštieľa, v mestskej časti Kľúčové, stojí neogotická Kaplnka sv. Anny. 
Jednopriestorová stavba bola súčasťou väčšieho objektu, v ktorom sa nachádzali byty bírešov 
pracujúcich kedysi na priľahlom veľkostatku. 

Kaplnka Panny Márie Fatimskej 

Kaplnku Panny Márie Fatimskej v Trenčianskej Závade vybudovali občania z 
Nemšovej a Ľuborče v rokoch 1946 – 1949, z vďaky za záchranu životov a majetkov, po 
šťastnom prežití druhej svetovej vojny, z vlastných zbierok. 

Antonstal 

V krásnom prírodnom prostredí na úpätí chránenej krajinnej oblasti Bielych Karpát 
postavila na konci 19. storočia rodina Dreherovcov rozsiahlejší drevený poľovnícky kaštieľ 
Antonstal. Neskôr ho vlastnili Kulmerovci a nakoniec prešiel po 2. svetovej vojne pod správu 
Štátnych lesov.  

 

Mestské múzeum 

Prezentuje sa v ňom archeologická, historická, národopisná, sklárska a vojenská časť 
expozície. Okrem nich má k dispozícii modernú techniku, vybavenú multifunkčnú miestnosť 
pre usporiadanie výstav, prednášok, kurzov, školení, pre klubovú činnosť. 

Kultúrne budovy  

Jedným z hlavných centier kultúrneho života v Nemšovej je Kultúrne centrum 
Nemšová. Kultúrny dom je využívaný predovšetkým na plesové zábavy, svadby, oslavy 
a mestské kultúrne podujatia všetkého druhu. Kultúrny dom sa nachádza aj v mestskej časti 
Ľuborča a je využívaný zväčša na súkromné oslavy, ako predajné miesto príležitostného 
mobilného predaja a na plesové zábavy. Od roku 2010 bolo v Nemšovej vybudované v rámci 
cezhraničnej spolupráce a spolufinancované EÚ Mestské múzeum, ktoré ponúka stále 
expozície archeologickú, národopisnú, historickú, sklársku a expozíciu vojenskej kartografie, 
topografie kartografie a polygrafie. Poschodie mestského múzea sa využíva ako výstavná sieň 
na vernisáže. V letných mesiacoch je v meste využívaný novozrekonštruovaný amfiteáter za 
kultúrnym domov v Nemšovej.  

2. Organizácie  

V meste Nemšová pôsobí niekoľko záujmových krúžkov a organizácií, predovšetkým 
športového charakteru. Pravidelnú krúžkovú činnosť zabezpečuje v meste, predovšetkým pre 
deti a mládež, aj Základná umelecká škola (tanec, spev, hra na hudobné nástroje, výtvarné 
krúžky) a školský klub detí. Medzi záujmové organizácie zaraďujeme: Futbalový klub 
Nemšová, TENEM – Tenisový klub, Florbalový klub, 117. ZBOR SV. FRANTIŠKA Z 
ASSISI, Horné Srnie – Nemšová, Futbal klub Nemšová - FK SLOVAN NEMŠOVÁ, 
Dobrovoľný hasičský zbor Ľuborča, Ľuborčianskí fotbalisti, Basketbalisti. 



 

3. Aktivity  

Jedným z hlavných centier kultúrneho života v Nemšovej je aj Kultúrne centrum 
Nemšová, kde sa každoročne počas plesovej sezóny koná Mestský ples, Ples záhradkárov 
ples, Ples dychovkárov a Ples športovcov. Okrem plesov sa v Kultúrnom centre usporadúvajú 
tradičné Veľkonočné, Katarínske a Štefanské tanečné zábavy. Každoročne sa v amfiteátri 
Kultúrneho centra koná Hudobné leto, kedy sa každú nedeľu podvečer prezentujú dychové 
kapely. Prvým účinkujúcim už tradične býva domáca dychová kapela Nemšovanka. Ďalšími 
kultúrnymi podujatiami v Nemšovej sú fašiangové sprievody, oslavy Dňa matiek, 
pochovávanie basy, či tradičné stavenie májov za sprievodu dychovej hudby. Nemšovský 
jarmok v roku 2007 oslávil už svoje 19. výročie. V rámci nemšovského jarmoku sa už po 11. 
krát uskutočnil Deň otvorených dverí v Multifunkčnej zásobovacej vojenskej základni Západ 
v Nemšovej. Každoročne v októbri sa uskutočňuje v priestoroch Kultúrneho centra Výstava 
ovocia a zeleniny.  
4. Športové aktivity 

Mesto Nemšová ponúka svojim obyvateľom možnosť športového vyžitia v priestoroch 
novozrekonštruovanej športovej haly a fitness centra. Rovnako sa v meste nachádza futbalové 
ihrisko, tenisové kurty a multifunkčné športové ihrisko pri Základnej škole J. Palu. V meste je 
vybudované nové workoutové exteriérové fitness. V okolí mesta je možnosť individuálnej 
turistiky a cykloturistiky, po existujúcej cyklotrase je možné dostať sa až na Moravu.  

 

VIII. Analýza cestovného ruchu 

Pre účely rekreácie a cestovného ruchu slúžilo v Nemšovej kúpalisko s vyhrievanou 
vodou a kapacitou 500 osôb. V súčasnosti však je areál kúpaliska v havarijnom stave a nutne 
potrebuje rekonštrukciu, preto je od roku 2012 zatvorené.  Na vodných plochách riek Váh 
a Vlára i blízkeho štrkového jazera kúpanie zakázané nie je, ale hygienicky nie je 
kontrolované. Aj hlavne absentujúcemu kúpalisku je často využívané.   

Na športové účely slúži športová hala pri letnom kúpalisku, zmodernizovaný štadión  NTS 
Nemšová, ktorý sa nachádza na okraji mesta Nemšová a vytvára ideálne podmienky pre šport, 
oddych a zábavu. Je vhodným miestom pre ubytovanie, stravovanie, športové sústredenia, 
rodinné oslavy a stretnutia, spoločenské akcie, firemné akcie, semináre a školenia. 
Nachádzajú sa tam volejbalové, futbalové, nohejbalové a detské ihriská, jedno miniihrisko 
s umelou trávou, 4 tenisové kurty, 1 tréningová tenisová stena a rehabilitačné služby ( masáže, 
sauna, oddychová miestnosť).  Ďalej sú to športové ihriská v Ľuborči, Kľúčovom 
a Trenčianskej Závade a školské športové ihriská v Nemšovej.  

Nemšová slúži aj ako jedna z východiskových trás po turistických chodníkoch Bielych 
Karpát, alebo ako križovatka cykloturistických trás. V súčasnosti prebieha ich budovanie 
a značenie v celom regióne. Rybolov a poľovníctvo sú ďalšou z možností oddychu 
a rekreácie. 
Turistické trasy 

Nemšovú môžeme považovať za jedno z východiskových centier spoznávania Bielych 
Karpát. Významnou turistickou atrakciou v blízkosti Nemšovej je Vršatecké pohorie, kde 
nájdeme výrazné bradlá a zrúcaninu stredovekého hradu a zachovanú prírodu. Z Nemšovej sa 
na Vršatec môžeme dostať modrým značením turistickým chodníkom vychádzajúcim zo 
železničnej stanice v Nemšovej. Vyznačených turistických chodníkov je v oblasti Nemšová 
nedostatok. Preto pri orientácií v teréne pomôže kvalitná turistická mapa, ktorá podrobne 



mapuje územie. V rámci rekreácie a cestovného ruchu môžu návštevníci  absolvovať aj 
návštevu ďalších okolitých miest a obcí.   
 


